
Un bell exemple 

Inauguració d'nn molí cooperatiu a Samped8r 
Ahir a la vila de Sampedo(, va nyors Montserrat Germans, m;)stra 

ceJebrar-s'hl Unil bella festa nmb !nO· ren a les autor itats, rl:"presentaclons 
tiu d'inaugurar-se UnO fàbrica ¡J~ fa- i premsa el fun cionament de la ma

EL BATALLÓ DE CAÇADORS DE REUS 

Una corfespon~èDcia d'Al1f8clras 
DE VIATGE 

rines, instal-Ia¡]a per compte del quina ria que és moderniss ima I de El viatge fe t en <Escolano' té mal succe!.: er. Almeria q ue's veia 
Sindicat Agricol d'aquella vila. labricació .uissa, apta per a produir un agrad.ble sabor . nccdotic, doncs completament iI' Iuminada S<!gons ex-

Per assist ir a la cerimonl. de la 200 quilos de fariua per pa a l'hora_ a pE:S3r de les molesties cOl\seqiíen- pressió dels companys, però era un 
benedicció a les onze del mali varen També hi havia altres màquines que cia natural d~ tota aglomeració, n'hi llum estrany doncs era vermellós i 
reunir-se en el local del Sindicat gai- e n podien produir 200 més per n bes- ha un gra pat de coses que dintre el no blanc com s~mblen de lluny I es 
rebé tots els associats¡ j seguida- tiar. Tota l'insfal' lació molt pulcra j sufrimel\t despertava el nostre hu~ sepnraven i de prompte. passaren 
ment pres IdUs pel dignfsslm diputat acurada acredita a la casa Llorenç morisme plé de joventut i obtimis- onze vaixells de guerra rapidament 
Don J osep Creixell, qui anava acom- Montserrat i !ilis, amb tot i que Ja e- me_ La primera nit passada a cober- pel nostre costat; era l'esquadra es-
panyat del batlle de la vila Don Sil· ra sabuda 1. seva anomenada_ ta va ésser optimar en incidents de· panyola en les algUes de l'Afr:cB. 
vestre Prat, del senyor ecónom A la una, en el mateix lotal del guts al mareig, per estar la maT qui- Mes tard al mallI es dibuixava :la 
Rvnd. Mossén Josep Quintana, l'ex- Sindicat, es celebrà un esplèndit sab·lo esvalote.da, a cada onaua es silueta imponent com gegantesc 0-

diputat Don Antoni Arderiu , e l pre- banquet , després del qual, entre mig veien tes nostres pal'lides cares ¡er beIito, la N ny. de Gibral tar, la 
siden! del Sindicat Don J oan So!er, de grans aplaudiments, es va llegir una mueca i"dicadora d'una altre rampa o defensa , Ics fortificacions, 
el delegat de l'Unió de Vinyaters l'acord de la societat de nomenar batzegada dintre l'es!òmac en plena Una bande ra anglesa desplegada.1 
Don Mateu f{ossinés , representa- President i soci honorari respectlva- rebel·lió .. _Jo estava estirat de llarg vent, uns canons fantasm es, potser 
cians dels pobles de Sant Joan de ment als senyors Creixell i Arderiu. a llarg al corredor de babor en un . d. cartró pintat, i soldats anglesos 
ViI.torrada i de Sant S. lvador de A ¡'ocabar, els senyors Rosillés, pet it recó que vàrem bate jar amb el . que badaven .!Sentatsen Una elxid. 
Guardiola , i altres . e"titats i repre- Arderiu, Joan Prat, ex' presiden t de Dom de <Prevención de mare<)- I i el centre de la bahia el grandiós 
sent.cions ens dirigir~m al lloc On l'entitat , S ala i Vall, pronunciaren quins habitants esta vern a punt de pa ri anglès amb els monstruosos 
hi ha instal ' laua la (arillera. no tables parlaments que loren molt anar a <veUre el tiburó' acuirassats i torpeders i més en· 

Un cop al nOU edifJcl; la comitiva aplaudits. El senyor Creixell va re- Cap al tard varem aconseguir po- lIà CO", Una bandada de coloms re· 
fou rebuda per la Junta del Sindicat sumir els discursos, elogiant l'espe· guer mcnjar en el res lauranl del vai- posant l'ale!; re, i trist poble d' Alge
i Caixa rural i nombrós públic que rit d'animació; va cantar la trilogia xell I era còmic ridlcol, veure COm ci,n •. 
omplenava el local lla pIaça_ de Pe, P.tria I G ermanor, dient quo amh golafreri. ens m~nj~vem una 

Tot seguit el Rvnd. senyor Ecò- calia que no s'apagués mai aquell a- menja que el camarer amb to docto
nom va beneïr la nOva indústria, di- mar que tots scntien a la lerra mare ral ~ns va dir que s'en deia potage. 
rigint després un bell parlament a que ens unia a tots la seva ajuda Vaig empassar-me una mongeta i al 
tots els presents, i particularment a per a I. realització d'esperançes que moment com si estig ués ll igada amb 
associats que amI> llur esforç han Com les que cobeja el poble de Sam un fil i des de la cu ina la tivessin , 
arribat a portar a cap )'obra que en pedor,són ell profit de la col' lecllvi- vaig arrencar-me a carrer a estnoor 
aquell moment s'inaug urava. tat a Que tots ens devem. On valg donar- la a un simpàtic de1f1. 

El senyor Soler, com a President, Ofereix aportar també les seves En Ricard Marc, el gran amic que 
va parlar per agraïr a tots, llur es- "Iniciatives per 3 unir-les a les que s'empren les pelles a força d'aliments 
forç, remerciant d'una manera espe- ja té la socielat, perquè na dubta i d'humorisme, plé d'ironia va fer u
cial a l senyor Creixell, la seva ·des- que aviat seran una realital. na frase que va tenir força hit, es
interessada col -Iaboració_ Remarca l' idea de la construcció sent Ja popular entre nosr.; ,tes doncs, 

El senyor Creixell, va parlar, ex- d'Ull Celler Corporatiu i fa vots per- essènt preguntat si es marejava, va 
pressant la jóia que sentia al veure que l'any que vé sl a Déu plau, es dir usant de paraules propies del 
que, mercés a l'esforç I santa ger· pugui ja inaug urar. Es molt aplau- quarter . Estic d'imaginaria per va
manor dels . sí1mpedorencs, es ptr dit. rnitar!) ¡ d'una culla rada va de1'xar 
gues trobar e n aquells moments ce- A proposta del senyor Rosinès sec al plat de potog€ i jo el valg 
lebmnt Una fe,ta tan bella, e ll la que s'acordà env iar al seerelari del sindi- veure que als pOtS moments en 
es veien convertides amb una reBli- cat, el jove Ramon Casanovas que comptes d'estar d'imaginaria, eslava 
tat les il'lusions d'ahir. es troba a Algeclres servin al Bata. de pit' servici, p.mb tanta abnndaneia 

j. s. c, 
Alg;:.cires) 27 oc~ubre. 

.'. 
En l'edició de dimecres publicarem 

un,·, altre cron lcn amb el titol de 
<El Poble d'Algecires, Cn ia que 
s'hi tonten InterèSS"nts aneçdotes 
succeïdes a companys d'armes, dei 
nostre cronista, quins noms sont 
molt coneguts a la nostre ciutat. 

N_ deIa R. 

Noves 

Per cartes arribades avui d'A1ge
cires, sabem que el día 27 de l'ac· 
tual varen aplicar als nostres soldats 
la segona vaCUna anti!fllea. 

Tardoral 

Diada dels Morts 

Tarda crua i fredulica 
que t'emportes dintre el vent 
una estrofa que somica 
del ¡ullam que va caient. 

Tarda grisa i arrugada 
com el rostre d'un malalt 
que et dol ésser atutlnentada 
per l'heroic tramuntanal. 

iens un. ombra de basarda 
per cada un dels transetlnts; 
ta color més que de tarda 
és d'espectres de difunts. 

Volen per les carreteres, 
batecs d'ales del vent fort, 
les polsines són crineres 
de l cavall que dú la Mor!. 

Un gos lladra en la palliça 
perquè el vent fa un tornio), 
la masia apar que frissa 
d'enlairà el seu lumerol 

i e l plorar d'una fontana, 
s'ou quiet quall para el vent, 
i un suau color de grana 
s'esllangueix dins del Ponent. 

T srda crua i fred ui ica 
de basarda tardoral 
tu qu i sabs ressà una mica 
dins l'heroic [ramuntana!. 

Encomana ta basarda 
a cada un dels transeunts, 
perquè amb l'ànima covarda, 
es recordin dels difunts_ 

Salvador Perarnau_ 
Manrcsa i octubre 1921. 

SEccIO RELIGIOSA. 
Sant. de demà 

l.\ festa de Tots els Sant3, 
Sant Benigne, prèver • • I Santa Maria 
E!\clava~ verge i marlte. 

Diu que caldria que els altres po- lió de Reus Ull alectuós te legrama que un pobre peix-espasa que esta
bles del s~u districte, seguissin el de salutació perque la fassl exte"- va anolmic va engroixlr. La nit va 
bell exemple de Sampedor_ Reco- sl va a tots els fills de la nostra co- ésser dura pels nostres pobres est6-

.'. Sants de dimecres 

En Iotes les lletres ne 8V i hem I L. Commemoraci~ dels fidels dl-

mana als agricultors que lormen marca, macs que treballaven de debó_ 
part del Sindicat, que s'ajudin sem- Despres una nombrssa Comissió L'endemà no poguent·nos acos-

1) 't d I tr q U d·· I funts . Santa [ •• tÒq UIO, verge I mart/c_ eg. e s nos es amiCS expe ICIO-
naris, hi domina l'impresló de que Cori de Maria de demà 
aquesta selmana sortiran cap a l'A· A Ntr •. Sra. de l'Alba, privilegiada 
Irlca. a la Seu. 

No obstant ells igooren si van a •• 
Ceut. o T eluan, ja que això els Cort de M8I'Ia de d.mecres 
seus superiors no els hi hali comu- A Nlr •. S,a_ dels Angels, a Santa 
iticat encar. CLara i a la Santa Cova. 

pre mutu ament i guardin I. més fran- va sortir a acomiadar al Diputat i tumar al ranxo i aprofitant el restau
ca germanor pera fer que l'obra d'a· demes hostes que sortiren cap a rant va ésser un dia de rara alegria: 
vui conlinui essent una cosa útil a Manresa. l'alegria de menjar calent í assentats . 
tots i que els eslalvis que cada ú hi Nosaltres amb l'auto dels senyors amb lIon jos seients, doncs les nits 
porta esmerçats, puguin invertlr·se Montserrat, que durant tota la festa de no dormir i neguitejar, acoblan!
aviat amb una altra obra feconda CnS colmaren d'atencions, tomàrem se amb ci mareig, ellS tellien mig 
que v ivifiqui la terra nostra_ a Manresa a les quatre de la tarda. estauornlts í e! dia va presentar'se .'. Quar.ntn Hores 

Església de Sant Ignasl _ Hem acabat Una obra. Ara cal a- •• * radiant i la mar encalmada_ Les ga - Totes les impressions que hem 
nar per una allra, cal anar a fer el Nosaltres que hem pogut presen- viotes tei~jen bonics arcs capricio- pogut recollir, són de que entre els 
<?el1er Comú per a deien sa de la vi- ciar totes les aventges que reporta sament arran de faigua de color de sold.ts de Reus, si bé no hi regna Hores d'exposició de demà 
tlcollura. Jo sols vos puc dir una ca· a la classe pagesa, les associacions coure I nosaltres aplegats cantàvem una sorollosa alegria, ni un entu- Al demaU, de les vuit a les onze, i a 
Sa a,:,ics, que no us. espanteu per I per l'fsti! , ens preguntàvem, admi- a p16 pulmó cançons que recorda- sinsme !mpropl , en canvi lo!s són I ~. ttarda, de dos qunrl' de ci"c. los 
S"gUlr avant, Gue a lXlS Com hem ¡el : rats, el perqui! a la nostra comarca I ven les dolce~ terrc~ que tan llunya· plens duna .senyada seren ita t, reg- .e -
l'obra que .vu. ",augurem també en ¡ eminentment agrícola, escassejen . nes quedav~n iqul sab per quan I n3nt entre ells un gran companyeris- ! Església de Salli Miquel 
podeu ler moltes d'altres, Per obres tant les agnlpRcions que dediquen temps! _ . me, a judant'se l'Ull a l'altre i pres-I Dema. festa de ToIs.Sants e. _ 
alx.s la meva ajuda moral i matetlal le~ seves actlv.ta ts a la defensa I D.uran t la ~It un aldarull de Cf.ts tant-se delicades atencions que els mensara el ,Mes de les ànime~ •• qU;~' 
no ha de faltar-vos. .nlllora,ment de la classe. estridents, glscladors, varem donar- I lan trobar menys ingrata la vida de exercicis es praclicaran tots els dits en 

Tots tres oradors foren molt a- Hbeul·-aqul comarcans de Bages me compendre que quekom d'anar- quarter. . la missa de les set 
plaudits V'cl . t I d' t t un el exemple en l'obra que acaba A I . d . 

: . ' orelan -se a IpU a d'inaugurar el poble de Sampedor es SlS e la tarda e. resaran I.s 
entre mig de gran eohlslBsme . _ . ' tres parts del Sani Rosari en l'altar de 

Després el senyor Llorenç Mont- A ·t lalta a la pastisse- Ferroc'lffl·l de MODl-stro] rms++ 51 Sant Antoni, que bo és ~ les ~nlme. _ 
setrat, "companya! dels seus fills, I prenen ria I confiteria LA u - I Diada dels marts .- Se cOmens.r ... 
els farinaires d'aquesta ciutat se- ENGLANTINA, Born 1. a Montserrat TOTS-SANTS les mlsse~ a I •• cinc,. que es c"obra

ran sens mlerrupclÓ fln'S a les nou, es ... 
sent les tres últimes de les 10 a les 'U_ 

LA CONFIANÇA 

Funeraria de JOSEP ALCABIZ 
CARRER DE VILANOVA, 12_-Telèfon 195 

Aql\esta acreditada i .nntlga casa fundadQ a 1.853 
ha adquirit un gros assortit de 

CORONES 
de 10tes clas!ic&¡ rams, l1sços, pensaments etc. e1c. 

Exposioiò permanent 
No deixin de visitar la. casa 

=Jo~n -T;~;r~¡;d~;;'ap~;;dà'" 
'. Constructor de tota classe d'oltlres 

Casa fundada l'any 1880 

Clmelt armat en totes sos apUcacions 
Plànols i lIresnpostos 

Dok., 5, Telèfon 2IS.-MANRESA 

Tren ascendent 

Manresa_ Sortida: 9'16. 
Montserrat. Arribada: 10'45. 

Descendent 

Montserrat. Sortida: 15'37. 
Manresa_ Anibada: 18'34. 
Aquest horari començarà a regir 

el dia 2 de novembre. 

I Ageneta "LA &ARANUA" 

I Rentistes: Si yoleu colocar be 
vosrre:~ capilars) comprar O ven

I drer finques, vi,iteu «La Oarantla". 
I Hi ha capitols per a prestar en 
I primera hipoteca. Per·a vendre fin
r qU2S rústiques L urbanes a aques-

la ciulat i heretats en el parlit. I Informes: DON JOAN TORRES 
f CREUS. Procurador del3 Tribu

nals , Arbooés, t7_ - MANRESA. 

-Bambes i mangueres de toles 
classes per aigua i vi. Ferreteria de 

, Fills de J. Armengou, 

A UNA SASTRESSA 

Si no las pel c\!Sidó 
aquelles belles cantades 
que, passant moltes vegades 
jo, escoltava amb atenció 
sé del cert que és ton doló 
l'anyorar, a lIna persona; 
i fins sé que una corona 
vols comprar per dur-la an ell: 
j creume~ hermosa Rosaria 
compra-la a la fUNERARIA 
ALCAÑIZ-CARRER D'URGELL 

-NO LLEGE!XI AIX6 sina és 
tomerclant pràctic i patriota, perquè 
gas larla e l temps sens cap profit_ 
. En canvi si vosté és bon especu

lador I 11 agrada protegir les l"dús-

I 
tries nacionals, li interessa saber que 
la llet condensada marca La Vaque

. ra cientfficament preparada per la 
< Condenseria del Segr;; de Bala-

~7E5T~~. ~.~:=~~=:o~.~-~-~~~~~~ guer', és avui, la més estimada de -- Ei les persones competents i de més 
bon gust, per ésser la que ofereix 
majors garanties de puresa, sanitat SastrerIa 'La Estrella' 
i eCOnomia. . 

S' hun rebut les nove- Enc.àrrecs: Al detall, en tot~ els 

) 
establiments Imporlants de )a Clutat_ 

tats de la temporada A l'eng r6s, al carrer dels Infants, 16, . _~_ ¡ Telélono, 300. Mallresa, 

Representants f~:~~~~ 
ra a. representant que plegués el ne- ! 
gocl. 

Raó en l'Administració d'aquest r 
diarI. , 

Venem, ins/alem i garantim 

ELECTRO-MOTORS 

de totes potències i corrents 

Duill6 i C ••• I. S. en C. 


