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, DIARI , DE MANRE Si\_ 
REDACCIU I ADMIKISTRACIO Any XVIII Núm. 10985 SUSCRJPCIÚ 

Ntlmero sou 10 céntima.- Atra:ssat, 15 tlnthns.~P8goa la bastrela,-
Remltlt9, anullcis ~ rec"lamo, B preus convencio.nals : : : : : : : CARRER D' ARBONe.s, til, TELEFÚN, 272 Dimarts,8 lie novembre de 1921 
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Nota 

Els rosegaires 

Grup Avant 

L'excurSIó del 
prop-passat diumenge 

EL ¡ATALLO DE CACADORS DE REUS 
Cròniques d' Algeciras 

DE LA VIDA EXPEDlCIONARIA No parlariem de la qüesJió de l'a' de la seva categoria, hi hagi propen· 
gregacló de! municipi de Sarrià al sió per" certes tares, però això no El Grup excursionista ' <Avant> 
de Barcetona si aquest ret no ha· és cap motiu per a qualificar de la ta! com havia anunciat, vis ità la veY· 
gués remogut un conjur.t de pas· mancra més denigrant l'administra. na dutal de Berga, el Sanluarl de la 
sions i parlidismes ridIcols que, han ció d'aquell munic 'pi. Nou, Quera!!, Corbera I el Pi simbò' 

v 

Ens anem adaptant.-Gastrònoms.-Amlcs d' AIgllclras 
donat a l'assumpte ceri interés que Altrament avui ocupa l' Alcaldia lie de les Tres branques . 
rcbassA els IImils de la politic~ bar· de Barcelona un home de màxims A ies quatre de la malinada es sor· Avui aprofitant els moments de .Ios hardlnes' que qualsevol s'el 
celon illa. prestigis polIUcs i personals, al qual, ¡¡ de Manresa entre gatzara, rl.lles IIiberlat per escriure, dOllcs tinc guàr· pren per nascut en el rovell d'Anda. 

Demés aquest esperit protestatari, ningú té dret a Cleure que ocupi el i cançons. P~rem parada a Sallent, dia, podré apunlar algunes impres' ¡usia, i sabretotèstà admirable quan 
per essència , de Iotes les iniciatives, càrrec impulsat per aJ:re. mòvil. Balsareny , Navàs, Puigreig i Giro· sions que no tenen un interés colpi· va a comprar" plaça amb una clste' 
aques tes opinJons de minorIes insolo que el d'un amor sens mesura a la liella, arribanl sens novetat .Berga dar, però que rellexen una mica la lla, per quatre amics, que menjant 
vents i irresponsables, exlsteilt.n a ciutal. Qui pot erellre que el senyor a les sel i pocs minuts. La gent de nostra vida, sempre igual, deserla són de pronòstic reservat, doncs jo 
Sarrià, a Barcelona·, a Manresa i a Martínez Domingo seguis en l'AI. les poblacions nOlnenades sortln cu· d'emocions, que a vegades es moS' l'hi he vist parlar Ull cabridet carn' 
t ot arreu. Es per això, peTque a la caldía sina més fos per encubrir la "josa al sentir'llos passar i més en· Ira aleg re I riallera, mercés a ex' prat al preu 'de 'quatre ~ssetes do. 
noslra ciutat s'ha debatut l'actuolitat conducta dubtosa dels regidors? curiosida enc", de veure volej~r Ir.ordinaris , quid· pro quo' succeTls quallla cèntims i dos pollastres a un 
sarrianenca que nosaltres ells en VÜ" La majoria que avui gove,rna en triomfalmenlles ba nderes calalanes entre un catal~ serrat i un and'aluç duro al parell. per dinar. Ell mateix 
Iem també ocupar. la corporació municipal barcelonina, que .uriolaven jolosamellt els dos .hechurao y postlnero'. la de cuiner, i segons díuen, és un 

A In nostra ciutai precisament malgral tot lo que es digui, té à fa. au!os·camions. Ahir mateix el colossal ,luisito > bon cok. 
s6n aquells que en tots els llocs vor seu en conjunt de millores ver- Seguirem el Salltuari de la NOli Esparbé, un dels bons' amics 'de la L' Enric Ribas, un dels quatre des· 
veuen obstacles pel seu engrandJ· daderament notables que I. situa a acompanyant·nos Atentament el se· Companyia que se'nS ha tornat més ganats, proclama a ven alta ' que 
ment, Sl aquests no venen dels seus l'abric dels rezels infundats, nyar Rector de dit Santuari a qui re· .ndaluç que un .pa i~a', dinant en aqul hi ha un bon vinet, però cap, lo 
amics, els que.vui estan més indig· L'hisenda del mUnicipi barceloni merciem les seves atencrons. De re' un restaurant nomenat <Rit.-que que no li priva de beure'n dos po. 
naIs d'aqll"sta reforma a la quàl el s'està cOl1solidant d'una manera ben torn a Berga emprenguérem el carnI semo!.ant-.e amb <Ritz' 11 dona ceri rronel. , de lo meJorzito' diaris , ' 
municipi barceloní hi tenia Im dret palesa. L'obra d'algunes eomissi¿ns de Queralt seguint les belles fonts í caient aristocràtic- va fallar·l'hi una El sol escalfa de debó, sembla que 
Indisçutlble. com la de Cultura ningO)a nega. fruint tota l'esplendidesa dol paissal· forqui lla, i moll enèrgic va manar; estem en plé i.liu, sort que C<lp el 

El gran argument dels serrianene;' Molt llargament podriem parlar ge. Enlre tan t, allres amics feien ca· • ¡Camarero!, ihaga el favor de una tard l'oreig det mar ens refresca "un 
I serrianòfils és de Que l'Ajuntament d'aquesta qlleslió per a demostrar mí cap. Corbera saborej.nt l'esl u· horqlliila!> Sense comentaris de los bon xic i la nit és gairebé fredulen· 
de B~rcelol1a. està mal admínistr.!. que la tàctica dels que bescanten pen da bellesa IJJOnlallyenca dinlre el ria¡¡es. ¡ ja que parlem d'en 'Luisl· ca. 
Això que en, l'época de la domina· l'Ajuntament de Barcelona no te raó mati clar, amb claps de boiresarros' to' Esp"rbé, del <Ri!' vull anotar Ja ne fel Un bOI! nombre d'arnis-
ei61errouxista fou una raó, avui na 'd'ésser_ segaat'se ,pels serrals i produinl e· una sorlidacspalerrant. tats, mercés a l'interesdemoslrat pel 
es res més que una pruïja malèvola, Aquesta feina menuda i negativa fectes de llum cuda volta més es' En el .Ritz>, catla dl.a a dinar i novell i bon amic Benzusan. M'han 
radera la qual no s'hi amaga pas d'entorpir el natural desenrolli.ment plendorosos. El pla do Campllong ' a sopar, per pei~, ens donen xan° donat un .bombo' en el setmanari 
solament el puritaniSme molt lloable, de la gran orbs no pot prevaldre,per em feu un e~ecte Inespera!. Plè de gl1et, i a l'Esparbé 110 li agrada per' local nomenat , El làbaro hispano. 
dels administradors de Sarriil. ¡ què no es res més que una feina de la melancòlica penombra Janloral qué li són antlp~lícs de tan escanyo' que jo desde aquestes çolumnes a· 

La complexflat de la vida munl~i- ro~egalre que ha de topar neçes' ¡ semblava que la lJlor~ hlfos ben age' Iils, í dirigint· se al 'supra·dit Cama- graeíxo per la bona volunlat que re· 
pal de Barcelona, fa que en aquesia sàri.ment contra una forta realilat ; gUd? La mort que s en!lla pels sen- rer, que entra parèntessis, té més presenta. 
clutal, com en qualsevulga d'altra • qu~ la fàrà inútil. . t'ls ,',assec~ els rnembr:,,", Ens senti' paciència qne Job, Va dir ·1i amb la I Ahir vàrem tell;r una insl1uccióde 

rem esfere lts devant d aquell pi mort seva bonhomia acoslumada: , Cama· combat prop del camp de , Torre· 
tan superb. Sentirem aquella com· rera! Vdes . deóen lener un mar Almlran!e>. Avui hi tornem. 

LA QONFIANÇA 

Funeraria de JOSEP ALCARIZ 
OARRER DE VILANOVA, 12.-'J'elèfon 195 

Casa fundada a l'any 1853 
Servei esmerat 

Ca .. rer de Vilanowa, 12 

misseració que se sent, devanJ d' un ' ímly ¡>?~ueilo? ,-Por qué?, diu ad· Sembla que per ara no marxarem 
, amic difunt o dev.8nt la mort 'd'u~ : mirat de la pregunt a el camarer- es al'A¡rica~i en cas d'ésser diumenge 

" 

ser ~ue hem .sllmat .setnpr~. rem ¡ igual que en las OtlllS partes! .. II 'Es· aqt,Ú, es jugilrà Un important portit 
, el PI <Ilereu' Que PUI~ ardidament I parM convençut de que tenia raó.,... de fut·bol entre'ls mateixos team3 
amb ~ardor d'hl,,:n~. lrlOmIa l ens es· I ah! no!, perquè aqui sols hi ha pei· que jogaren el dia de Tots·Sants, 
val d un cop la ~'S !D eleglaca. i xo. petit.!-EI camarcr dona mitia nolablement reformals, lo que fa suo 

Parlant, rlenll cantant, tornàrem , volta silenciosament. I posar que el match serà renyldi$slm, 
a Berga. Part icularnlenl vaig visi· i Un allra cOSa interessant es veure 
tar als entussiastes amics de ¡a JQ' I com enJoan &rtran pela el ca.le' J. S. C. 
ventut Nacionalista d'aque lla ciutaf, I lIà aflammçat: n'hi ha per' Ilogur.hl Aigeciras·4·XI·21. 
que ens acomjadaren i unt amb molta ¡l cadires; diu ja 4.grazlOso, e asaura', ! (E~c ril exprCS1l1nent par aquest diari) 
alt ra geni, sobresortint·hl les donze· 
lles tan gracioses i tan forles de ¡" 
beut.t. A l'arrencar els dos aula· -
camiqns hi hagué visques a Calalu· 
nya, Berga I Manreso; es canlà el I DEMAI\fEU PER TOT ARREU EL GRA. 

~~:~~~~~~~:óe~~s r~~I~~ C~:'~ 'I Xampany Hespèria 
~~~!""!""!"""!"'!!""!'.!!!!!!!!!'!=!""=!""!"""'_!!!...."!"'!¿>'!!"!!!!~~~!'!.!!!..!'!...~=!"!!"!.!!'O. deixaren el ball o el calé I sortien a 

Anls MOR E R'A Els preforl'ls pel ml'llor 'veure'ns, arribitrem a dos quarts I El xampany HES PERIA es obtingut amb caldos de collila plopia, des· 
" d'onze de la nit a la nostra ciutat, . prés de delicada sel'lecci6 dels ralms i el 'loborat culdadosatnent en nostres 

Ran Ma. nzanillo paladar. - BA.RCELONA porta~t:1 conlentamen~ d'un dia l caves, oblenint, aixis, BUQUET EXQUISIT, CLARIFICACIÓ PERFEC· 
prof¡tos I la plenitud espiritual de la , TA J COLOR IDEAL_ . ' 

Savons Martl Son els de mlllor resultat. 
Representant: FÉLIX PALAT, Sobrerroca, 26.-Te!èfon, 281 -Col"IODi de Sl. Joan Berchmans 
Escola de dibuix 1 pintura 
Professorat auxiliar Profes.or:JOSEP PADRÓ ---....;..---

Es cursaran lea 99gQents a&~gnatures 

DibuIx lineal aplicat als oficis. 
DibuIx i color, HIst6rla de les Arts plàstiques I Escultura 

(en el seu grau més elemental) 
Piro-gravat, g ravals al boix i aiguaforts. 

Per. a cursar aquestes tres últimes assignatures es n, ecc6sita un CufS de I 
preparació O be l'alumne dett subJectar· se a un exàmen prevI. 

Les classes seran de 7 a 8 ¡ de 8 a 9 del vespre . 
El curs començarà el l .er de novembre í finirà el 30 de juny 

, Pel' ma.triculars6 a l'estatge de l'ESCOla, Talamanoa, 9, t.er - Manresa l 

bellesa dels ci lns que avidamen! I 
hem fruij. No cal dir com felicitem Proveu-lo I ser"" con -Ianls propagadors del XAMPANY HESPERIA 

als organitzadors de lan bella ex· Mostres preus i detalls els faelllta la casa J. Grau 
cursló. l' s. p , ABANS f'ARR ERAS I GRAU, Muralla, 94 principal.- Telèfon, 577: 

Manresa i Novembre 1921. 

¡Atenció! 
Magatzem de Mobles 
"LA CENTRAL" 

No :compl'ar SQns ,.igitar 8-
questa caso., on ~st.alviar:::&b 

temps i dicera 
aran assortil de MOBLES d. tol .. 

~~a;~e~o;:'~Flf~e{j;Jo~~~~~~~~ 
llIiers. cadires, etc. , etc.; de5 de LQ 
més lutós .a lo més sen:zill . 
PRE!US SENS COMPETENCIA 

Plaça Vuldaura, 2 • • Manresa 

~~~~~~~~~~~ 

~I ¡MaRES! 
Si ioleu criar els vostres 'fills sans i forts, donèu~ 
los-hi els Xaco' ates de la Verge del 

Puig. • Són, els de uusl més exqUisit 
Fabricants: Prat· iAIgué, Sant Celoni 
Representant: FÉLlX PALAT, Sobrerroca, 26, Tlon. 281 
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