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i Obsequi als soldats expedicionaris! 
32 PESSETES 32 

Guerrera, pantalon i polaina. llull! 
color gar:lllntit 

Sa.treria Valls 
Born, 15 

Sastreria Sellaré. 

Arribada dels nostres soldats ri'una Immensa generació que ha in
vedil els moll~ i les vies centrnk 

Tot·hom era altà eolre ta carrete· 
ra, el PonI, l'Eslació .... ToH1om era 

Sant Miquel, 39 

LA SASTRERIA 

L'ESTRELLA 
La nostra salutació a veure si arribava l'amic, l'alm.t, el 

. , . fill. Moments d'angoixa i d' 11':usI6 
Alxls com el din 24 d oclubre vàrem acomiadar a lots els mmyons del i han precedit l'arribada dels soldats. 

Batalló de Reus sense poguer amagar la nostra protesta, per la seva mar- I A l'hora Que diem mes amunt, el 
)ta, avui els saluoom a tots ben .feduosBment, desiljant que mai més la .¡tren!la entrAt en agulles: Els moca
pau de les nostres llars es torni a senllr pertOfbada per· l'aspecte d'una gue- dors voleiaven entre mig ~ les pa
rra impopular. rau les d~emoc¡6. tot·hom ce~ca!Ja al 

Com sigui Que per falta de temps 
lla s'ha pogut invit.r parliculanncn 
a Iols els socis, ni tampoc a les se
nyoreles maniesanes, el Consell de 

··dit Centre els prega, que per les 
presents ratlk!s es donguin per invi· 
tats, I que donant prova de compa
nyerlsme i de satisfacció, espera no 
mancaran a dits acles. 

Fa avinent a la seva oliente
la que ha rebut I •• d.rrer •• 

novetats d'istiu 

En uns momenlsde corrents pacifistes. poc hnuriem de dir en pro d'". seu enyoral, ,,1 tnoj. com dlp.m 'r' ul

quest desig de' pau que és en l'esperit de tothom, si malauradament na lIe- {¡arn",n!. Sens un visca, sens moixi-
. gangues mversemblants. La nostra 

gfs~ht1 e.n un, dia~l d~ la nostra ciutat que ~ncar c.ar apoderar-nos de noves gent era conscient de que no rebien . 
pOSIcions a I Altica. E.n el moment que velem remlegr.ts als braços de les amb la tornada d'un ser estimat, cap 
mares una munió de fills Que durant tants mesos han fet estar amb l'ai al f.var de l'E.stat Central sin6 que es 
COr a tantes famllles, nO podem per menys de I.ment.r tanta Inconciència... començava a complir amb Un deure 
o tanta bai~eS8. <le justicia. 

Pregunteu a tot aquell Que avui ha recopera! el seu fill, pregun!eu als El desemb. rc dels an)'or. ts mi· 
minyons que han lornat d'AIgecires, si desitjen que al Marroc s'hi COtnen' ' nyon~ deJ Batalló de Reus ha .eslat 

. tu ' I Ih d' à nó emocIonant: besades; plors, ".Ues 
sin. )toves .ven res, 1 0 0m vos "qu~ : . . que es confonien expressant un ma-

Han passat unes llargues Jornades d eguOIes, 1 ara aJ veure entre 00- teix sentiment. 
saltres .1 més gran núcll de la nostra joventut Absent i al saludar-Jos amb Hom contemplava, emocionat, la 
un abraç efusiu, reCOrdem els manresans dispersos per l'Africa, arrastrant escena, i s'esgarrifava, figurant-se 
tota mena de perills, I també pensem amb els altres homes joves, catalans l'horrible QUad.e de la tarnad.a d'un 
I no catalans, que encar tlQ han tornat. Per ai16 nosaltres diem: batalló Que hagués estaI al combat, 

Ara (a~ que no- es fadn més sacrificis inútils i es vegi d1acabar la gue- No .obst.ant , Qllant~ penes i quan-
Tr8 de Ja minar manera possible. en tot cas Que aquests periodistes deSA. t:s ~n7aclOns , amb SIS mescs ~ab · 

j ed· . ses f ' ol t . . Que l' senCla. 
prens us que pr . IQuen. noves empre, ' Q~ es aclO V ~o ans I. 11 Després de l'.rrib.dn d'aquest. 
vagin, doncs és mol còmode fer I herOI de la red.ccJ() estant_ 1 ambé soldals, després d'haver parlat amb 
cal Que tot-hom Ireballi perquè el Govern 1IiccoeU els soldats que han com- ell. I d'haver vist les llàgrimes deis 
plert els seus cuJnpromlsos amb escreix. s~us, (amb tot I que no han estat a 

Així., fent-se la p.u en tot. els esperlls, es podrà s.lvar al pai. de la I. guerra), sols a un esperil malvat 
de. allada que empren, mercés al mal regIsme que sofrim. o ioconcicnt se:li acut predicar en 

Aquest és el llOstre sentll' i el de tot el poble. Aquesl. és la nostra sa- pro de noves aventures. 

I Ió 
. A nosaltres ens torna més pacl[ls-

~. -~ ,'. 
El comboi de material En ell hi anava IIn 'cenlenar de 

soldats, pocs d'ells coneguis. Hom 
ha vist no oustant alguna escena 
commovedora. 

Obsequis 
La Joventut Nacionalista i l'A. 

sociació feminal de la mateixa, ple
paren un obsequi als seus companys 
soldats del Bata1l6 de Reus, 

• .. 

EL RETORN DELS FILLS 

A totes les llars On ha retornat la talma 

Hem lluitat . mb l'enyor i t'abseneia; 
tots ven im fortament corferits: 
amb tenaç persistència, 
no hem sentit ba~s, però hem sel1Ut ooguitS. 

Terra estranya i estranya j estranya 
de gent, de clima i de costum; 
terra de cançons que fan migranya 
i encomanen un tMi que consum. 

Terra que'ns tenies sense que't tinguéssim 
car nostre esperit no era en tu, sinó aqul; 
terra que'ns privaves de que sojornéssim 
prop dels volguts, emportats pel de ~tr. 

Ara hel1l tornat. Duenl colr.t el rostre, 
mes que pel 501, per l'enyorament 
de no veure res del que és nostre, 
sinó un mira eslrany d'estranya gent. 

Som herois , no en la lluita malvada, 
sinó en la lluita del nostre alnar franc. 
Som herois dintre el' ulls de l'aimada 
j en el cor dels pare., Cllt no hem vessat I. sang. 

Ja ens teniu. Sentieu la dalera 
de veure'ns fota de perill. 
A l'abraça'ns, ploreu. Oh jbia vera 
de la mare que torna teni el filL 

E. el fill herói que no ha l1lOrt inútilment 
i torna ple de vIda, colrat d'enyorament. 

Salvador Perarnau, 

A Ires quarts dédeu, Quan nlngil 
ho esperava encar, desde la redac
ció hem visi arribar Ull tren militar, 
Amb l'impressió de que ja arr ibava 
el Bal.lló, i amb e1llant. colla d'a
mics, hem .;onegt cap a t'Estació, a 
on hi anava alluint gent de tot arreu 
Que corrra per abraçar uns minuts 
abans al "-noi) que fe ia mig any se 
li havien endut. 

AI retirar:nos de l'Estació, a un 
quart d'onze, esperant tornar-hi més 
tord, l'Endon ja era mig ple, I moHa 
geut hi afluia eocar. 

Han sigui ajornats per dl,s'.ble, 
dia 28. els aeles que el Centre de 
Dependents h. organi!zat en obse
qui dels seus associats incorporats 
en et Batalló de Reus_ 

Joan Tarrats Comaposada 

A l'Estació hem vi.t que només 
havia arribat el tren que dula k!s 
amatralladores, carros, cuInes, cava
leries t dEm~s m81.,lel de guerra. 

A les 11'20 

La gent que des de l'arribada del El programa es compon de un ex-
comboi de les 10 h. anat afluinl a I lraordíl1ari cafè que es celebrArà 
l'Estació, ja no s' ha ,etlrat pas. A en el saló del Centre • dos q.arts 
dos quarts d'onze er. talment impos- I de deu de la nit , i Un grandiós ball 
.Ible donar Im pas per rAnden, plé de gala. 

Con.tru.ctor ,de tota cl.s.e d'obr_ 
eaaa fundada l'any 1880 

CIment armat on totes ses a,licaclons 
Plànols I presupostos 

00110, S, Tel6fon 219,-MANRESA 

~=======::::::~.:::-~"~-----._-_._-" -* 
Soldats de quota! 
En nostra Secció de Sastreria hi trobareu en cllndlclons aventatjoses. lrajos eomplllts de kakl, Danyo, 

capot, correatje, motxilles, polaines, rlls complet, gorros, guants, tires i coUs. 
Especialitat en I.s confeccions :III mid •• - Secció. cA.rpec de mest .. Sa.tre 

Garantltzem el geore, color I forma de Ioles les prendes. Aquestes son exactallent Ignals a les dlsposaies 
per les OrllellaBces MlUtars. ~ Venem els equips mllltars més~aratos que els mateixos contractlstes.-Ta
llers propis per a la construcció, reparació I rentament de rosos, falllles, Ilorres ie totes les classes du 
l'exèrcit, dellant lo vell COll nou 

MATA LASSOS de tots tamanWlllla majop ... "t da mat.
rie. en ells empl.ades s6n de labrioaci6 

propia, abl. la que'l. podem oleri .. a preus sena competència. 

,Casa JORBA Manresa-Barcelona-Brusel·les 
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