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Sucursal de la S. A. MAR/TA/NE l 
Tota c/a:nie de plegat¡¡ afe11 
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11 LICEU 11 

DALMA U 
A les classes personals d'aquest LICEU 
o al vostre domicili, podreu aprendre: 

ID I OME S 
de parlar i escriure perfectament francès, anglès, alemany, 
en 4 a 8 mesos. 

ORTOGRAF I A 
í correspondència general i comercial en eb dits idioines, 
i en català, espanyol, esperanto, en 2a 4 mesos. 

CA LºLI GRAF I A 
manuscriptura aristocràtica, comercial ràpida, rodona. 
etc., en 1 a 2 mesos. 

' = ARITMETICA 
abreujada, per a totes les operacions de Comerç, Banca i 
Borsa, en 3 a 6 mesos. 

TEN-E DURIA 
de llibres de Comerç. Indústria, Banca, en 2 a 5 mesos. 

ESTENOGRAFIA 
i dactilo~ra fi a, aplicables a tots els idiomes esmentats, 
en 2 a 4 mesos. -

NO PERDEU TEMPS VACIL·LANT 
Desde qúalscvol grau de cu ltura podeu adquirir fàcilment 
aquests coneixements, pels eficaços sistemes del ll iceu 0111muu. l 

SUCURSAL A TERRASSA: 

ll Sant Antoni, 5. - T elèf. 6661 ll 

-

-
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NÚM . 40 

de L cognoms 

N O pensàvem contendir en ço que es refereíx a bregues 
ortoqràfiques, car desitgem evitar animositats, fills de 
s¡ent apassionada que prenen part en les qüestions i s'o

bliden dels deures més elementals. Recordem que en la nostra 
adolescència, es discutíren els plurals femenins en e, i, sí en tals 
moments no s'arribà a un acord, més tard hem vist la unitat més 
perfecta entre tots els escriptors. 

En qüestions de llenguatge sempre es destaquen dues ten
dències: els porucs, que al1es¡uen els motius de que si aixfs fio 
fiem trobat, aixfs les fiem de deixa" i els inquiets que marxen al 
compàs del temps. 

La rebrotada d'ara ha fet adonar-nos que als¡ú desatén co
ses que cal tenir en compte, o sia l'accentuació imposada per 
les noves normes i la catalanització de mots enllet~its ortol¡!rà
ficament. No es vol la revisió de sirafies alterades, les quals ho 
han estat per causes profundes i lamentables. 

Entre nosaltres hi han els qui deuen considerar una heretl¡!ia 
la seva revisió feta a Fínlandia, al voler treure's de damunt el 
domini que hi exercia la llengua sueca. Els íntel"lectuals finesos 
han portat a terme la pura restauració dels cos¡¡noms, i aíxís tro-
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bem que l'historiador Forsman a"Vui es diu Yrjoe-Koshínen, i l'es
criptor Brofeld avui és Juhani Aho. 

A casa nostra, Catalunya, no s'han de donar tals cassos, 
però si que devem maldar per a les formes pures ca~udes en 
dessús. 

En Pompeu Fabra dóna com a grafies acceptables, perquè 
creu llunyana la revisió de certs cognoms, uns quants de ~arats, 
però hi ha qui, agafa el ra"Ve per les fulles i l'acceptable "Vol 
transformar-ho en bo. Entre aquestes cognoms enlletgits hi ha 
Ubacfï. 

Els Ubacfï de Vacarisses (perquè no Vaquerisses?} deuen ésser 
de la mateixa rel dels Obacfï de Sant Llorenç dels Morunys i de 
Mallorca, però als primers els hi han estrafet el coqnom, pel cas 
repetídíssim en català de què la O es transforma en U per de
fecte de fonètica. A Ubach li succeeix el mateix que Utsef í Ot:iet, 
Ullés í Oller, Humet í Homei; les primeres gràfies són enlletgides 
"Visiblement. 

Aíxís com la U d'Ubach la trobem inacceptable, admetem 
com a bona la CH final. Tínquïs en compte, noqensmenys, que 
en els textos antics s'hi troben cognoms com el de Tomic, el de 
la liistòria de Catalunya, amb C i CH. 

Ara que cal, als impuqnadors, no caure en el parany d'es
tampar en Re"Vistes í Butlletín~ Burriac-Vic-Pèlacs-Bruc-Casfellar 
d'En Huc, per la contradicció que suposa. 

Som respectuosos amb els intransigents en reformar els seus 
co~noms, però hi ha el cas d'Obac, pel qual es denomina un 
paratqe que avui pren nom del seu posseïdor, í que, fatalment, 
en el transcurs dels anys aquest ha de canviar. Per xo, per qui 
es desíqna un lloc, creiem que s'ha de bandejar la qrafia dolenta 
i emprar la perfecta. 

Per ésser més racional la qrafia Obac hem "Vist com l'accep
taven diferents publícacians de Catalunya, car sí Ubacfï ja mos
tra la lletjura, tenim en el districte de Tremp una parròquia de 
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pocs habitants, que s'escriu Los Obacfis, com poden comprovar 
els qui ho desits¡en. 

No volem molestar a ningú amb la fermt>sa que demostrem, 
però hi ha raons de pes que ens obliquen a insistir en els nos
tres punts de mira, í, sí algú se sent ferít, que ho p·erdoni en qrà
cía al bon intent que ens quía. 

NOTES HISTORIQUES SOBRE 

BUSQUETS LA MINA 

EN unes notes que temps endarrera publicàrem en aquest Arxiu 
del Centre Excursionista anunciàvem que el dia que la feina ens 
ho permetés teníem !'intenció de publicar un recull de dades in

teressants que fan referència al servei d'aigües que Terrassa ha anat 
tenint al través del temps. Parlàvem llavors de la primera portada d'ai
gües a la nostra ciutat en temps del patrici Guillem de Montanyans. (t) 
Avui, hem pensat, tot remenant l'envolum de notes, de dades i docu
cuments recollits i transcrits regirant arxius, que fóra interessant de 
donar a conèixer uns detalls referents a la Mina Busquets que es rela
cionen amb les incidències que va atravessar a les primeries del se
gle XIX. 

La Mina Busquets comença en el pati de la casa del senyor Fonta
nals, segueix carrer Nou avall, travessa la placeta de Saragoça i acaba 
en el carrer de Sant Pere, davant mateix del portal d'entrada del Círcol 
Egarenc. En aquest indret comença la conducció fins davant de càl 
Mogasfuster, on es divideix en dos ramals, l'un que va fins a la <Font 
trobada> i l'altre fins al vapor Busquets. Avui solament serveix aigua a 
l'esmentat vapor, als safaretxos públics de la Riera, i part al cMata
dero Públic>. 

Quan en les acaballes del segle XVIII i principis del XIX els france
sos envaïren la Península, aprofitant el desballestament que la guerra 
portà, i el desordre conseqüent amb que anaven totes les coses, sem
bla que alguns veïns de Terrassa esbotzaren aquesta i les seves aigües, 
sobreixint, anaren carrers avall durant uns quants anys. 

(1) A1'XIU-núm, 20-Nov.-Des. 19Z2. 
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Tranquilitzades un xic les coses, l'Ajuntament, s'apoderà d'aquelles 
aigües i dotà amb elles una font que el públic per mofa va dir-ne la 
cfont Trobada>. 

Passats uns quants anys els propietaris de la Mina Busquets varen 
reclamar al Municipi la devolució de l'aigua que els pertanyia i això 
va promoure moltes raons i disgustos fins que l'any 1818 el Sr. Prior 
de la Vila va aconseguir posar la pau entre els dos bàndols, i amb es
criptura de concòrdia signada el 27 de març de l'any de referència da
vant del Notari de Terrassa En Francesc Soler i Ler els propietaris se
nyors Busquets cediren al Comú de Terrassa les 3/5 parts de l'aigua 
que portés la seva Mina, a canvi de que r Ajuntament els concedia el 
dret de perllongar-la 40 canes i de fer ramals de 6 canes de llargada 
en tota la seva extensió. 

L'indicat document és de gran interès i digne de transcriure's. En el 
mateix s'hi especifica que la canyeria que duia les aigües a la Casa 
Busquets fou trencada •por alganos mal intencionados en cierta noche 
y en ocasión en que los franceses amenazaban entrar en la presente 
Villa> i observant-se que les aigües anaven perdudes pels carrers, 
l'Ajuntament va acordar amb els veïns, aprofitar-se'n en benefici gene
ral, construint una nova conducció des del passatge en què havia estat 
esbotzada la canyeria de la Mina Busquets fins a trobar la conducció 
de la Mina de la Vila, per a incorporar les aigües d'aquella a la mateixa. 

I com que això va motivar que la Casa Busquets promogués ins
tància criminal contra els autors del fet, mentres la causa estava en cara 
a l'Audiència, va compareixer-hi l'Ajuntament, al·legant que no proce
dia que les coses tornessin al lloc i estat d'abans com els Busquets de
manaven, sinó que havien de subsistir com estaven en aquell moment 
cpor necesitar la Vi/la de aquellas aguas y deber siempre ser preferida 
el pública de Ioda una población a un particular de la misma, especial
mente cuando se presentaba muy provable que las referidas aguas que 
discurrian por la Mina de Basquets serian propias de la Vil/a por ser 
muy provable que Basquets por medio de su Mina hubiere absorvido las 
aguas que antes jluian por la Mina de la Villa> . 

Com que les coses havien arribat a un grau de bastanta tivantor fou 
comissionat pel Tribunal l'Alcalde Major de Barcelona perquè proce
dís a repartir les aigües de la Mina Busquets per parts iguals, és a dir 

,· 

, 
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que la meitat d'elles se les quedés la casa Busquets i l'altra meitat l' A
juntament de Terrassa. 

Aquest, però, no va quedar satisfet i va desenterrar un expedient 
governatiu que abans de l'entrada dels francesos havia estat ja promo
gut davant del M. l. Sr. Intendent, expedient que després va passar a 
tenir estat judicial, i amb el qual es disputava a la Casa Busquets la 
propietat de les seves aigües, pels motius esmentats i a més a més per
què •habiendo formada Basquets un conducta por terrena que era del 
Pública• no havia donat a aquest la menor indemnització. 

Com pot veure's els ànims estaven bastant enverinats; la Casa Bus
quets deia que això darrer no era cert, sinó que els terrenys per on 
passava la seva Mina li havien costat alguns milers de lliures; l'Ajun
tament sostenia els seus drets, i en aquest estat el plet va intervenir-hi 
el Sr. Prior •preveyendo los males, disturbios y desazones que habían de 
seguirse de la continuacíón de los indicados pleytos que tenían ya per
turbada la tranquilidad, paz y sosiego de sus feligreses, en perjuicio del 
bien espiritual y temporal de los mismos> segons consta en l'escriptura 
de concòrdia. 

En aquest document públic s'estipula ço que hem dit de les 3/5 
parts d'aigua, a canvi del dret de fer 40 canes de canyeria, i ramals de 
6 canes allà on es vulgui. Altrament es convé que un cop construides 
les quaranta canes més de Mina, l'aigua que es trobi en tota la seva 
extensió serà repartida per parts iguals entre el Comú i la Casa Bus
quets, pagant-se després a mitges les reparacions i despeses que origi
ni el manteniment de les conduccions. Igualment s'estipula que en les 
portes d'entrada a la Mina Busquets, en el passatge, i d'entrada al re
partidor s'hi han de fer dos panys, dels quals en guardarà una clau 
cada una de les parts, a l'objecte de què cap d'elles no pugui mai in
tervenir-hi sense la presència de l'altra. 

Aquesta escriptura és signada per la part de la casa Busquets, per 
la senyora Eulàlia Busquets i Barata Vídua de Francesc Busquets, Pau 
Busquets i Barata, Josep Anton Busquets, Marian Soler, Pvre. i per la 
de l'Ajuntament pel Batlle de la Ciutat Pere Casanovas, i els regidors 
Bartomeu Amat, Bartomeu Escayola, Josep Ubach, Ja ume Miralda, Do
mènec Torrella, Jaume Domingo, Joan Bautista Galí i Surís, Josep Boa
da i Pereller, Joan Petit i Joaquim Viosca. 

A més a més, com a veïns designats pel poble signaren l'escriptura 
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Salvador Vinyals, Pau Coll, Josep Ros, Antoni Rodó, Valentí Gibert i 
Josep Rodó i Amat, fabricants; Josep Anton Bosch i Isidre Ullés, pelay
res; Miquel Buguñà, fuster; i Pere Graner, pagès. 

Altres documents parlen de què els dos ramals que surten de la 
Mina Busquets en l'indret de càl Mogas foren fets l'any 1872 perquè a 
conseqüència d' una epidèmia de tifus que hi va haver a Terrassa foren 
examinades totes les aigües públiques i els pèrits digueren que aquesta 
Mina estava contaminada per <microbis dolents•. Això no era d'estra
nyar tenint en compte que quan la Mina Busquets fou construida, atra
vessava solament camps i vinyes i després va resultar que s'anaven 
edificant els terrenys, i els pous morts i els excusats de totes les cases 
dels carrers Nou i de Sant Pere hi filtra ven lliurement tota matèria cor
rupta en l'esmentada mina. 

Totes aquestes dades històriques si Déu vol les explanarem un altre 
dia, perquè avui ens fariem potser massa pesats. Creiem, que aquest 
gènere de dades té el seu interès per a l'història de la nostra ciutat i és 
des d'aquest punt de vista que les recollim i comentem. 

MARIAN M. ÜALI. 

LES BANDOSITATS DEL VALLÉS 
l l 

SENYORS I CASTLANS 

D ESPRÉS de la noticia del any 996, donació del Comte Borrell, 
passem un llarg espai d'anys sense notícies. 

l a l'any 1120 de l'Encarnació, a 17 de les calendes de Març, 
trobém que el Monestir de St. Cugat del Vallès rebé una concessió de 
varis castres en alou, tots situats al Alt-Vallès, entre ells el de Ter
rassa (1). 

El 1200 era senyor del Castre de Terrassa en Pere de Terrassa. (2) 
l el 1222 sabém que Ouillém de Terrassa n'era senyor feudal. 

(1) Monografia de Sant Julià d'Altura-J. Soler i Palet, cap. Ill. 
(2) De la mateixa Mono9rafí1, Cap. L 
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A l'any 1228 a les calendes de Gener el Rei Jaume I concedeix als 
seus «fideles nostros populatos et habitatores ville nostre pa/atii de 
Terracia> que pugan cada any a la diada de !'Invenció de la Santa Creu 
celebrar una fira a us i costum de la de Barcelona. I aixis mateix orde
na que el camí que va de Barcelona a Manresa degui passar precisa
ment per •ipsam villam nostram pa/atii de Terracia., i no per altre 
lloc. (l) 

El 1240, a 28 de Juliol, en un document d'aprovació de comptes que 
li presenta Romeu Durfort, Batlle de Barcelona, el rei es dóna per pa
gat del comput o quantitat resultant a favor seu dels rèdits de la Batllía 
de Barcelona, de Montpeller i de Narbona, llevat les rendes de Terras
sa i Manresa, percebudes el darrer any per Ramon Folch, i les de Sa
llent i Santpedor, cobrades per B. de Portella. (2). 

El 30 de Gener de 1242 el rei Jaume era a Terrassa concedint als 
habitants de la Vila i Palau que tots els litigis llurs serien sotmesos al 
batlle d'aquest lloc, que els tramitaria segons •consuetudinem nostre 
curie Barchinone•. Després del rei signaren En Guillem d'Entenza, Asa
lit de Gudal, Sans d'Horta, Guillem de Terrassa i Arnau Sort (3). 

Aquí hem de notar la firma de Guillem de Terrassa castlà de la vila 
al peu del privilegi. Això ens indica com ja en aquell temps la vila i 
palau eren del rei i que els seus senyors li eren feudataris. 

Ens referma en el parer de que la vila ja era del rei pel fet de que el 
1274 a primers de juny, de Montpeller estant, venint de Lió on havia 
assistit a un Concili (hi arribà al dia primer de maig, i anaven amb ell 
l'arquebisbe de Tarragona, i els bisbes de Barcelona, València, Mallor
ca, i hom creu també que el d'Osca!, convocava per lletra que els 
adressà, els homes de les viles de Catalunya per a la host i cavalcada, 
amb armes i pa per a tres mesos; i entre les poblacions convocades hi 
ha la de Terrassa (4). 

Al mes següent, a 18 de juliol del 1274, el rei féu una excursió a 
Terrassa, on està datada una notable lletra al vescomte de Cardona, 
i feia cinc o sis dies que havia arribat a Barcelona procedent de Mont
peller i Lió. (5) 

(1) Llibre dels Privilegis de Terrassa, Soler i Palet, pag. 36. 
(2), (3) i (4) Itinerari de Jaume l-Miret i San•· 
(5) Itinerari, p19. 505. 
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El 1313 a 30 de Juny el Rei Jaume fa donació del castell a En Ro
meu de Cardona. (l) 

El 1324 era la vila del rei i n'era Batlle per son compte un qui era 
dit Pere del Rei, el qual nomenava un sots-batlle o lloc tintent, car ell 
no era més que un batlle honorarari prop de la cort, i recomanava es 
tingués per batii¡; el seu lloc tinent tan si ell era a CataluP.ya com 
a fóra. (2) 

En el llibre de Rendes Reials del any 1315 consta: •Terrassa: Les 
rendes valen cascun any tro a 3200 s.-Item los esdeveniments valen 
tro a .... -De les quals rendes pren en Bernat Martí batlle per salari de 
la dita batllía CCC solidos.-Tot lo romanent de les dites rendes es as
signat a la dona Na Sibília de Saga en paga d'aquells X. m. solidos que 
ella ha assignat sobre la batllia de Barchinona a violari.» 

El mateix rei Pere de Barcelona estant a l'any 1339 referma el privi
legi otorgat el 1228 per son avi el rei Jaume el Conqueridor. 

A l'any 1344 Na Blanca de Centellas fa donació a Pere Ill de la 
Torre del Palau perque li doni permís per a fundar la Cartoixa de Vall
paradís. Hom dedueix que no tot el Castel-Palau era del rei. I el 1347 
el mateix rei concedeix privilegi de que en el Palau estiga la presó de 
la vila del terme. 

En el Cens de Catalunya de Pere el Ceremoniós, 1359, consta •Ter
rassa amb 228 focs o famílies; Sabadell amb 162; Castell Ça Pera d'es
gleya e de cavallers, 37 fochs; Sta. Maria de Uyastrell, 14 f.; Matha de 
Pera, 29 fochs; Vila daulesa, amb 110 f.; Castell de Rubí amb 40 focs 
de cavaller. 

El 5 d'octubre de 1384 l'Infant Martí des de Vilafranca del Penedés 
lliura un privilegi aclarint els de Jaume I (1242), i de Pere (1339), refe
rent al nombrament de Batlle de la vila i mixte imperi que té amb el 
Batlle de Barcelona. (3) 

~1) Monografia Parroquia St. Esperit, Soler i Palet, pag. 20. 

(2) Monografia de Sant Julià d'Altura, pag. 24. 

(3) Llibre dels Privilegis, pag. 14. 

P. S. i F. 
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U na excursió pel Migdia Je França 

(Dics 14 J 18 Jc Febrer Jc 19,6) 

T oulose-Luchon- Superbagneres - Lourdes- Canterets - Pau 

LA secció d'Esports de neu i d'alta muntanya del Centre Excursio
nista organitzà pels dies de Carnaval una excursió a de Luchon, 

. que es realitzà esplèndidament amb variació d'itinerari, conver
tint-la en una magnífica passejada turística per les belles encontrades 
del Migdia de França. 

Partírem de nostra ciutat el dissabte a la tarda, a fi de sortir de la 
estació de França amb l'exprés de les 18-54, sopant en ruta, i arribant 
a Cerbera a les 22-21. Als 30 minuts ja estàvem aposentats, després de 
les molestoses revisions de passaports, equipatge, etz. en l'exprés que 
va cap a Provença i que nosaltres deixem a les 0-43 a Narbona per a 
canviar de tren en direcció a Toulouse, on hi arribàrem a les 3-38 de 
la matinada, anant tot seguit a descansar. 

El diumenge al matí una lleugera boirina envolcallava la magnífi
ca ciutat de Toulouse, antiga capital del Llenguadoc, la més vella ciutat 
de les Gàlies, capital dels visigots en el segle V, ducat d'Equitània en 
el VII i comtat del segle IX al XIII. Avui la capital del Alt-Garona es
devé una moderna ciutat de 150.000 habitants amb esplèndides places 
i amples avingudes: carrers com d'Alsàcia i Lorena, Metz i altres que 
són magnífics boulevards amb monumentals magatzems al estil de les 
grans galeries de Paris. 

Visitem la plaça del Capitole, centre de la ciutat i el Capitole, sump
tuós palau municipal del segle XVIII; l'església de Sant Fermí, la més 
gran i la més bella de les esglésies de l'època romànica, que posseeix 
un ric tresor i el seu bellíssim Crist bizantí; la catedral de Sant Etienne, 
irregular i de diferents èpoques; Notre-Dame du Tauv (segle XIV i el 
seu monumental campanar; i l'antic convent dels Agustins, convertit en 
ric museu, que no poguérem visitar per ésser dia festíu. 

Amb auto donem una passejada pels jardins i parcs de Toulouse, 
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seguint després per les vores del riu Garona per a contemplar els seus 
grans ponts, sobretot r anomenat Pont Neu/ (segle XVIII) i acabant amb 
la visita a l'Hotel o Palau de Assèzat, d'un bell istil renaixement, en 
quines galeries contemplem una bellíssima estàtua de Clemència Isaura, 
fundadora dels Jocs Florals en el segle XV. 

Amb molta recansa deixem la ciutat de Tolouse, després de dinar, 
per a continuar el nostre viatge cap a Luchon. Aquella humida boirina 
s'havia esvaït, lluint un sol esplendent; el ferrocarril, tot electrificat, 
atravessa per una rica i ben conreuada campinya, deixant-nos en Mon
trejeau, on seguim per una altre via amb un paisatge muntai:iyenc su
perb, que ens porta a Bagneres de Luchon, molt més conegut per 
Luchon. 

La Reina dels Pirineus com aixís se l'anomena es troba b.ellament 
sítuada al fons d'un graciós allarg~ment de la vall de la Pique. La his
tòrica Luchon es remonta a la civilització romana i es citen les 
Thermes Onesienes com molt renomenades. Les seves aigües presenten 
una admirable gama sulfurosa i les seves aplícacions són molt va
riades. 

A la riquesa de ses aigües i a la bellesa del lloc, s'hi ajunten totes 
les comoditats. Un gran nombre èe confortables hotels, un luxós Casi
no amb sales de concert, balls, teatre i joc; pistes per tennis, golf i pi
lota; hipòdrom; etz. converteixen Luchon durant l'istiu en un magnífic 
paradís. 

Nosaltres, a l'arribar, visitàrem els parcs del Casino i Des Quincon
ces i el més notable de la vila, que, en aquest temps, ofereix un aspec
t~ de quietut i desanimació. Al fer-se fosc desfilaren pel seu gran bou
levard, Allées d'Etigny, les colles de skiers que prengueren part en les 
curses d'esports de neu que aquella diada s'havien corregut a Suber
bagneres. A la nit, unes mascarades que amb fanalets a la veneciana 
recorrien la vila i un modest ball a una de les sales del Grand Casino, 
ens recordaren que ens trobàvem a França en ple Carnestoltes. 

El dilluns realitzàrem el plat més fort de l'excursió, una diada de 
inesborrable record a Superbagneres. Al matí muntàrem en el luxós 
ferrocarril elèctric a cremallera que, amb 45 minuts, ens portà de Lu
chon (629 m.) fins al magnífic plateau de Superbagneres (1800 m.) im
mensa esplanada de neu, quin gruix no baixava aquell dia de 85 cm., de 

l 
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la que es destaca sobre el cel, el magnífic i monumental Hotel de Su
perbagneres. 

El panorama en aquest punt es esfereïdor: d'un costat la graciosa i 
tranquila vall de Luchon i, a la part oposada, els pics redressats de les 
Maleïdes obírant-se al fons el pic d'Aneto. Al costat de la baixada Vall 
de Lys, es veu el Port d'Oo. 

Superbagneres és freqüentat tot l'any. Degut a la seva altitud és 
una estació d'estiu deliciosa i a l'hivern el sol ardent fa la seva estada 
molt agradable. 

La primera impressió l' arribar és de que hom s'ha de corgelar, i ma
jorment en aquell dia que el cel estava mig emboirat; però no fou aixís; 
els termòmetres, en les postes marcaven 6.e a les 9 del matí i al migdia 
varen senyalar 13.º que era una temperatura tan agradable que ens obli
gà a desabrigar-nos, tot passejant per les pistes de ski, bobsleigh, pa
tinatge, hockey, curling, luge, trineu, etz. Algun dels companys s'entregà 
a les delides del sport del ski. 

Es un espectacle meravellós, el veure lliscar damunt d'aquella im
mensa capa de neu, les figures o siluetes dels skiers, amb les seves in
dumentàries de colors llampants, i llençar-se a una velocitat vertigi
nosa fins al fons de les valls. A hora de dinar, totes aquelles figuretes 
que al lluny obiràvem s'anaren apropant, i ens reuníem tots plegats en 
els confortables menjadors del luxós hotel de Superbagneres. 

A la tarda els skiers organitzaren petites excursions per aquells 
voltants, llençant-se després fins al peu dels magnífics i tupits boscos 
d:abets que hi ha al peu del ferrocarril, quin cremallera els tornava a 
remuntar a dalt del pla de Superbagneres. 

Cap al tard, deixàrem aquest meravellós lloc tot obirant com el sol 
vermellajava les crestes nevades de les Maleïdes. El ferrocarril elèctric 
ens baixà a Luchon, on, després de sopar, sortírem amb l'exprés que 
diariament retorna a París els aimants dels esports de neu, fins a Mont
rejeau. Aquí canvíem de tren seguint per la línea de Bayona fins a 
Tarbes, joliua vila de 26.000 habitants, on ferem nit. Tarbes té una 
remarcable catedral, una esplèndida urbanització amb bones places i 
magnifics monuments, i el bell jardí, museu i torre de Massey. 

EI dimarts pel matí, amb un temps plujós, deixem Tarbes i amb 
pocs minuts el ferrocarril ens traslladà a Lourdes viila de 9.000 habi
tants de popular anomenada per les seves pelegrinacions, ja que anyal-
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ment la visiten un mig milió de pelegrins de totes les nacionalitats. La 
vila de Lourdes està situada al peu dels Pirineus, en l'indret on el 
riu Gave surt de la muntanya; té un castell fort, que es creu que data 
dels romans, situat dalt d'un roquisser isolat al peu del riu; actualment 
aquest castell dóna asil a un saborós museu regional. 

La nostra primera visita, fou a la Orotte de Massabiella, en quina 
roca, en l'any 1858, la pastora Bernadette Soubirons, vegé aparèixer 
diferentes vegades a la Verge, i quines aparicions i nombroses cures 
foren declarades d'ordre sobrenatural per l'Església. De la gruta neix 
la font miraculosa que alimenta les tres piscines on hi sumergeixen els 
malalts, 

La visita a la Grotte és sempre emocionant; davant del lloc on apa
regué la Verge hi havien pregant unes dues dotzenes de persones amb 
un silenci sepulcral, interromput solament pel soroll de la pluja que 
queia en la esplanada del costat del riu Gave i els espetecs dels ciris 
que han convertit en negrosa aquella bauma de tanta anomenada. Ha 
d'ésser encara més impressionant l'espectacle del clam dels malalts i 
impossibilitats, barrejant-se amb els càntics dels pelegrins, quan om
plen aquelles esplanades i escalinates que condueixen al temple; i l'es
pectacle ha d'esdevenir fantàstic al moment d'encendre's les mil i mil 
de bombetes electríques que segueixen les línees generals de la Basíli
ca i l'Església del Rosari, quan les pelegrinacions realitzen la tan ano
menada processó de les antorxes. 

Després de la Grotte, visitem la Basílica d'un istil gòtic i d'una 
blancor immaculada, en quin interior s'hi veuen les banderes de totes 
les nacionalitats ofertes per les diferentes pelegrinacions; l'església del 
Rosari construïda en 1889, d'istil bizantí, i d'un decorat riquísim i que 
presideix la vasta Explanada de les Processons. Visitem també les 
Orottes du Lop a uns deu minuts de la Basílica, interessants coves amb 
belles estelactites i totes elles il·lumina.des elèctricament amb colors; 
l'Església Parroquial que posseeix unes bellíssimes columnes de mar
bre, i el restant de la vila que tot són hotels. convents, orfelinats, i ma
gatzems d'objectes de pietat. 

Com que el temps persistia plovent renunciàrem a l'ascensió amb 
funicular al Pic du Jev, on hí ha una monumental creu, que a Ja nit es
devé lluminosa; i a la visita a les Orottes du Roy, i llac de Lourdes. 
Després de dinar sortírem amb ferrocarril cap a Pierrefitte i d'aquí, amb 

, 
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un altre tren elèctric, cap a Cauterets, quin trajecte és d'un paisatge 
bellíssim, atravessant les seves anomenades gorges i arribant a !'insos
pitada vall. 

Cauterets es la estació termal de més reputació; és la vila de les 
aigües, conegudes ja en el segle X. Els seus magnífics hotels, alguns 
d'ells d'una arquitectura verament artística; el Casino, el teatre de la 
Natura; Concerts; Tennis; Caça í Sports d'hivern, no desdiuen per res 
del luxe i esplendidesa dels de Luchon, més aviat els superen. 

Amb auto realitzem una excursió a les cascades de Lutour, de Cerízet 
i de Bousses arribant molt aprop del Pont d'Espanya, lloc proper amb la 
frontera i a l'indret de Panticosa. Veiem va.ris establiments com el de la 
termal Raillère situats a les vertents d'aquelles muntanyes, quins c:ms 
envolcallen les boires, privant-nos d'unes vistes esplèndides. Al retorn 
visitem la ville de Cauterets i les 1hermes de Cesar o dels Espanyols. 

S'ens oferia des de Cauterets una bellíssima excursió per l'endemà 
al matí al Cirque de Garvanie una de les millors belleses natural del Pi
rineu Francés, però la inseguritat del temps ens feu desistir i retornà
rem cap a Pierrejiíte-Nestalas, d'aquí a Lourdes i a fer nit a Pau on 
arribàrem a les 8 i mitja de la nit. 

Pau és una bellíssima ciutat de 34.000 habitants, antiga capital de 
Bèarn estació hivernal i esportiva de molta anomenada, i avui cap del 
departament dels Baixos Pirineus. Fou capital dels reis de Navarra 
quan el rei Ferran el Catòlic, hagué conquistat la part de la Navarra 
espanyola. 

Després de sopar en l'Hotel de France, sortírem a donar un vol, tro
bant-nos amb la sorpresa de les festes de Carnaval; centenars de màs
cares i mascarons assaltaven tots els cotxes i autos que es dirigien al 
gran ball que tenia lloc en el magnífic Casino lvi.unicipal de Pau. La 
seva grandiosa sala d'espectacles, anomenada el Palau d'hivern cons
truïda tota de cristall, era un formiguer de màscares i carn humana, que 
entre el ball i el joc es convertia en un espectacle de Carnaval, propi 
de les costums de la república veïna. 

El dimecres al matí vitàrem el famós castell dels viscomtes de Bearn 
o d'Enric IV, on estigué presoner el cabdill argelí Abd-el-Kader. 

La seva edificació es del segle XIV i reconstruïda en el segle XVI; 
les habitacions són un veritable museu de mobles i d'objectes d'art 
preciosos; sobresurten el seu gran i sumptuós menjador i la sala de 

., 
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Lluís XIV, i és molt curiós el breçol de Enric IV, format per la closca 
d'una fenomenal tortuga. 

Pau és una ciutat curulla d'hotels, amb magnífics boulevards i pla
ces; la seva urbanització i edificació és riquíssima i els jardins i parcs 
més que esplendits; és el que se'n pot dir una ciutat senyorial. A la 
tarda vegèrem la cavalcada carnavalesca organitzada per la entitat 
vasca els Bizanos i, després de recòrrer amb auto els magnífics voltants 
de Pau, donàrem per finida la nostra aprofitada excursió. 

Al fer-se nit sortíem d'aquesta última ciutat amb l'exprés de Bayona 
cap a Toulouse, on canviàrem pel de Burdeus que ens portà fins a Nar
bona i amb el tren que venia de Marsella anàrem fins a Port-Bou, pas
sant la frontera a la matinada, i arribant a primeres hores del dijous al 
matí a nostra ciutat. 

PERE ÜORINA. 

Cròníca 

ExcURSIONS FETEs.-Dia 31 de gener de 1926.-A les Coves del Pe
tracó i Esparraguera hi assistiren 20 socis. 

Dia 7 de febrer.-A les Castellasses de Can Torres foren en nombre 
de 22 els que hi feren ascensió. 

Dies 14 al 18.-Varis socis anaren a Toulouse, Luchon-Superbag
neres, Lourdes, Cauterets i Pau, retornant a nostra ciutat satisfets de 
excursió. 

Dia 21.-L'anunciada per aquest dia va ésser modificada per la de 
Sant Llorenç del Munt per arreglar la Font del Saüc. Poden estar els 
organitzadors ben satisfets, doncs foren en nombre de 22 els que hi 
assistiren 

Dia 28.-A Mataró, Argentona, Burriac, Cabrils, Vilassar de Dalt 
i Vilassar de Mar, anunciada per aquest dia, n'hi anaren 19. 

Dia 7 de març.-A Olesa, El Mimó, Coll de Bram, Sant Salvador de 
les Espases, Can Tobella del Cairat, La Puda i Olesa, organitzada per 
a fer-hi observacions geològiques, foren vint-i-nou. . 

Dia 24.-També va ésser un éxit la visita al Metro-Transversal de 
Barcelona que s'organitzà per aquest dia, doncs foren en nombre de 
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vint els que hi assistiren, restant admirats de la grandiositat de l'obra, 
aixís com també reconeguts de les atencions rebudes. Des d'aquestes 
ratlles donem nostres més expresives gràcies, especialment al senyor 
Octavi Vinyes. 

Dies 19 al 21.-També aquests dies un altre grup de socis visità 
Toutouse, Vall d' Aian, Luchon-Superbagneres i Lourdes. 

Dia 21.-A Vacarisses, Monistrol i Monestir de Montserrat foren 25 
els que hi assistiren. 

Exploració del Avenc del Davi.-A precs de distingides amistats nos
tres va efectuar-se el dia 14 de març una nova exploració d'aquest 
profond i grandiós avenc. 

Una colla de 17 companys devallaren fins el fons de tot, admirant 
les grans i majestuoses sales interiors, tes formacions de tosca brillant 
i les penj orelles d'estalactites, que unit amb el moviment de les llanter
nes i el volar de centenars de rat-penats esdevé d'un efecte fantàstic. 

Ets gravats que publiquem fets per nostre company Altayó donen 
idea de la imponent grandesa de l'interior d'aquest avenc a qui podem 
titular l'avi de tots els de la serra. 

Projeccions.-Cada divendres es van fent en el nostre estatge algu
nes projeccions. De l'abonament fet amb la casa Diapositivas para pro
yectar (Colecció AESLA) es projectà una colecció sobre Races, que 
resultà molt interessant. 

Nostre soci senyor Isidre Suana i Picanyol ha projectat durant aquests 
mesos quisqunes pelícutes impresionades pels nostres encontorns, i 
unes, especialmeí1t l'ascensió al Ecos de Montserrat feta per socis nos
tres, tingueren de ésser bisades. 

Conversa lntima. - Resultà agradabilíssima, al ensems que profitosa, 
la conversa que nosrre President de Ciències Naturals Sr. Domènec 
Palet i Barba donà a nostre estatge, com a preparació de l'excursió or
ganitzada a Sant Salvador de les Espases. 

Publicacions rebudes.- De l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular 
de La Dona, hom rebé el Raport Documentat d'aquesta Institució, de 
l'exercici de l'any mil noucents vinti-cinc. Ets ho remerciem. 

Felicitació.-En la marxa lliure d'orientació <Copa Santa Fe• que 
tingué lloc el dia 21 de Març en el Montseny sobre un recorregut de 25 
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quilòmetres, el nostre amic i consoci en Pere Père, obtingué el sisé lloc 
de la classificació general. Des d'Arxiu li fem present la nostra felicita
ció per l'excelent resultat obtingut. 

Josep Vidal i Boadella.-El dia 15 del mes passat de desembre la 
mort va arrebasar-nos aquest estimat amic de Castellar del Vallès; àni
ma del excursionisme en aquella vila, on tenim una bona colla d'amics 
qui seguiren ses petjades, tots ells associats a nostre Centre. 

Després d'una breu malaltia ha marxat d'entre nosaltres aquell qui 
fou un entusiasta sembrador dels bells ideals que són nostra senyera, i 
que amb l'amor i la constància logrà despertar entre les seves amistats 
un excelent esplet de companys excursionistes. 

Sigui per els pares i germans del malaguanyat amic, i pels com
panys associats de Castellar, el nostre més sincer condol. 

Per una Secció Femeuina. - Fent-se ressó del desig expressat per 
moltes senyoretes que desitjarien formar part d'una Secció Femenina 
que es formés en el nostre Centre i no dubtant que aquesta Secció 
promptament comptaria amb un gran nombre d'associades que dona
rien un tó més escaient a les jornades excursionistes que s'organitzes
sin, el Consell Directiu té en estudi la formació de dita Secció, la 
qual tenim el convenciment de que molt aviat serà un fet. 

Entretant, a lgunes senyoretes han ja iniciat amb llur inscripció la 
llista d'associades per a quan oficialment quedi constituïda aquesta Sec
ció i esperem que d'altres senyoretes aimadores d'aquest bell esport, 
continuaran la llista tot just començada, perquè aixís al quedar consti
tuïda, consti ja la Secció amb un respectable nombre d'associades. 

Contem que en el vinent número d' Arxíu podrem donar dades més 
concretes sobre la Secció Femenina que hom proposa crear en el 
nostre Centre. 

Descomptes dels anunciants.-A primers de febrer fou repartida la 
primera fulla detall dels descomptes o beneficis que els anunciants a la 
nostra publicació Arxiu han convingut concedir als socis del Centre que 
comprin en llurs cases. En aquesta fulla s'hi detallaven les condicions i 
manera d'adquirir dits beneficis i totes les noves concessions seran ex
posades en la post d'anuncis. Qui no hagi rebut aquesta fulla pot re
clamar-la qualsevol dimarts o divendres. 

Ingrés de socis.-Una nova colla ha vingut a engrossar les nostres 
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files excursionistes: aquests entusiastes, degut a la seva classe de tre
ball, es veuen impossibilitats d'assistir a les excursions que s'organitzen 
cada diumenge, però com que el dia (sigui diumenge, sigui dilluns) és 
la part menys interessant en l'excursió, han tingut la bella idea d'orga
nitzar una altra excursió pel dilluns, a fi d'aplegar en aquesl dia els 
bons excursionistes que per llur tasca el diumenge no poden assistir-hi. 

El nostre Centre, desitjós d'aplegar tots els entusiasmes que espo
nerosament neixen, creant d'aquesta forma una representació més forta 
i més nodrida que ha de beneficiar l'excursionisme, ha obert de bat a 
bat les seves portes perquè aquests novells entusiastes trobin una 
bona acollida i amb l'ajud moral i material que s'els proporcioni, fer 
que de mica en mica vagin coneixent les belleses que en sí guarda la 
Naturalesa. 

A tal fí, en aquest número d'Arxiu començarem a publicar una fulla 
d'excursions pel dilluns, a més a més de la que ordinariament ve pu
blicant-se pel diumenge. 

Sols ens resta ara desitjar que aquesta nova colla nascuda sota el 
recés del nostre Centre, obtingui promptament una prosperitat ben me
rescuda, deixant a un nom ben alt l'excursionisme terrassenc. 

Oleguer Miró.-A l'hora de tancar aquest butlletí ens arriba la tris
ta nova de la mort d'En Oleguer Miró, de Manresa, distingit amic del 
nostre Centre, qui era el patriarca del exc ursionisme en aquella Ciutat. 
EI senyor Miró fou un excel·lent propagador dels ideals de pàtria i 
amor a les tradicions, un notable folk-lorista, bon escriptor, i amic atent 
i servicial per a tothom. Descansi en pau el bon patrici. 

FULLA D'EXCURSIONS 

DIA 11 D'ABRIL 

Excursió a la Font dels Horts, La M eta, Font del Forat, Turó M ontcau, 

C ova Simanya i Coll d'Eres 

Sortida a les 5 del matí de la Plassa de la Creu.-Vocal, J. 
Borràs; Fotògraf, V. Arola. 
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DIA 12 D'ABRIL 

Excursió al Girabau, Sant Feliu del Recó, Font c!e Sabatés i Castellar 

Vocal, Jaume Grau. 

DIA 18 D'ABRIL 

Excursió al Castell de Castellar i Castellar 

Organitzada per la Secció de Fotografia.- Vocal, E. Capdevi
la.-Sortida a les 5 de la plassa de Creu.-Aquesta excursió 
anunciada pel dia 28 de Març, hagué de sospendre's per la 
visita que en aquell dia va fer-se a l'Arxiu Mas de Barcelona. 

DIA 19 D'ABRIL 
Excursió a Montserrat 

Vocal, Josep Barlomeus. 

DIA 25 D'ABRIL 

Visita al Temple de la Sagrada Família i Jardins de Montjuïc 

Sortida pel tramvia de les 8.-Pressupost 3'50 pessetes.-Vo
cal, J. Clariana; Fotògraf, Antoni Miralda. 

DIA 26 D'ABRIL 

Excursió a Sant Cugat del Vallés, Castell de Sardanyola, 

Granja Flor de Maig i Ripollet 

Vocal, Agapit Gómez. 

DIA 2 DE MAIG 

Excursió a La Barata, La Pola, Pla de Serrallonga, Balma de la 

Creüeta, Sot de l'Infern i retorn per Sant Vicens de Castellet 

Sortida a les 4 del matí de la plassa de la Creu.-Presssupost 
2'10 pessetes.-Vocal, Pere Père. 
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DIA 3 DE MAIG 

Excursió a Mura 

Vocal, J. Trullàs. 

·DIA 9 DE MAIG 

Excursió a Granollers, Castell de la Roca, Ermita de Sant Bartomeu, 

Vilassar de Dalt i Premià de Mar 

Pressupost 6 pessetes.-Vocal, Eduard Nart; Vocal fotògraf, 
J. Datzira. 

DIA 10 DE MAIG 

La mateixa excursió amb idèntic itinerari.-Vocal, Libert Puig. 

DIA 16 DE MAIG 

VI DIADA DE GERMANOR A L'OBAC 

Organitzada per les entitats excursionis terrassenques. 

DIA 17 DE MAIG 

Excursió a Sant Pere Sacama, Puig Ventós, Sant Salvador ~e les 

Espases, Can Tobella i Monistrol 

Vocal, Manuel Anton. 

DIES 23 i 24 DE MAIG 

Excursió a Sant Llorenç Savall, Grànera, Castelltersol i Moyà 

Retorn per Manresa. - Pressupost aproximat 10 ptes.-Sortida 
el dia 23 a les 4 del matí de la plassa de la Creu.-Vocal, Jau
me Tria; Fotògraf, Joan Juan. 

DIA 24 DE MAIG 

Aplec anyal a Sant Salvador de les Espases 

Sortida per l'estació del Nord al tren de les 7 del matí. 
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DIA 30 DE MAIG 

Ascensió al Morral del Drac 

Organitzada per la Secció d' Atletisme.-Sortida a les 5 del 
matí.-Vocal, Jaume Torras. 

DIA 31 DE MAIG 

Excursió a Montcada, Font del Ferro, Visita a la fàbrica del ciment 

«Asland•, Font Pudenta, Turó de Montcada i Font de Mitja Costa 

Vocal, Emili Anton. 

DIA 6 DE JUNY 

Excursió-visita a la Colonia Sedó-Olesa, Colonia Sedó i Esparr;iguera 

Sortida pel Nord Nord al tren de les 7.-Pressupost 1'40 ptes. 
-Vocal, Evarist Rigol; Fotògraf, Jaume Griera. 

DIA 7 DE JUNY 

Excursió familiar a l'Urpina 

Vocal, Esteve Pagés. 

NOTES: Per més detalls complementaris, el dia de !'inscripció, 
que és el divendres abans de l'excursió. 

Encara que algunes excursions siguin organitzades per diferentes 
Seccions del Centre, en elles hi poden concòrrer tots els Socis, doncs 
a les Seccions sols atany la part que es refereix a organització. 

INP. JOAN MORRAL· HORO. 22 
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fonda Restaurant Catalunya 
Cüsd especíül perd Srs. Excursionistes. - SOPAR l DORMIR, 5 PTES. 

Es i'únic lloc que us pot servir bé i barat. - Per comandes dirigir-les a 

lli T E Y E POLLI 
• : Gavatxons, 12 - - TERRASSA - - Telèfon, 6035 
• • 

, . 
• • • • • .. • • • • • • • 
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Josep llr.meng~I 
Bísutería - Perfumeria - Cotílles 

Objectes per a regals 

Raval, 19. - Telèfon, 5835 

Joan Martorell 
Antiga CASA CARDELLACH 

Perfumeria nacional i estrangera, Bisu
teria, Vanos, Paraigües, Moneders; 
Guants, Ombrel·les, Articles de pell, 
Ultimes novetats en objectes artístics 

per a regal. 
Font-vella, 59. - Telèfon 6435 

TERRASSA 
• •••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••amsu••••••n••••••••••••••••••••• 

Llauneria de JOAN PUIG 
CONSTRUCTOR 

Aparells de gas acetilè, Termes-sifons, 
Dutxes i accessoris per a quartos de 
bany. Fars per carruatges de gas acetilè. 
Aparells separadors i clarificadors d'olis, 
tant pel que surt de la premsa, com per 
a olis bruts, en forma rapidíssima. Pul
veritzadors per a vinyes i per a mosques 

Sant Antoni, 14. - Telèfon, 5905 

CAMISERIA I NOVETATS 
MONEDERS, GUANTS, PARAIGÜES 

PIANOS I AUTO-PIANOS 
de les millors marques. 

Instruments, Música-Rotllos 

Secció de RADIO. - Atwater-Kent 

Casa F arràs 
GAVATXONS, 18. - TELEFON, 6182 

••••a••••••••••••••••••D••••••••••m••••••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••• 

COMPRIN SEMPRE EN ELS MAGATZEMS 

EL BLAU 
Camiseria, Süstreria, Barrets, Gorres, Gèneres de 1punt, etc., etc. 

PREUS BARATISSIMS 

Sant Pere, 26 i 28~ - - - TERRASSA 
................................................................................................ 
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Aparells, Discs í Agulles 

GRAMÓFONO (La Vo~ de su Amo) 

Màquines per cosir, brodar, fer mitja, etc. 

WER 'CHEIM (Ràpida S. A.) 
.llgeni i Repre$f!nianf: 

Vda, de J, Grau 
FONT-VELLA, 22 : : TERRASSA 

ELECTRICITAT. - Instaf'lacíons de 
llum, força í calefacció 

Isidre Armengol 
TELEFONIA J RADJOTELErON!A: 
Aparells de Cristalleria; Llums a'in-

candescència, etc . 
MAQUINAR/A l MOTORS: Compra, 
1Jenda, can17f i reparació. Ventiladors, etc. 

Raval, 38.-Telèf. 6181.-TERRASSA 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

C.)onfiteria i 

Casa 
52 

Caní @ 
<Gerrassu 

• • 

································••5••·························································· • 
6ÈNERES TOLRA. - Confecció 

de Roba blanca. - Nuviatges i 

encàrrecs 

EL V IRA ELIAS 

PANTANO, 25 :: TELÈFON, 6044 

EXCURSIONISTES! 

.RSSOSSIEU- VOS AL NOSTRE CENTRE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

{j\_afae[ CJ3oi:x 
SASTRE l10DISTO 

Sabateria. .. Cira-botes 

JOSEP POSAS 
Especíalítat en calçat d~excursíó 

Sant tJ!ere, 24. = .Z3errassa Font-vella_, 1 bis . .. 'Cerrassa 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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i Teules planes i 
~ ~ '3 fil tipus Marsella, marca !f 
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• • • 
i ¡., DESPATX: Font-vella, 1 ! 
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E Telèfon, 6137 ~ 
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~ ~ • • : . FABRICA: Sant Marian, ·193 : 
• • 
~ .... Telèfon, 6085. - TERRASSA l E ~ ~ 
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Recomanem als 
. 

SOCIS del Centre i als llegidors de l'~ Arxiu)) JI 

que efectuïn llurs compres als nostres anunciants 

----·. ··-- -------__ ,,.._.,. : - =--~--- . - --;-
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T ALLER: Sant Antoni, 64 bis 

Sant Joan, 7· :: TERRASSA 

ASSEGURANCES 

CAPELLA 
ST. LEOPOLD, 98 

V I D A 
INCENDIS 
.ACCIDENTS 
M A RÍTIMS 
FURT, ETZ • 

TELÈFON, 6709 

. - -

M. Abad Ribera 
n11u1111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n 

Pues 
. 

Lliços - · Edens de 1 per a teixits. assortit en pues 

lloguer. - Filferros de totes classes. - Laminació en Íret de 

cèrcols embJatges7 

. 
al h · es indústries per a 1 

r'-. •• :-

Topete, / Telèfon, 5774 num. 1. 
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ARTICLES PER A EXCURSIONISME 

., SECCIONS BATERIA CUINA.. CRISTALLERIA.· LOSA.. PORCELANA. -HIGIENE. • CA-

~ LEFACCJÓ, • GAVINETERIA ... CUBERTS ALPACA.· OBJECTES REGAL 
~ 

~ LA COCl•A "ODEll•A• • ''ll"'AllllO"" 
• FONT-VELLA, NOM. 65. ~~~~~~~-
: PRl!'SENTANT EL REBUT 'DE SOCl DESCOMPTE 'DEL 10 PER 100 

. ·-- . .. 
.lllllL .- :m:..-:: .lllllL .-...J1111L.-. ..-....-.....- .-.. 

' Taller de Llauneria D can BEBEftTA SABATERS 1 

~ • 111111111111111m11111111111111111m111111111111111111111111111111111m11111111u : 
-- de --

: PERE P~RE 
' Reparació i construcció en els articles ~ 

del ram. :: Col·locació d'aigua, gàs i 
., electricitat. :: Vidres de totes classes. ~ 

RAPIDÉS l ECONOMIA ., 

Calçot de totes classes. • Preus , 
econòmics. - Especialitat en calçot 

d'esport i excursionista 

..,11111111111•• 

·~ ~ 
U N l Ó, 3 l.. : : T E R R A S 5 A • CARRER CREMA T, NÚM. 19 • 

·)· -::.: .... -- .lllllL - • • - ..-:: • .lllllL -- -:.:: ~ .lllllL ~ .lllllL .-. ~ ...-. ...;. -

:· MOSAJ_cs i;.t!º_RAUUCS ~ Ramon lorral 
& co. 

TERRASSA 
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Indiscutiblement és el millor 

Gran Licor Estomacal Lladó 
A. HENYS DE MUNT 

Representant únic: Antoni Lamolla 

Garatge CER V ANTES 
Taller de reparacions J' automòbJs. ·
Automòbils e;Hispano-Sui:zu. -Agència 
de V ALLET I BOFILL s. en Cta. 

Francesc Devant 

Cervante.f, 127. -Tel. b..(91, - Terrassa Cialíleo,, 165,, pral., 2.ª - Cerrassa 
·~x:~::x:~:~:O!C::>ïC:::>iC:=*==liCllC:::.JC>Jr::X::)ïC:X::::.C:::iOl~:::X:X:~ 

Tintoreria V da. Castelló ' 
Rentats al sec, Tenyits, Planxats al vapor a diari. - Colors sòlids a la 

mostra. - Negres per a dols, a les 10 hores. - Secci6 especial de destacat.s t 

· Nord, 25. - Telèfon 5934. - Sucursal: Rutlla, 40 
~::x:~·OL<·::x~:x-:~::i!C:::~tc::)!Ç>!C;::)[(':X:::)K::X::>IC::~:~:~:C*::X.::)ïC::>lC 

FOTOGRAlIA 

AMER 
TREBALLS D'ART 

EL BARATO 
Tallers i Maf;!atzems de Mobles. -
Vendes a plaços, al comptat i major 

CarrerdelCarme,3.-BARCELONA :: RAMON ARTIGA.S 
Raval de Santa Anna, 26 .• REUS · · Cremat, 17. :: Telèfon, 6269 

RAVAL, 4. :: TERRASSA EXPEDICIONS A PROVÍNCIES 
l't>i~'.O!C.:X.:~.~C)[C;:)K:'..)K.~.iC)!l:OiïC::x·~·iC)!C· ~: : . : : : : : : : 

FERRER I DURAN 
PANYOS I NOVETATS. - Despatx: Sant Pere, 38. - Telèfon 6350 

.. ·x~ 


