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Comissi d’Instrucci I Cultura

: SŁrie de 4 interessants confe- rŁncies durant la present tem- porada de Quaresma. 2."ConferŁncia Dem 25 de febrer Hora: a dos quarts de 11 del mat . Conferenciants i temesi l.cr. LA LLEI D’UTILITATS, per Marian Garcia. 2.on. ASSAIG DE VULGARIT- ZACI DELS SEUS PREC PTES per Victer Gay. Esplicaci : El fisc enda dia mØs exigent en matŁria d’im- postos va dictant disposicions que pel seu nombre, especial redacci i confu- si de llenguatge obliguen i preocupen extraordin riament als encarregats de complir-les

.

.

.. Per aix vindr com un raig de llum en la foscor aquesta
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|ssora ftllca, immillor - &bcies, dona j’rfassa
’ jfe frRANC S j fffssabtes per la i ƒ ƒ jApartat, 228 ¨LONA Sa infamada a’jpord-americ i&jper als obrers .dijous i diaattb- E|_ L A. 3 1 :: ’nas Corre Bilbao. Sij P. (Tocant a la ƒm fd’orins, g j Laboratori especial: ?rnncesc, 12. ITANT DE IpAQUETAT [l TORRATS en pastilleria de jb res i transpa- a4 milions per a & articles : : ^dirigir-se a | PERA Terrassa m IS t’S s Cabell* a les Clapa* 1ERPE I lo de la PELL j-,ij, . ƒnu s . . ’., ;il". ii
;’’.. ƒ. Ji IJ L « d. I Adm.l S. Antoni 64. TelØf. 6S03 Aay VI TERRASSA Nin. 1.424
Subscripci Trimestral Imptamtai Dr. Cabanes. TaKf. ««09
Dls«abbo 24 de febrer da 19ˇ3
Terrassa, 6 ptes. - Fora, 7’50 ptai, Centre de Dependents del C. i de la I. Mil-’1-. ƒ’
conferŁncia quŁ donaran els Srs. Garcia i Gay experts mercantils especialment dedicats a aquestes q estions en la qual per l’in- terŁs que tØ esperem veure-hi a tots els comptables de Terrassa. LLET DE VACA a O 70 cŁntims litre Societat, nœm. 15 ac ES SERVEIX A DOMICILI L mpares "METAL" XU watt Gran duraci Poc consum * Llum clara Econ miques Les millors [l Representaci i Dip sit per a Catalunya i Balears Lliis Escol Corts, 586 BARCELONA De venda a Terrassa: Eudald Aymerich, Font-velln, 43. Franclsco C Astals, S. Pau; 15. Antoni Gorlna, S. Frnncisco, 76. J. Trias EicudØ, Vinyols, 95, Font 1 Llobera»-, Carretera Moncada, 139. Salvador Cec lia, S. Genis. 3. Isidre Vlnyala, Pontan, SS ( en totes les bones botigues electricist
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CL NOVES GENERALS OBSERVACIONS r
METERE LOGIQUES Dia 2-1 d* ttbrer d 1925 Hores d observaci : A k& vui iaies tju.n/e. TERM METRE M xima, 17; mfnima, 6; miija II 5. LiSTAT D L CEL 0 couen,’ ididc 21-1 coberi. CLAi^K DE NUVOLb 0
; cuinuio - nimbub U1HECCIO DtiL VENT FOR˙A; ’ Mali, 1; urua, 4. SARDANES Promet veure’s concorregudissimu l’audici de sardanes que per a dom diumenge a les onze del mati i en el Passeig han organitzat les "Gonreado res de la sardana1. La renomenada cobla La Principal del VallØs de Sabadell executar un se lect ssim repertori de Sardanes, que œs com segueix: Capvespre
Estela. Brots tendres
Cervera. Gegantina
Bou. l’d fill qui; no vindr
Serrat. Quan era xiqueta
Saderra. Bernadeta
Vicents. En cas de mal temps l’audici tin- dr lloc en el sal del Circol Egarenc. --EL DR. SEBASTI BUIDA es corn l•luu en participar l’inauguram’i del seu CONSULTORI DE MALALTIES , )ELS 1 SELECCI D’ULLERKb Rambla d’Egara, 219. Visita: dimecres de 4 a 6 tarda; dis- sabte de (i a S lardu i diumenge de dos quarts de 9 a les 10 del mat . --L’Hospital - Casa de Calrilal ha rebut cincentss pessetes i la mateixa quantitat l’Assil Busquets de uns ca- sals de nou a la bona mem ria de uns seus cosins. Les Juntes Ue dits Establiments al ft’r pœblic el stui agra ment, moll ce- lebrarien tinguessin imitadors
donades les molles iiucusiluls dels seus reco- llits. Di’iiu’i. miib mutiu, del descans do minical, des de la una de la tarda fins a mitja nit, œnicament despatxaran me dicaments en les farm cies d’En Vali-n j ii Margarit, carrer de la Font-vella, i d’ I En Manel Coll, Plassa Major.
| Els demØs dies de la setmana es tan j «ar el despatx a les nou deia nit, ex i «epte en les dues farm cies abans es menlades, en les quals permaneixer i. j obert fins ales onze de la nit. Les quantitats recullides actual- ment a favor de la fa ana d’aquest tem ple parroquial, ascendeixen a 111.855 pessetes. Pe upn cavall 7 anys, earret-tartana *- VOll c.inu, liam s*, guarnicions y sella. Tot amb bones condicions. Ra Sant Isi- dre, ni’un. 3. Rub . -Per al pr xim dilluns, a les 3 de la tarda, estan convocats els accionis- tes del Banc de Terrassa a Junta genc ral ordin ria i en cas de ser procedent, segons sigui el resultat d’aquella, a Juri ta general exlraordin ra, que se cele brar immediatament desprØs de In pri mera, ambdues en el local social. Vera i traspasso Har-Ca e. Infomcs Carrer Xou. 16 Ahir, a la tarda, descarril un tramvia, ile, la l nia cl* Sarri a Barce- lona, per qual motiu el servei qued paralit7.nl unti bona estona es fØu des pres amb alguna irregularitat, puix so lament podia utilitzar-se una sola l nia. Per aquest motiu el tramvia de les sis de la tarda arrib a aquesta ciutat amb alguns minuts de retard. Tanilv’1 ncoriTgui’1 un incident en un tramvia dels que fan el
recorregut Te rrassa-Barcelona. En Øsser prop de I’ pslnri <li> Terrassa s’incendi el motor, ocasionant grans flamarades que pro- duiren In natural alarma entre els pas saliri’rs. L’iniciainent d’incendi fou so focal per mitj d’un extintor. CLAV Dibuixant de lavors ctc. Rasa. 101 El capvespre del dimecres pas a l’ho i•ii en c111 * apleguen els treballadors un autom bil anava a pasar el pont del pas seig quan de dintre caiguØ una senyora jove que a causa del copes fer la cara; l’auto es par , baix un altre senyora vella que diguØ als que anaven a au xilinr ii la caigudo. que ell que la co neixia es cuidaria d’auxiliar-la. Men- tres passava aix , l’auto apag el llum i emprenguØ la marxa cap a la carrete rn de Castellar del VallØs. f-C X/on ˙iirrct-tarta a, cavall i «ruar- L_o Vell ni niMits: Ra Francesc Caste- lla, Sant Antoni, ’_’4. ruarnicioncr. -Amb nmtiu d’un casament s’inui re Ini I 5<ifl pessetes per les Obres de la fa- ana del Temple Parroquial del Sant Esperit. Un altro fam lia molt distingida ha ofert la quantitat de 3.000 pessetes per a una imatge de Ap stol de pedra per la fa ana. La Juntn de les Obres els hi resta molls iiernits. -Aquesta tarda, acompanyat del Pre sidcnl de la Mancomunitat .senyor Pui" i Cadafalch ha arribat a la nus I ni ciu tat l’eminent professor Einstein, el qual ha visitat, les EsglØsies romiinii|in•s de Sant Pere. L’ha acompanyat en la seva visita a. les mentades EsglØsies cl President de la Junta local de Museus, senyor Pak’t i
Barba. Curaci del catarro Tos - ferina Per procediment r pit, setiur i inofensiu Dr. WcNNBERG Metge especialista en malalties iu- \ n in- f ncia. Consulta els dimarts, dijous i dissabtes de 3 a f>. Balmes, 90, pral. ler. Barcelona. Se’ns diu que el Pomell "l’once- lleles d’Egara" formar una. secci ile ballets populars que seran executats per nens i nenes dels Pomells d’muies ta ciutat. CASA PER A VENDRE en lu Oarre ieva <le Montcada. Ka : Elies Badiolle. li aval, n ni. IS. --Podem comunicar als nosln.•s Ile gidors que. el concert de guitarra n c rrec de ’eminent artista Miquel Llobet, tindr lloc probablement el diu l’J del me.s entrant, diada de Sant Josep, un els salons del Circol Egarenc. Aquesta enlilat continuant la seva lloublu tradi ci de cooperar a tot el que significa’ enlairament cultural del nostre poble, no ha ngul inconvenient en cedir el seu sal d’acles. Els que no siguin socis del Circol Egarenc, i estiguin inserits al concert, podran assistir-hi igualment. El nombre d’invitacions sol-lioilades es ja molt crescut, podent-se ja donat per assegurat l’Øxit. -PER A VENDRE: Hi ha un motor elŁctric quasi nou, 22 HP. Ra : en aquesta administraci . D’ESPECTAO" TEATRE’RETIRO La companyia, l’actriu de la qual es Na Maria Fortuny, representar a la tarda, dos quarts de 4, "El Abuelo"; i a la nit a tres quarts de deu, "La Pluma Verde". TEATRE PRINCIPAL Sessions de cine por a dem diu- menge. Es projeclajr ui, la pci-l cula "La Noblcza de la Verdad"
interpretada per Catalina Caloert; la dram tica "El Rahcho del Oro" interpretada per W
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CL DIA tcompanyat del Pre ^unitat senyor Puig jbat a la nostra ciu, ior Einstein, el qual sies rom ni jues de s en la seva visita a l gies el President de Museus, senyor Palet arro Tos - ferina jr pit, segur i inofensiu $INBERG hn malalties de la in- l| jets, dijous i dissabtes de i||;ler. Barcelona. Øjjel Poniell "Ponce- cndar una secci de jiie seran executats leijs Pomells d’nques : VENDRE en la Oarre dt : Elies Badiolla. ’ ’’’V’ ’I car als nostres lle ert de guitarra a c rt ^ta Miquel Llobet, Łj ent el diu 19 del . $e Sant Josep, en )l|Egarenc. Aquesta l aseva lloable tradi tot cl que significa’ ilfdel nostre poble, venient en cedir el xa socis del C rcol inscrits al concert, pSalment. jations sol•licitades podent-se ja donat i: Hi ha un motor 2JHP. administraci . (˙jfriu de la qual es representar a la p j "El Abuelo"; i dŁ deu, "LaPluma 1 r a dem diu- pei-l cula "La interpretada dram tica "El nitada per Wi- i BL DIA l iaro S. Hart; la c mica, "Charlot Mu- jer" interpretada per Charles Cha- plin.
,
^ La del natural "Jornada Cinemato- gr ficu", nœmero 7. [TEATRE REGRE Sessions de cine varietats per a ui dissabte i dem diumenge. Continuaci del drama novelesc, ’’Roger la onte", interpretat per Sig- noret i Rita Jolivet i els petits artistes Roger Pineau i Regina Dumien, estre- na del segon tomo; la pel•l cula dra- vm tica, "El PrimogØnito", per Sessue J ayalvpva i Ysuru Aoki; quart opisso- di de la pel•l cula del natural, "El viat ge del Primcep de Gales
a la ndia" i ]a c mica, "A El..... los valientes". Debut de l’atracci eq estre, "Mr. flambeau", amb sa col•lecci de ca- yalls, go os i mones ensinistrats. [TEATRE ALEGRIA Sessions de cine i varietats per avui jdia 24 i dem dia 25. (E’s projectaran les pel•l cules "El pequeu» Lord Fauntleroy" interpreta jda per Mary Pckford; els epissodis II i 12 de "El Capitan Kidd" interpretada per Etldiu Polo i Katlcen Myers; "Las Apariencias engai an", interpretada per Maria Prevost. Debutar l’Hisp nia Trio. CINE CATALUNYA , Sessions de cine i varietats per a avui (liHsable i doma diumenge. Continuaci de la pel•l cula d’epis sodis ’ Pariselte,’1, estrena dels episso i dis 10 i 11, titulats. "El triunfo de la ! inoecneia"’ i "La fortuna misteriosa". ; La drum tica "La Montana Sagrada’ per Jnne Irving i Mildred Manning. La c mica. "Como los hombres". Reaparici de la can onaire, Lina Karenne. CEN.TRE SOCIAL Dem seguiran les sessions cinema dram tiques, presentant-se "La primp loeseta" de Mary Pickford, "Charlot en j tre bastidors" i altres pel•l cules.
I A lu tarda comen uran a les 6 (aca- ’ bada lu funci Quaresma! ) presentant 8c a mes de les pel•l cules la Visi Mu sical estrena titulada "L’Oraci en 1’ Hort de Getseman " acompanyada pel tercet. A la nit, a dos quarts de deu en punt pel•l cules, Visi Musical i la xistosa pessa "Els deixebles de Sherlok Hol- mes", per la secc dram tica de la So- cietat. latines d’Alia Espiritualitat organitzades pel Pomell de Joventut
Flors d’Humilitat» Dem diumenge dia 25. n dos quarts de sis de la farda TOM S GARC S ROSSEND LLATES Sal de, piano del Circol Egarenc MUNICIPALS Una comissi de l’Ajuntament de Manresa va visitar ahir al nostre Ajun tament, amb el fi d’estudiar la forma mØs econ mica per obtenir la substitu ci del impost de consums. J. Quintaria ?§££**& nicipal de Mœsica. Lli ons particulars de solfeig i de piano. COMARCALS De Rub Dem tindr lloc la segona de les conferencies organitzudes al Casal Po- pular, anant a c rrec del distinguit farmacŁutic En Joan Guinart, secreta- ri de l’Ateneu de S. Lluis Gon aga de Sant Andreu de Palomar, el qual di- sertur sobto el teiuli: "Tols els dies son sans i bons per als qui estan en gr cia de DØu. La secci de nois de la Schola Cantorum de Terrassa que dirigeix Mn. ngel Rodamilans avans i des- prØs de la conferŁncia, cantar algu- nes composicions. entre el primer equip d’aquest club i el del Monumental" per a disputar-se | l’art stica Copa "CafŁ Cubano", del tor neig d’equips locals no federat». Arbitrar aquest partit En Josep Ta rrida del "Terrassa F. C". Pel mati jugaran en el camp del "Rubi" un equip mixte d’aquest club i el segon del "E’gara1. CAMP DEL "MONUIMENTAL" Dem a les 10. jugaran un partit el primer del "Vailesenc’ i ui segon j del "Monumental1. CAMP DEL ’-CATALUNYA" . En el camp d’aquest club. tindr;» lloc dem a la tarda un empenyat par- tit, entre un segon-tercer del
ƒƒAtlØtu•" de Sabadell i el segon del club locai. l l primer del "Catalunya" compost duls millors jugadors qui? compta avui el nostre novell <;lub anir u Siibadell a jugar un partit, contra un primer-se gon del AtlØtie". Molt atrevida trobem l’empresa de jui a:1 contra els equips del grup B, pe rœ es iiixi œnicament, hi manera d’espe runar ;ils jugadors. DEL "HOMENATGE" DEDICAIT A EN GAMPER Dem tindr lloc en el nou camp del "F. C. Barcelona’ l’esperat nomenat ge que el club campi dedica al seu dig n ssim president senyor Gamper.. El programa d’aquesta bellissima jornada, es el mateix que ahir oferirem als nostres llegidors. Arreu de Catalunya ha despertat un interŁs immens, aquesta festa, dedica- da en bon-hora, a un dels mes ardits propulsors del fut-bol catal . Dilluns ja en parlarem. FRATERNITAT REPUBLICANA Dem , diumenge, a les 5 de la tar fla, ball de costum amb orquestra. El novell grup excursionista del Centre Democr tic Republic , ha or- ganitzat per a dem una excursi a Martorell, Esparraguera, Col nia Se- d i Olesa de Montserrat. OASES PEE A VENDRE em la Ca, rretera de Montcada n meros 38 i 40, junt amb set casals a ambd s costats i amb gran extenai de terreny ai darrera de les ma- ’ teixes. Informes: Carrer de la Creo, 66, Terrassa. D’ESPORT EN EL CAMP DE L’"EGARA" lEs esperat amb forsa interŁs, el par tit que es jugar dem en aquest camp En motiu de lirrHomenatge a En Gamper", dem a la tarda no
es jugar cap partit en el grup A i B. Per tant, en el nostre camp hi tin drem vacances. EXCURSIONISME La secci excursionista do "Frater- nitat Republicana" d’aquesla ciutat, ha organitzat per dem , diumenge, una excursi a la Vall de Mura, segons el seg ent itinerari: Barata, Esglaons de Mura, Mura, Rocafort, Pont de Viluma ra, Sant Vicents de Castellet i retorn en el tren. Minestra per a tot cl dia. Punt de reuni : Plassa de la Creu, Sant Pere, a les 5 del mati.
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Dem diumenge la Secci Excursi nista del Centre de Dependents, efec- | tuar una excursi per els voltants , del riu Ll brŁ’gat sota el seg ent itine- rari:; ’’i’;’1 y’ ’ :O˝esa-, P d , Cairat, Cim Paloma, Es parraguŁ a1,’Col nia Sed i Olesa. Sortida1 a les 6’45 per l’estaci del .Nord.
; TENNIS .
’
ƒ-ƒƒ Dem tindran lloc al camp de Les Fonts, els seg ents partits correspo- nent al Campionat organitzat per la sec ci d’esports del Centre de Dependents. A les vuit, En Josep Benet i Ubach contra En Joan Puigb ; a les nou, En Josep Argem contra En Josep Humet; a les deu N’Ignasi Vancells contra En Cristi Belil, oi mes es celebraran proba blement, a les onze, N’Amadeu PagŁs contra vencedor del partit rgern Hu me ji a les dotze En Carles Freixa, con tra vencedor del partit Vancells-Belil. Dels resultats en donarem compte a la plana Deportiva. CULTURALS Dem . diumenge, a dos quarts de onze’’del’ mati, tindr lloc la segona ConferŁncia de les que es venen do- nant en el "Centre Vle Dependents" organitzades per la "Comissi d’Ins- trucci i Cultura". Tractar del interessant lema d’ac- tualitat "La Llei d’Utilitats" i "Assaig de vulgaritzaci dels seus preceptes" i ser donada pels senyors Harian Gar- cia i Viclor Gay experts mercantils es- pecialment dedicats a aquesli-s q es- tions.- i ., . ƒ ƒ
... .
... Creiem que seran molls pocs els comptables i dependents d’esmplori que, pel interŁs que els tØ, deixin
U’as- sistir-hi.
ƒ .ƒ
.
\ i. DEMOGRAFIA Del dia 12 al «18 de f febrer!» NEIXEMENTS Jaume Vancells i Biosca, Fonlvella, 26; Joan Vila i Padr s, Pla a de la Creu, 13; Carles Magdalono i Bertran, Sant Sebasti , 129; DomŁnec Sequiol i Pa ls, Carretera Martorell; 138; Do mØnec Trullas i Sender, Aviii , 11; Pe re Capdevila i Adell, Sant DomŁnec, 33; Josep Lloveras i Comas, Arrabal, 44; Teresa Morera i Palet, Vallparadis 8; Josep Co i Solano, 22 de juliol, 3: Ant nia Urneu i Laquinta, St. Maria- no, 172; Anna Canellas i Alaban. Arra bal, 311; Francesc Vancells i Calvet, Fontvella, 118; Gecilius Querol i Alta dill, Ramon Borrell, 39; Joan Berrajes j Juse, Llibertat, 61; Ramon Ribas i Sastre, Topele, 152; Dolors Cureo i Falguera, Concili Egarensp, 41; Jau- me Gentellas i Peris, Gas metre, 40; Lluis Rocamora i Perna, Sant Genis, 55; Maria Garcia i Linares, Fontvella, nœm. 126.’ !
r MATRIMONIS Ramon Llopart i Claramunt amb Francisc Puig i Planell; Francesc Coll i Oscard bal amb Serafina Sol i Saladrigues. DEFUNCIONS Teresa Figueras i Prat, 66 ianys, v dua, Sant Antoni, 94; Valent "Biosca i Font, 58 anys, casat, Torrella, 78; Jo sep Feliu i Sentis, 18 mesos, Egara, 44 Joan Pamias i Moncusi, 84 anys, vidu Llull, 38; Miquel Gui i Garcia, 35 anys casat. Sant Isidre, 68; Eul ria C dol i Subirana, 77 anys, v dua, Els ngels, 44; Carme Navarro i GimØnez, SO anys cassada, Carretera Rellinœs, 15S; Mi- quel AliguØ i Pons,
63.,anys, vidu,.To pete, 94; Bornard Bartonicus i Mas, .42 anys, casat, Ample, 20; Francesc Puig i Rod , 73 anys, vidu, Columnla, 18; Joan Sabater i Serra. 2 anys, Arquimo des, 184; Rosa Roca i Reixach. 3 anys, Rambla d’Egara, 113. NECROL GIQUES Ahir s’efectu l’enterrament d’En Josep Comas Sagrist , Oficial de Comp taduria de l’Ajuntament i professor au xiliar de l’Escola d’Arts i Oficis, que desprØs de penosa enfermetat enlreg l’ nima al Senyor. Assistiren a l’enterrament, represen tacions de l’Ajuntament, dels profes- sors de l’Escola d’Arts i Oficis, nombro sos empleats municipals i amics parti culars del finat. Donem el mØs sentit pØsam, a la fam - lia, dolorida per tan greu pŁrdua. RELIGIOSES de dem diumenge II de Qua resma. Ss. Victori, V ctor, Just, mrs. Sta. Elvira, vg. (I. B. ). PARR QUIA DEL SANT ESPERIT Missa Conventual. Dem , a les 10 missa solemne cantada per. la Rda. Co munilat, alternant amb,el poble fidel. A les 3 de la tarda, catecisme. Funcions de Quaresma.-•Cada diu- menge a la missa da 12 pl tica. A les 4, es resar el Sant Rosari, Via Crucis, sorm i cant del "Miserere". Els dimc eres i divendres es far . a dos quarts de 7 del vespre. ƒ,ƒƒƒƒ
ƒ Set diumenges de Snt Josep.-A•les 7 del vespre, amb exposici del Sant s sim Sagrament, rosari, exercicis del quart diumenge, cantant els Parenos- tres l’Escolania i reserva. . Mes de mar dedicat al Patriarca Sant Josep.-Dill ns, comen ar el mes i’ent-se cada dia
a la missa de 6, resat i a dos quarts de 8, amb solemnitat, can tant els Parenostres l’Escolania. Advertiment. - Totes les persones que vulguin se’ls hi apliqui un dia del mes de Sant Josep o del Via-Crucis, cal que avisin a la Casa Prioral, Rnt. Colec tor de misses o senyors Administra- dors. 1GLESIA DE SANT FRANCESC. - Les misses seran a les 7, a les 9 i a les 11. A les 3, catecisme. A les 0. Via Ou cis. Missa de la Congregaci de l’Lmnia culada i Sant Lluis G.--A les 9. missa de Congregaci amb pl lica pel Unt. D i rector. Durant la missa, cant de l’Ofici Parvo, CAPELLA DEL SAGRAT (Juli DR JES S. Dem a les 8, missa resadn, amb explicaci del St. Evangeli. Du- rant la missa es faran els exercicis del quart dels set diumenges dedicats a St. Josep. A les 3 de la tarda, catecisme. A les 4, Via Crucis. CAPELLA DE LES GERMANKS CON CEPCIONISTES.-A la missa de l.-s II, pl tica pel M. I. senyor Prior. PARR QUIA DE SANT PERE -La process de rogalives \ wv h im plorar el benefici de la pluja: a la Patr quia de Sant Pere, so’rlir dem . diu- monge a les 4. El curs que far i’s el so guont: carrer Major i Passeig de 22 do Juliol, carrer de Salmeron, Avinguda Jacquard i carrer de Colom, fins a la Capella, cantant-se les Lletanies dels Sants, alternant amb el cant del "Hira ne del Creient"" per tols. EfemŁride Terrassenca 24 de febrer 1915. La Cambra de Comer aixeca una inst ncia al Govern, sol•licitant 1’ exportaci de llanes. Es ven una ploma
d’aigua de la Mina Vella a 3.O0O pessetes. Ra ; Imprentn d’aquest diari -*L
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CL DIA Ta. dia ffl drcat al;Patriarca comen ar el mes jmissa de 6, resat, Mrsolemnitat, cai pscolania. |es les persones tpliqui un dia del lel Via-Crucis, cal poral, Rnt. Cole ots Administra-^’ ^PKANCESC. - b| 7, a les 9 i a m les 6, Via Cru Igaci de l’Imma I^-A les 9, missa ica pel Rnt. Di a| cant de l’Ofict i jœGRAT COR DE J missa resada, jj^iEvangeli. Du- e s exercicis del Ø^ dedicats a St. d , catecisme. A ERMANES CON ndifesa de les 11» :atives per a im pi&jaiala Parr tir ( dem , diu- l e far Øs el se laØseig de 22 do >M>n, Avinguda lom, fins a la ƒ iletanies dels % nt del "Him rossenca 2 de febrer Cpmer aixeca ’^sol•licitant V .JOVENTUT NACIONALISTA Curs; de quatre *’-ƒ-"
conferenciØs ’ƒTols"els agrupaments represenfafius dels diferents pensar pol tics d’una naci han de sentir alhora l’ideal de p tria. A Catalunya, tots els ciutadans, dins I’ esfera d’acci del seu propi partit pol tic, deuen sentir-se i actuar com a nacionalis- tes. El catalanisme no Øs incompatible amb cap modalitat de les ideologies de la nos- Iro terra, mentre no contradiguin el dret a la llibertat dels pobles. Tota col•lectivitat quŁ’s mou dins d’una naci ’1 oprimida tŁ e| deurØ inexcusable de bregar per l’allibera- ment de la p tria. Aquesta Øs la finalitat b - sica del nacionalisme catal . Ciutadans de dreta o d’esquerra; rep -- bliesns o socialistes de Catalunya: sense minvar gens ia intensitat dels vostres res- pectius ideals i de la vostra pr pia actua- ci , deveu senlir-vos fills
d’aquesta ferra i treballar per fa consecuci de la seva sobi- rania nacional. ƒ ? * ƒ Perseguint aquest objectiu la JOVEN- TUT NACIONALISTA d’aquesta ciutat, de icord amb l’ASSOCIACI NACIONA- LISTA, ha organitzat un. J;
..
:. Curs de quatre ’ conferencies cncarregant-les a homes representatius de diferents matisos de la pol tica de Catalu- nya, regint, en principi, el seg ent ordre:
tMARCEL•l DOMINGO republic >...,...
ƒ. . ii (sex.diputatperTo to;sa, § RAFEL CAMPALANS Socialista Director de l’Escola Elemental .del Treball ƒ ƒ de Barcelona1 <ƒ’" LLUˇS DURAN ,1 VENTOSA de la Lliga Regionalista Senador
, , ,. ANTONI ROVIRA f VIR6ˇ d’Acci Catalana . ,
Publicista Les conferencies tindran lloc en un local pœblic. Els dies i hores s’avisaran oportuna- ment. La millor m quina per a cosir i brodar HEX GON Bovina Central amb dos calaixos i co- berta corvado al comptat 55 duros; a pla- os 65 duros. Tot comprador de una m quina de co- sir HEX GON tØ dret a l’ensenyan a de brodar de franc.. Concessionari a Terrassa JOAN TORN Exposici i venda Mart n Diaz, 55 (al co lal de cal Torrella ). ..,’ Les conferŁncies de la Joventut Nacionalista L’anunci del curs do quatre conferencies que ha organitzat !a nostra Jo- ventut Nacionalista, ha despertat extraordin ria espedaci , especialment entre els lerrassencs addictes als diversos agrupaments pol tics que po- den considerar-se representats pels
il-luslres oradors als quals, amb molt encert, s’han encarregat, respectivament, les quatre conferŁncies del curs. L’objectiu que persegueix la Joventut Nacionalista-es diu en l’anunci del curs es el de que lots els ciutadans, ck1 dreta o d’esquerra, republicans o socialistes de Catalunya, sense minvar la intensitat de llurs respectius ideals i de llur pr pia actuaci , es sentin fills d’aquesta terra i treballin per la consecuci de la sobirania nacional. S’ha dit, mantes vegades, que el moviment nacionalista catal no es un moviment partidista, sin que es un moviment nacional; el nacionalisme no es un partit pol tic, sin que es lot un poble en marxa que s’encamina cap n la consecuci de la llibertat col-lecliva. Tots els catalans, i per tant tots els agrupaments representatius dels diferents pensars pol tics i dels diversos estaments de Catalunya, han de sentir alhora l’ideal de p tria i dins l’esfera d’acci del seu estament so- cial, han de sentir-se i actuar con a nacionalistes. A desvetllar la consciŁncia d’aquest deure patri tic entre tots els terras- sencs i especialment entre els addictes a cada un dels sectors representats pels il•lustres oradors uls quals s’han encomanat les conferŁncies, va enca- minat aquest curs, organitzat d’una manera tan oporlunn, per la nostra Joventut Nacionalista. En aquest curs de quatre conferŁncies es demostrar , amb la paraula au- turitzad ssima dels conferenciants, que el catalanisme no es incompati- ble amb cap modalitat de les
ideologies de la nostra terra. El catalanisme demØs d’un ideal de llibertat nacional, es un instrument de pr pia perfec- ci dels catalans. El nostre anhel de llibertat no es un fi, sin un mndi. Vo- lem la llibertat de Catalunya perquŁ tenim una personalitat pr pia que ens d na dret a regir els nostres destins. Aquesta mateixa personalitat pr pia, per , ens imposa el deure de contribuir, segons les nostres caracter stiques nacionals, a la cultura i civilitzaci universal. Aquesta aspiraci de llibertat nacional que es el catalanisme no sols no es incompatible amb cap altra aspiraci de llibertat individual, pol tica o social dels catalans, ans al contrari, les presuposa totes i les completa. En efecte, f ra un contrasentit el lluitar per llibertats individuals, pol tiques o socials, descuidant la llibertat col•lectiva, que es la suma de la qual aquelles son els sumants. Aquesta uspiraci de propi perfeccionament nacional que es el catala- nisme, no sols no es incompatible amb cap altra aspiraci de propi per- feccionament individual, pol tic o social dels catalans, ans el contrari, els presuposa i els completa. Un individu no pol Øsser lliure si la col•lectivitat nacional que forma com a ciutad est oprimida. dhuc individualment, sentir el pes fei- xuc d’aquesta opressi nacional. Un individu no pot Øsser perfecte, ni tan sols amb la relativa perfecci humana, sin compta amb l’instrument nacio- nal propi, que es la. suprema condici terrenal de la seva pr pia perfec- ci . L gicament, doncs, lot
catal , sigui de dreta o d’osquerra, republic o so- cialista, ha de sentir-se fill de Catalunya i deu treballar per la consecuci de la seva sobirania nacional, que esrla finalitat b sica del nacionalisme ca- tal , tal com afirma, molt encertadament, l’anunci del curs de quatre conferŁncies, organitzat per la Joventut Nacionalista d’aquesta ciutat.
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£LDIA BEL DIA INFORMACI TELEF NICA Resum d’informaci telegr fica Espanya LA Q ESTI MILITAR El capit general de Madrid ha visi tat al ministre de la Guerra. Diu que nu es veritat que hagin si gut empresonats alguns artillers. El general Navarro a anat al Minis ieri do la Guerra i desprØs al Suprem. {3e l’ha interrogat sobre el desastre de Annual i la rendici de Monte Arruit. lEl general ha l’et declaracions de capital import ncia. ’"’ EL MARROC Del Marroc diuen, que en la zona oriental la bateria de Benlieb feu ahir foc sobre concentracions enemigues si ituadcs al barranc al peu de TizziAzza Nord. Es teu convoi a les posicions de Tu guntz, Axdir d’Ossuz, Aviant i Nador de Beniulixech, sens novetat. L’esquadreta d’aviaci bombardeja el zoco do Jemis de M’Talza, a les ca ses i jaimis situades al voltant de Xe mar. En la zona occidental, degut al fort temporal, s’han inutilitznl. les tendes «Ii la maporia del campaments. :Es tre balla urgentment en la seva reparaci . Sense cap novetat en el restant del territori. Diuen de Las Palmas, que. es conei xen els detalls del conflicte de Gap Juby. Una Companyia francesa d’aviaci " te projectat, ajudada de Fran a i Espa nya, establir una via aŁria per vialjes i correspondŁncia. Al notar els ind genes que els frau cesos a qui odien, feien algunes obser yacions en el seu terreny, protestaren i visitaren al representant d’Espanya. El coronel BeutØ els diguØ que ms havien de tØmer, per les c biles no
es pacificaren. El dit coronel logr conjurar el con flicte, per tement un atac dels ind ge nes, deman socors i a aix obeeix el moviment de tropes i la sortida del ’Reina Regente". LA POL˝TICA Els comentaris en els cercles pol - tics son sobre l’acord del Govern de do purar les responsabilitats administra- tives. S’assegura que el Govern fa gestions per a designar als que han de fer l’ins pecci i que la persona designada en principi no accepta el c rrec perquŁ es tima qui’ a seva gesti seria un verita ble frac s. Molts opinen que l’acord del Govern es anticonstitucional. Ha continuat parlant-se avui del prop sit que tenen alguns ministres o> demanar que s’apressi la dissoluci de les Corts. ELS RABASSAIRES La comissi de rabassaires de Cala lunya ha visitat el ministre de Gr cia i Just cia, adquirint del comte de Roma nones la seguretat de quŁ en obrir-se, ies Corts, presentar al Parlament un projecte de llei encaminat, ha dit el mi nistre, a endegar el problema, cercant formes de conc rdia. Estranger I/OCI’PACIO DHL RU11R . S’iniciu un moviment del partit co- munista contra els nacionalistes, u l’oi ) jecle de. coulrurri•sliir l’acci d’aquests en favor de la resistŁncia bØl-lica. A Bochum s’ha efectuat una temp- tativa i•i’i- organitzar una mil cia obre- rn. A la zona belga passa lo mateix, lo qual vol ofegar i:l govern de Berl n. Diu un diuri a i•i•l n. que Cuno tØ el projecte du crenr un exŁrcit per fer fronl a una situaci critica. Diu que. es distribueixen armes. \ i\
conceller Cuno ho hu desmentit "com pletament. En una comunicaci de car cter ofi c-ial es ilei•laren nu-les totes les dispo sicions dictades per les autoritats alia des. Avui ha comen at el llicenciament d (Immers alemanys que seran subs tituits per francesos. Han estat tallades les comunica- cions de Essen a Recklinghausen. El Director de Correus de Rochum ha es tat detingut. A Dusst ldorf. molts obrers dema- nen feina. En el banquet celebrat a Paris per a l’aniversari de Washington el senyor Barthou, diguØ que es absolutament necessari que Fran a obtingui la repa raci . A Dusseldorf, s’ha purulitzul el Ir fec ferroviari novament. Un diari francŁs diu que les tropes franceses foren atacades a Bochum per la multitud. Hi haguØ un mori i un fi:rit. alemanys. "DE L’ORIENT D’Angora diuen,-que, el Consell (|, Comissaris ha arribat a, un acord, qu ƒ ha d’Øsser sotmŁs a l’aprobaci de l’;\ s semblea Nacional. Dilluns s’aprovaran totes U;s Cull. cessions que Turquia pol fur anunciant les a les potŁncies interessades. si «. questes no sou acceptades, rAssi•iiibki recobrar la seva llibertat d’auci . La majoria de diputats son contra. ris a les concessions fetes per Tui•i|ij i. a la ConferŁncia de Lausana. El govern de Muslaf Kemal, hu dr cidit auxiliar la Rœssia dels Soviets, ha vent tramØs a Moscou, siswnls mil punds de blat i blat de moro. cent mil lliures turques i dos destaoiunenls. POL NIA LITUANˇA Ha manifestat el general Carlmi lu glØs, que a la
zona polonesa de Vilna hi ha tranquil•litat. ~En la lituana il" Orany es mostra una nerviositnt in- quietant. IRLANDA A Irlanda han estat detinguts nom brosos rebels. ,Es deia que l’iitr»1 i•ll- hi havia De Valora, per no s’ha con firmat. NOTICIES GENERALS VA vinent dilluns es verificar l’emis- si de l’emprØs l doslinul. a la rueims trucci d’ ustria. Els governs de Pol nia, Estoni . LH niu i Fil ndiahan anunciat llur pur ticipaci a la conferŁncia econ mica que es celebrar a Helsingfors el dia 2 de mar . Liautcy, segueix igual. iEl Sold ha manat preg ries pel seu restabliment. Darreres informacions Catalunya causes Barcelona. Aquest mati continua- va a l’AudiŁncia la vista do la causa contra Joan Roura i Joan L pez per haver atemptat contra uns acusats de confidŁncia amb la policia que ana- ven en un tramvia per la carretera de Sant Andreu. El President ha fel un discurs resum. El veredicte ha sigut de culpabili- -*£-i££fiiAlfo
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i EL DIA Ijj haguØ un mort i m m 3BIENT rfque, oi Consell du t$t a un acord, que ijj’aprobaci de l’As j˙ totes les con- ia pot fer anuncianl. jinteressades. Si a- ƒptados, l’Assemblen iljertat d’acci . ij )utats son contra- fetes per Turquia, jausana. s jtafu Kcmal, ha do S˝a dels Soviets, ha >scou, siscents mil de moro, cent mil ^destacaments. LKTUANJA 1 ’ƒ *-i ƒ \ : ƒ[ general Garlon an igolonesa do Vilna iiTEn la lituana d’ h nerviosital. in- tai detinguts nom t.i$ que entre ells per no s’iia con s|erals verificar l’einis- itinal. a la rocons- Ppl nia, Estoni , ainunciat llur par jipia econ mica e singfors el dia u|tl. lEl Sold hn eu restabliment. macions d continua- do la causa in L pez per jis ncusats de ilfcia que ana- Ij carretera de jwil ha fet un lfc;de culpabili- (at ( condemnant al L pez per impru- dŁncia a un any i un dia de pres i per dispar a un any 8 mesos i 21 dia; el lloure u. 3 anys i -i mesos de pres , els «mals no sortiran de la pres perquŁ esl n processats pel tribunal militar pŁr haver atemptat contra la gu rdia jO˝V l- Continua la vista de la causa per ussassiiiuL frustrat de l’e.v President de la ’Federaci Patronal de Sabadell senyor Grau i del patr senyor Igle- sias. Ha declarat el xofer, el qual ha dit que reconeixia en els-processats als que varen atemptar contra dit se- nyor. VISITA Barcelona. Ha visitat al Governa- dor el President de la Federaci Palro nal per arranjar alguns conflictes so- cials de Barcelona. Espanya LA MARE DE LA REINA Madrid.-Ha
arribat a aquesta capi ial la princesa Beatriu mare de la ftei na. L’esperaven a l’estaci la fam lia regia i el President del ConselLAquest ladifque la princesa passar dos dies a Madrid i que desprØs es dirigir a Algeciras. MANIFESTACIONS DELS MINISTRES Madrid.--El President ha dit que no s’havia firmat cap nomenament i que per aclarar alguns dubtes dels i’un riiiiinris de Hisenda sobre el decret del 2 d’octubre, en el qual es tracta do algunes millores, aquest assumpte ha passat al Consell d’Estat. Avui el ministre de la Governaci ha conferenciat amb cl comte de Ro- manones sobre els afers de Vizcaia. El mateix ministre ha dit que avui si Consell de ministres tractaria del projecte de la telefonia sense fils. UNA AFIRMACI Madrid.-"E1 Financiero" diari d’En S nchez Toca diu, tractant del docu- ment dels artillers, que estudiant les coses actuals i singularment l’esteri- litat parlament ria de fiscalitzaci , cl pœblic aplaudeix a tot nil que ataca a l’Estat. ARRIBADA Madrid.-Ha arribat amb l’exprØs ’l’Andalusia l’ex comandant de Melilla general Lossada, acompanyat d’un aju dant. NomØs l’han anal a rebre uns fieus amics. Ha anat al seu domicili i d’all al Ministeri de la Guerra. Parl PR XIMA VISITA amb l’Alcal Zamora de la zona orien I tal. ... J EL GENERAL NAVARRO AL .i~,\ .
SUPREM Ei general Navarru s’ha presentat de nou al Suprem, i la declaraci del qual ha durat tres lioros. EL C N’CiRES DE COMER˙ La comissi
organitzadora del Con gres del comer espanyol i ultramar composta dels senyors Francos Rodri guez i Vehils han estat a Palau invi- tant al Rei, el qual ha promŁs l’assis tØneia a tols els actes. Estranger INCAUTAC1 1 DETENCIONS Dusseldorf. Han estat recullits a Dursbug dotze milions de mitres que s’havietn d’entregar als funcionaris vaguistes. Segueixen els incidents. Un policia" ha insultat a Ires agents fran cesos i ha estat detingut. Al ser por tat a la pres , el director d’aquesta se ha negat a admetre’l essenl detingut tambØ. PROTESTA Londres.•-Xitxerin ha escrit una nota en nom dels soviets, protestant de l’atribuci de Memcl a Lituana que ha fet la conferŁncia d’ambaixadors. SUBSTITUCI Dns.H-eldorf.-Els aduaners alemanys han estat substitu ts por altres ale- manys voluntaris. DjESMENTIMENT Londres.~Un telegrama de Berl n diu que ha arribat al Ruhr el 7 regi- ment francŁs colonial compost de ne- gres, lo qual desmenteix l’AgŁncia Ha vas. CANAL DESEMBRA˙AT Dusseldorf.-El canal del Rhin a Or na que estava obstru t per barcasses que havien posat els alemanys, ha quedat, lliuro per a In circulaci . DETENCIONS Paris. Do Dublin diuen que entre els leaders republicans detinguts ahir hi ha el senyor Chean, i el senyor Sitclzcatrick. lirusel-lus.-Avui jTumbaixador de Espanya ha anat a Palau anunciant que el Rei espanyol le desitj s de visi tar a iiØlgiea. CULL1TA . .. -J, Paris.-La uiiilila del blat |>uj;i a seixanlu sis milions de
quinl s. MESCU R1MENT Filadel ia.--El Director del .Museu brit nic ha sapigut que a rc de Cul dea s’ha Irobat un temple que l’a. .iiUO anys que fou construil. Fou edilii-at 3.000 anys abans de Jesucrisl i recons Iruit per Nabucudonosur. ANIVERSARI LuiKlrcs.-lin lliuri iinunciii qin1 per a celebrar el quint aniversari de la creaci de l’exŁrcit vermell. Aluslnl i Kemul enviar una missi turea a Mos cou per a felicitar en nom de l’Assem blea Nacional d’Angora a l’exØrcil ver mell i En Trotzlki. Els turcs con l’eren ciaran amb els membres del ComitŁ re. volucionari sobre q estions militars i econ miques. ACORD SECRET Londres. De Riga diuen que Xilxe rin es troba a Nnsck negociant amb el govern litu un acord secret sobre la frontera oriental enlrn Pol nia i Li- fu nia. COMUNICACI Londres.--"E1 ’Times" diu que li co muniquen de P nia que el govern ha fet una demanda perquŁ es fixi les fronteres entre Pol nia i Litu nia si- guin fetes segons l’estipulaci de Ven saillcs. BANC DE TERRASSA BORSA DE BARCELONA Coliuacio v/ ciul dcldsa 24 febrer de 1923 MONEDES Francs . .
....... Lliures cm.
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MOLGOS GRANS EXIST¨NCIES EN CAL˙ATS DE TOTES CLASSES A Preus mai vistos Assortit de cal ats de gran Luxe en models modernfssims, tant per a home com per a dona. Veniu i us en coiwencereu j&

Mitj del Passeig, 35 i Paz, G2

er I

Es fan cal ats a mida en tots els models a preus molt redu ts i tambØ es fan adobs. amb t tols, cat lica, immillora- bles referŁncies, dona a Terrassa LLI˙ONS DE FRANC S ANGL¨S I ALEMANY, els dimarts i dissabtes per la tarda. Escriure a Apartat, 228 BARCELONA DEL Dtor. A. Santamar a metge dentista nord-americ Preus econ mics per als obrers Visitau Dimarts, dijous i dissab- tes de les 3 tarda » los 9 Toipre :: FONT-VELLA, 31 :: Cl nica a Bacelonat Carre
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La moda exigeix vestir-se de seda En els grans magatzems .Jj:
iJ..ii J:i
:.l ƒ ii’o )’ FERRER I DURAN , Sant.1 Pere.a.38 --,,TERRASSA trobareu 2.000 COrteS TRICOT SEDA infinitat colors AMPLE 10 PAMS’ A’42 PESSETES CORTE DemØs oferim POPELINS, clase superior, tot estam, A 22 PESSETES CORTE PRUNELS, pur estam, a 12 pessetes corte MUSSOL1NES, SARGES, FRESCOS i altres fantasies a preus sense competŁncia ...
.i SECCI HOME TRAJOS ESTAM, a 20 pessetes corte. Comen ant des dels trajos de 35 pessetes, GARANTITZEM COLOR 1 RESULTAT Gangues enormes en gabardines : Immens’ assortit en cortŁs per a pantalon Sabateria
Bilbao, 206.-TelŁfon, 1371 S. P. (Tocant a la Pla a d’.Urquinaona ). An lisis d’orins, An lisis d’esputs i sang. Laboratori especial: Farm cia Sola. Sant Francesc, l’J. REPRESENTANT DE SUCRE EMPAQUETAT CAF¨S CRUS I TORRATS ESPECIALITAT en pastillcria de ceres i parafines pures i transpa- rents. Es venen a milions per a : : : teixits i altres articles : . : Per a enc rrecs dirigir-se a MIQUEL PERA Gallleo, 38 :-: TERRASSA Qui usi Kefaline Roche De venda en Drogueries i Perfumeries No tindr Caapa No li cauran els Cabell» Li sortiran cabells a les C Cura l’HERPE i In irritaci de la PELL

