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Volta aèria a Catalunya
P e n y a de l'Aire

ANDREA

PALLADIO

1518-1580

A més a més de la Villa Badocr a Fratta Palesine, Palladio'construí
altres obres fora de Vicenza. Entre aquestes esmentarem com a principals el Palau Gogi a Lonedo, el Palau Pisano a Bagnolo (1544) — amb
patis de dòriques columnates—,el Palau Antonini a Udine (1556) —molt
modificat del projecte primitiu—, la Villa de Girolamo Bernardo a Stra,
el Palau de Leonardo Emo a Tanzuolo (Trevignano), el ja derruit Palau
Mocenigo a Marocco, el de Marco Zeno a Donegale, el de Francesco
Pisani a Boada (riba esquerra de l'Adige)—amb un gran porxo de dinou
amples intercolumnis—, el de Sobre (Canal de Monselice) per al mateix
Pisani, el deGiorgio Cornaro aPiombino (Trevignano), el de Giulio Poggiana al Vicentino i el de Gianfrancesco Valmarana a Lisiera. T a m b é
té la seva especial importància la V i l l a dels Barbaro a Maser (Treviso),
en el centre de la qual hi ha una gran sala en forma de creu amb cambras, loggies i porxos tot voltant; la seva façana principal és jònica amb
capitells angulars de dues cares com els del Temple de la Fortuna viril
de Roma. Acaben de demostrar el tip de trevallar que va fer-se Palladio altres obres seves ja bastant fetes malbé, com és ara el Palau d d l a
Torre a Verona, el Palau Thiene a Quinto, el Palau Thiene a Cigogna
(Pàdua), el Palau Saraceno a Fenale, el Palau Pisani a Bagnolo, el
Palau Ragosia a Montegaldella, el Palau Sarago a Miga (Verona) y les
columnes del pórxo Trissino a Meledo. En canvi, no és feta seva—segons
ens diu Zanella — l a per tothom a t r i b u ï d a loggia del Jardi Salvi de V i cenza.
'
JOSEP F . RÀKOLS.
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E s t à ja definitivament acabat el
reglament d'aquest concurs internacional d'aviació que organitza la
«Penya de l'Aire» per a primers del
proper mes de Setembre.
L ' objectiu que 's segueix amb
aquest concurs, no és altra que la
vulgarització i la propaganda aviatòria per tota Catalunya; a aquest
fi es decanta l'organització del mateix. La volta serà de turisme amb
molts aterrissatges en diferentes
poblacions, etapes curtes que sumen un total de 600 qm. i que's correran en tres dies, els 7, 8 i 9 de
Setembre.
El circuit no pot donar se encara
per definitiu, doncs depèn de Ics
gestions prop d'algunes poblacions
per l'establiment de terrenys d'aterrissatge, cosa molt difícil a la
nostra terra. N'obstant podem adelantar que s e r à en el sentit següents
De Barcelona cap a l'Empordà i
Girona, remontant-se després fins
a Puigcerdà; des d'allí atravessant
tota la província de Lleida, fins a
la capital; de Lleida a la província,
de Tarragona i seguint per la costa, retorn a Barcelona.
La clasificació general es f a r à
d'acord amb un encertat «handicap» que posarà tots els conco-

2
rrents en igualtat de condicions i
p e r m e t e r à prenguin part en la V o l t a tota classe d'aparells i motors,
amb lo que es conseguirà major
nombre de participants.
«Penya de l'Aire» ens prega publiquem per a que arribi a coneixement de tots els seus socis, que tan
en la «Volta aèria a Catalunya»,
com en els concursos comarcals de
Vich i Sabadell, els socis que desitgin pendre part com a passatgers en els diferents recorreguts
i en les dites poblacions, poden
passar a inscriure's a la Secretaria
de la Penya, Plaça del Teatre, 2.
Aixís mateix, els que desitjin actuar de Comissari o auxiliars, cronometradors, controls, etc.
A les poblacions escales del circuit fins avui visitades, han rebut
el concurs amb gran entusiasme i
han contestat donant tota classe de
facilitats per a la preparació dels
camps d'aterrissatge, organització
de l'etapa, contribuint als premis i
despeses del concurs.
Pronostiquem un gran èxit per la
nostra aviació i pels entusiastes
elements directors de la «Penya de
l'Aire».

EL VILANOVI

NOVES I COMENTARIS
L'Excm. Sr. Marqués de Carulla,
President Honorari de la Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola
Industrial d'aquesta vila, ha ofert a
la Secció Sportiva d'aquesta simpàtica entitat, una valuosa i artística copa per a disputar se-la amb el
potent equip de l'Ateneu Igualadí
de la classe obrera, el dia de l'inauguració oficial del magnífic camp
d'esports recentment adquirit, amb
la condició de que la seva adjudicació siga definitiva per a l'entitat
que durant dos anys consecutius
guanyi el partit.de fut-bol o en tres
guanyi dues vegades.
La data de l'inauguració oficial
del camp d'esports, la anunciarem
oportunament.
« »»

ritualitat vilanovina que honra amb
excreix la família dels senyors de
Vivó, a despeses de la qual es celebra.
Felicitem a la distingida família
per l'èxit esplendent de l'esmentada
festa.
* •»
Les societats recreatives, polítiques i culturals de la vila, estan
preparant-se per a la celebració de
festes que tindran lloc en sos respectius casals amb motiu de la Festa
Major de Nostra Dona de les Nèus.
Per les dades que tenim, es prepara una Festa Major important de
la que en donarem oportunament
els detalls que convinguin.
***
Es troba en aquesta vila el cèlebre violinista holandès D . Teodor
Werner, qui ha donat selectes concerts en el Foment del Treball,
Centre Català i Círcol Dinàstic,
acompanyat al piano per el mestre
D. Francesc Moncserrat.
El senyor Werner fou objecte de
singular mostres de simpatia per
part dels assistents.
És un geni en l'art del violí, el
domina amb agilitat i demostra ésser una notabililat coneguda en el
món musical.

V à r e m tenir el gust de assistir el
dia de Sant Cristòfol a les festes
que es celebraren en la veïna ermita a llaor del Sant.
Durant tot el dia, des de la matinada fins al caure la tarda, es vegé
ben animat aquell indret de nostra
platja, l'ermita curulla de vilanovins i les famílies que disponen
d'auto t a m b é volgueren ajuntar-se
R E L I G I O S E S
a la festa, assistint-hi amb la seva
carroceria per a l'acte de la beneDilluns, dia 16 d'aquest mes, i com tots
dicció. A la tarda, amb tot i que el
els anys, es celebrarà en l'esglèsia dels
Josepets la festivitat de la Mare de Déu temps no s'hi prestava gaire, tamdel Carme. Hi haurà Misses a les sis, set, bé foren molts els que hi assistiren.
vuit, nou, i a dos quarts de deu es canta- L'ermita estava plena de gom a
rà l'Ofici solemne amb sermó que farà gom de fidels que devotament seel M. litre. Dr. D. Isidre Gomà, canon- guien les denes del formós rosari i
ge Dignitat de la Metropolitana dc Ta- escoltaren amb atenció les prèdiques de Mossèn Joan Castellet,
rragona.
Rector de Santa Madrona de BarA la tarda, a les sis, Rosari cantat i al
final imposició del sani Escapuiari i en- celona, i cantaren els tradicionals
Goigs al Sant amb aquella tonada
trada dels nous confrares.
Jubileu: tots els fidels, sense necessi- tan típica i escaienta per als catatat de pertenèixer a la Confraria, amb lans.
L'exhornat i illuminació de la caies condicions acostumades poden guanyar el Jubileu tantes quantes vegades pella presentava un bell aspecte,
vulguin des del migdia del diumenge, majorment amb la nova ornamenvigília de la festa de la Mare de Déu del tació de les parets, sòcols, frisos i
Carme, fins a la mitja nit del dia 16 en cornises de. imitació rajola valenla dita església dels Josepets.
ciana, molt ben apropiada.

La Comissió de Festes del Centre
Català està treballant activament
per la propera Festa Major.
Vindrà l'Orfeó Gracienc i la cobla «Barcelona», "estrenant-se a
Vilanova algunes obres, els autors
de les quals assistiran al concert
que es d o n a r à el dia 5 d'Agost, al
Teatre Apolo.

Els religiosos poden guanyar lo en les
seves respectives esglésies.

Donarem més detalls en les pròximes edicions.

No ens cal dir altra cosa sinó que
fou una festa.típica, de plena espi-

***

Per a la pròxima Festa Mayor, la
Secció artística del Círcol Catòlic
està preparant l'important drama
P a u Claris i la peça E l senyor secretari, obres de remarcable inter è s dintre l'escena catalana.
Promet ésser un aconteixement
artístic la representació de tals
obres.
* »»

EL VILANOVI

DE

SOCIETAT

A l distingit jove D . Josep A. Soler Urgell se l i ha practicat una
operació quirúrgica a la Clínica
del Pilar, dè"Barcelona, amb satisfactori resultat.
Desitgem una complerta curació.
»••
El passat diumenge vàrem tenir
el gust de saludar al Diputat a
Corts per Barcelona, D . Pere Rahola i al Diputat per la Mancomunitat, D . Manuel Massó, que varen
venir en excursió a aquesta vila i
•després de dinar i conversar amb
els seus amics del Centre Català,
retornaren en auto a la capital.
Jmp. Social: Santa Ma(]rona,2( : Vilanova i Geltrú
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E l Chassis Camión Ford de
una tonclada ha probado pràcticamente su utilidad reduciendo
gastos de transporte en cualquier ram"o de negocies donde
haya que utilizar arrastres.
A su nuevo precio y considerando lo económico de su entretenimiento, su durabilidad y
su eficàcia, convendrà con nosotros en que no tiene rival en
el mercado de automóviles de
transporte.
Para asegurarse de una pronta entrega, envíenos su pedido
inmediatamerite.
A plazos si asi se deses
Autorizado en Villanueva y Geltrú
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Ultramarins i Comestibles
de

CRISTÒFOL

FER R E T

Successor de Vídua de j . Campins

C O M E R Ç , 13 I S A N T P E R E ,

ÍÒCI71L
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Els Olis de Juneda i Les Borges, són els millors del món.
Aquesta casa és l'única que els ven importats directame-t.
Els articles que no tenen parió per la seva riquesa i bondat són
els C A F È S T O R R A T S per sistema (o procediments) especial i
modern i el VI M O S C A T E L L expressament elaborat per aquesta casa.
No debe faltar en ninguna casa un frasco dc

MICROBACILINA

DEL CURA

(Palentc 58797)
Es el mejor aníiséptico, desinfectanfe y microbicida.
Combaté y cura toda clase dc enfermedades microbacilarcs.

Infaliblc en Pulmonías, Tifus, Diftèria, Tumores, contusiones. etc.
Remedio ideal cn las Enfermedades secretas y propias de la mujer.
Indispensable para la dcsinfección de ropas, cuartos y ulcnsilios de enfermos.

Laboratorio A L B E T - Duque de la Victoria, 4 - B A R C E L O N A
DE

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Depositario en VillanuevayCeltrú,-Pablo Virgili-Correo, 11, tda.

ANTIAPOPLETICO
M E I S T E R

LA APOdEGl* (Paràlisis n (eiitoa)
C U R A D A O E V 1 T A D A CO.V B C . .

Antiapoplétlco del Abaté Jh. Meister
DEL

MONASTERIO D E HIRSAM

El remedio inmunizador e infalible, el ÚNICO
en el que se puede poner contianza clega para
evitar y curar la Apoplegia (Feridura), se debe
a la valia de éste, en el mundo sabio médico y
mas tarde, en el claustro, virtuoso fraile, abaté
Jh. Meister.
En efecio : Si algun antepasado vuestro ha sufrido ya de Apoplegia, si notàis calambres, hormigueo en las manes y en los pies, disminución
de la vista y tacto, decaimiento general, pérdida
de la memòria con mu»ha propensión al sueno o veis pasar puntes luminosos por delante de
los ojos, es que la Apoplegia os està acechando y si no queréis Ser su victima, tomad enseguida el Antiapoplétlco M E I S T E R .
Es el único remedio que devolverà al paralítico el movimiento perdido en sus brazos o piernas, especialmente dentro del primer ano del ataque y a los primeros dias, hace recobrar el habla clara y sonora a ios balbucientes paraliticos que por el ataque se han visto privados de ella

F r a s c o grande 10 ptas.

F r a s c o mediano 6 ptas.

FOLLETO DIVULGADOR DE L A APOPLEGIA

GRATIS

Depósito general y venta: Farmàcia de los Fcrrocarriles del None, calle de Vilanova, 1
(Frente Arco Triunfo).—Dr. Andreu : Pérez Martin y C.A.

En Villanueva y Geltrú : F A R M À C I A

F^ltltER

p^za Mcrcado,
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Variat assortit
en estoigs de
cartes i sobres a
preus molt eco=
nòmics, inclosa
T impressió del
membret o mi=
cials amb tinta
de color.

Gran rebaixa de
preus en les tar=
ges de visita en
calitat opalina,
simil-tela, mar=
fil i bristol.

Sobres per atar=
ges de visita de
tots tamanys.

