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Calen comentaris? Creiem que no. E1 firmant confessa espont nearnent la seva equivocaci . Molt agra ts de la seva. franquesa. Venen desprØs unes xifres demostratives, a ia seva inanera, i en treu els seg ents resultats: Que hi ha hagut estalvi en ta part de ctoaques i en la part de tuberia dimpulsi . Vol dir, senyor Mirabet, que seriosarnent no li seria diffcil de demostrar-ho? VostØ que segons ens comunica passa l stiu entre nosaltres, aprofiti un tnoment per fer un passeig fins al port en construcci i quant en torni contesti a aquesta pregunta: Est acabada lobra? Aleshores podrem parlar daquests estalvis famosos, que per. lo vist es mengen les estovalles. Reconeix desprØs sincerament que hi ha hagut augment en la part de maquin ria degut a quØ creia trobar a Espanya un motor elØctric que es tinguØ dadqu r r a Anglaterra. No podia enterarsen al seu degut temps? Aqu vØ a to lafirmaci nostra, en un dels articles anteriors, de quØ 1Ajuntament dictatorial es va engrescar amb les fantasies tØcnico-econ miques del responsable . 00000000000000000000000 ~ ]l/Ja Cardelœs Carrera 8 Metge i L1icenciat eu ~i~,,cies Naturals O R. Bisbe Pol, i ARENYS DE MAR ~ Visita de 3 a 5 (menys els diz~endres, ) F~stius: d1 10 a 12 -OOOOOOQO00000000 000000000000000OCOO hijllesI uu~ere ha passat per la ~eesura geYeraalt~a ARENYS I SA COMAR~CA PERIODIC Q UINZENAL REDACCI EPOCA : AN IV. DREU GURI, - ANY I. - 23. TELEF NUMERO 32 i .~ P R E U S: 2 ii. Arenys cie mar, 3i d agost de 1930 NUMERO PESSETES TRIMESTRE. SOLT 35 CENTIMS.
tJlloa E1 Sr. MiraIet Ja fa rnolts dies que la premsa catalana ha obert una subscrlpci per tal dajudar a lillustre historiador peru Lluis UlIoa en les seves
interessants recerqties sobre la caialanitat de Colom, ¡ i iiosaltres hern notat que aquesta est bastant encallada. En el nœrnero 82 de Mirador, Josep M.~ de Segarra d na el crit dalhrrna sobie aquest trist ssiiri ¡ larneritable cas. Esperern que la nostra prernsa sen far ress i que les agrtIpacions calalanes es rernouran per ial de quØ aquesta subscripci satisfaci EIs nostres amics ja deur n haver llegit els dos articles que el company C. Lar feu referent a lafer de la claveguera que ja ha arribat en una in- abastament les ex!gØucies econ Iniques que tØ datendre aquest gran amic de Catalunya que toierable situaci , cap s de fer perdre 1apaci~ncia amb tant deiitussiasme reivindica per la iiosira p tria el lloc pieeminent que 11 correspon en Ia fa- al mØs tranquil. mosa descoberta dAmØrica. E1 senyor Josep Ignasi Mirabet, enginyer Es precfs que per tots els mitjans es faci comprendi ei al poble catal limpori ncia enorme que per Iengrandimeiit del nom de Catalunya lindria lacceptaci per part dels savis his~oriadors del m n, la catalanitat del graii iiavegant. Si el fet del descobrirnent dAmØrica Øs un dels mØs trascen~ dentals de lhist ria del m n, imagineu si Øs de trascendental per Cataluiiya eI quØ lautor daquest descobrinient fos un flll seti. Si arriba aquest cas ningœ podi ignorar Ia nostra terra i el seu nom gloi i s sei pronunciat i escoltat amb respecte per totes les jovenluts esiudioses de tols els indrets. No creiem que Catalunya sigui desagra da i es niostii irnpassible davant ia flgura admirable del Si, Ulloa. LØpoca destiueig creiem que Øs un factor essenciai daquest encallament ... per davant dun cas coui aquest no hi valen excuses diu el senyor Scgarra i nosallres stiscrivim inte- director de lobra, ens ha env at una rØplica titulada: «Per la
veritat», tot amb majœscules. Aquest bon senyor, amparant-se, segons ell, en Ia vigent lle dimpremta, pretØn fer-nos empassar un arti¿let que si a nosaltres ens ha proporcionat una bella eston.~, als llegidors els hi produ ria un gros descontent, ja que per la seva extensi aquest nœmero sols constaria danuncis i divagacions. Ara bØ: corn que laventatjat enginyer, desprØs damena ar-nos amb la «Llei dimpremta», grauient si en una ocasi com aquesta els catalans no sabem Øsser agraits, no sabem Øsser una ens d u suaument que ens agra r la seva publica- inica generosos; no es tracta de niilions, com podeu suposar; es que no som dignes de la descoberta del Sr. Ulloa, Øs que all de lavara poveria encara dura, ¡ Øs per digriitat que tots heni de procurar que no duri . En inig de les polØniiques i les discussions, de les aliances i dels encasellats siguem tots uns per complir coiii cal i quedar bØ, en profit aI fi i al cap de nosaltres maieixos. ci , copiarem els par grafs mØs importants, fenthi lobligat cornentari, i en justa correspondØncia esperem es donar pressa en larranjament definitiu de la claveguera, que nosaltres tambØ lhi agrairem de tot cor. Entre altres coses desc s interØs, diu, ______________________________________ - Al tractar de la realitzaci de la obra vaig
. fer veure a lAjuntament, com valia la pena de IAluita pacifica Marjanu, Abdon, Doiningu, Crisi ful, Rosen- probar, si amb un sot ejector nhi havia prou, du, Zenon, en lloc de Bernardi Cassimir, Jacint, ja que en aquelt temps amb les cloaques dis- Modest, Baldomer, Mari , Abd , DomØnec, perses i variant el caudat, segons tes hores del -~- ~ ,~ .. ~ ~o era~p,ossib. preveure ~jccudal exacte La llar i el temple foren el recØs on se refu- Amb els
diniiiii~t~ ~ passa quelcom doriginal da ~ues residuals, que aprox madament calcu- gi nostra llengua, en els tres llargs segles de Alguns els ptoscriuen eri absolut, cosa que pug- lava entre 15 i 25 litres per seg n. decadØncia que les circunslancies pol tiques li na amb o que totes les lleng es practiquen, al No creu eI senyor Mirabet que abans de co- ocasionaren. Exiliada poc a poc de Ies corpora- menys en la parla familiai-; i aixi niaieix eii un men ar lobra era prec s sapiguer exactament eI cions oficials, de ladrninistraci , de lensenya- excØs de purilanisme ¡ atribuini-los-hi un carac-, caudal daigua? Si tota 1a construcci i maquin - ment, de la jurisprudØncia, de les acadØmies, ter que no tenen, eliminen el papÆ i mamJ; i no ria tenia dØsser feta amb relaci a les exigØncies dels cenacles cient fics, vegetava nomØs en el obstant, diuen Iiu en lloc doncle. de la claveguera, com satrevf a comen ar la cons- llenguatge familiar, i en la piedi aci i el culte TaiiibØ .elirninen alguns tals els dirninutius trucci sense sapiguer el mØs elemental? Diu ell populars. fenienins en iiia, dels quals sen troben tants i que 1Ajuntament no hi perd a res, ja que sempre Tot aix fins a cert punl tant sols. Ni havia tants en el catal dels segles XV i xv1 i diuen sera a ternps dadquirir un altre ejector. BØ, molt estat foiagitada del tol dels llocs honor fics, Tresona, Mariona, Angelona, Ros , que, al bØ; per ara sembla que degtit a la puja de la ltiu- on tenia dret a estada, ni es conservava del tot menys els lres primers, mØs aviat s n despectius. ra aquest val unes quantes mils pessetes mes. . . - . . . . . Mes avall manifesta: eri la llai i eI teinple, on no ha ~eixat rnai, amb pevem, es cert, foragitar el diminutiu en ita, tot, dØsser preponderant El gran iiornbre de aliØ a
noslra fonØtica, ¡ no dir per tarit; Pepila, Respecte el segon punt hi ha la dificultatde obres eti catal publicades eii aquells tres segles Teresita, Ange/i a, Paquita, etc ; per podem que sembta que el caudat de les clavegueres malastrucs, s n una de les demostracions de la dir: Carniina, Georgina, Claudina, Josefina, Te- dArenys es superior als 20 titres per segon i resina, Angelina, Prancina, si refusem el sufix per tant la evacuacro no es complerta. et~ (Treseta, Angeleta, Prancisqueta ). Devem tambØ de prescindir duna vegada de hermanus Maristes, Hermanites de/s Pobres, i dir Germc~ns i Germaneles; i de Madre Priora j Padre Superior i dir Mare i Pare. Cal iiiolta tasca a fer per a netejar nostra parla familiar de les moltes adherØiicies que shi han encastat en els segles de decadØncia. vitalitat, mai nterrompuda, de la nostra llengua En fullejar el Diccionari5ibliogr f/c de Mari Aguil , hom queda astorat davant la immensa producci dobies en catal , firis eii els segles de major decadØncia. Tanipoc Øs absoluta la preponder ncia del catal en el iemple ni en la lIar. Pel que fa a la segona, adhuc eii piesciridir de la gente bien que emprava, i empra (cada dia menys ) una rnixlura que en diu castell , amb agravi lamentable de la forrnosa llengua de Castella, hi ha moltes llars on es parla un catal moII fetma/bØ, excessivanient deslarper ca.sa. 51 a aquells mots que es repeteixen rnØs eii la vida de famiila ens circuiiscrivim, coni s n els norns propis de sanls, hi trobarem rnoltissim a corregir i a esrnenar. Sortosament cada dia s n menys les families en les quals sanomena: Cairne, Quanilu, Marcedes, Duloras, Margarila, en lloc de Jaume, Joan, MercØ, Dolois, Margarida. Per se sent encara molt sovint: !3ernardi- nu, Cassimiru, Jacintu, Modestu,
Sa/domeru,
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~-~-~---~- v~ J~e~ Pons RllE (e1 ~ .;;.~, ... -,!. ~ Proeurador dels Tribunals -. ~ ARENYS DE MAR ~ ~ -~~ escropulosament la nota de lenginyer director. En quØ quedem? Creiem sincerament que una casa suministradora de tubs que han de treballar a pressi , serveix eI mater al amb bones condicions. No es pot pas enganyar al client corn al botiguer que endossa a~ pœblic semarretes de cot per llana. E1 pœblic pot enganyar-sel perquØ no coneix el gØnere. Per un enginyer tØ Iobligaci de cone xer-ho. Almenys si ha estudiat. 1 ara prou de laspecte tØcnic. E1 senyor Mirabet pot omplir quartetes fer tots els articles que li permetin. les hores vagatives de quØ disposa. Diu la m xima que «el paper tot ho aguanta», per en aquest cas falla notablement. Per inØs c lculs que fassi no privar de quØ el poble deixi de veure i cornentar les set rebentades que tant matem ticament tØ contades. Per mØs demostracions que la seva feconditat imagini no sescapar de la censura que continuarnent li dirigeixin els perjud cats ve ns del Passeig XifrØ i els que en la platja esperaven fer salut i passar una bella estona aquest istiu. Per mØs que amenaci no aturar el cornentari enØrgic i imparcial daquest peri d c d sposat sernpre a defensar els interessos dels arenyencs. Algun amic seu del temps de la dictadura potser li haur dit que els components daquesta Redacci s n uns nois. No es deixi engrescar perquØ sempre hi ha qui 11 agrada riure de clalt les golfes Som homes en plena responsabil tat, tingui present que som dels que estem conven uts que per opinar es necessari posseir la salut de l nima i la salut del cos. Per un simple error apareix a un dels articles que vostØ aludeix: glor s enginyer. I que consti que aquests t tols no els hi donem
nosaltres; sels dona eIl mateix al recabar en un par graf del seu comunicat: la plena respœnsabilitat i gl ria de la obra. Sobre aquest punt, dacord; completament dacord. Diu mØs avall: Ens els extres fora de projecte hi ha una part, empalmes a la cloaca, que deuria anar a c rreg de cada particular, com es fa arreu del mon, en comptes del municipi, i aixis shavia previst en el projecte. No es inolesti, senyor Mirabet, per com es coneix que vostØ Øs el que cobra i eI poble el que frac s soroll s de lEngiriyer Sr. Mitabet, paga! No nhi ha prou en carregar amb tota rnena director empresari alhora dimpostos als pac fics veins daquesta vila; no nhi ha prou demprendrers obres sense cap mira- Demostrant en la seva rØplica que no Øs Fem- ment les unes i de dubt s resultat les altres, que pressari de Iobra i conven uts nosaltres que fou encara pretengui carregar a la propiet~t unes una mala interpretaci de que ens don rem comp quantitats que no hi ha cap punt de vista legal te al mateix d a de la sortida del peri dic, no tenirn que ho apoi-hi. A mØs, si V. recaba la seva autori- inconvenient en aixf fer-ho constar. E1 que si te- tat sobre laspecte tØcnic, la Corporaci Municipal nim de remarcar per el IØxic que empra a laclarir vol recabar la seva sobre laspecte econ mic, per- aquesta q esti , que sobre eI particular tØ la pell quØ si V. amb eI seu treball defensa el rendiment molt fina. Una petita errada el fa enfurismar tant, dun t tol, els altres amb el seu c rrec defensen que trota incertament en eI terreny de leducac i desinteressadament i amb noblesa Ies coses dels el respecte. Cuidi de no trovar cap entrebanc. En arenyencs. Li aconsellem, doncs, que no critiqui quant a Ia rectificaci solemne de la paraula «eni- una Corporaci de la qual avui, i
mentres no tin- presari~ que diu exigir, si vol estern disposats a gui lobra del tot acabada, nes un subord nat. fer celebrar un ofici de quatre capellans; ara que I anem a un altre punt; diu que; malgrat tot, no esborrar el «frac s soroll s» per eI que tenim preparat en dia hora oportuna, uns Les altr~s q antitats formen la part desco- funerals de deu rals. neguda, com es la refonarnentaci de les cases, En quant a venir a buscar patents de catala- pas per entre murs ensorrats en mig del carrer, nista al nostre peri dic creiern sincerament que di que cap t~cnic pot preveure; vaga. Ningœ 1˝ ha parlat de tal cosa. Li advert m que aquestes patents no es compren, es gtianyen a Dispensi, senyor Mirabet. Un tØcnic no pot pols I nosaltres que no coneixem la seva hist - preveure-ho quant no sha prØs Ia molØst a de fer ria pol t ca, que per cl cas que tractem no ens in- les degudes averiguacions, prendre algunes notes 1 teressa gens ni mica, amb tota imparcialit at lhem fer alguns tocs sobre el terreny. Ara, si aquest combatut, perquØ per ara i rnentre no demostri el tØcnic en plena responsabilitat de Iobra que va a contrari amb fets, res de paraules, sho I~ereix; ~rnprendrers segue x el procediment que amb tota amb Iaclariment que encara que sapiguessin que modØstia li exposem, dif cilment podr aquivo- Øs un entusiasta defcnsor del nostre ideari obra- car-se. riem de la mateixa manera, de cara sernpre als n- Afirma desprØs que les tuberies no han res- teressos de la vila, que no ens serveix solament post al que shav a calculat i que han sofert set per passar-hi Iestiu com vostØ, sin que hi passem rebentades. Aix Øs ben cert; tØ tota la ra i per tot lany. testiinonis els soferts veins del Passe g X frØ, que Amb tot, senyor josep Ignasi
Mirabet, fa dos si s n agraits li deuen un est u delic s. Per arnb estius que estetn esperant el sanajament de la plat- o que man festa desprØs, pretent fer responsable ja i aquest no vØ. Fa un any i mig que el poble va a la casa Palosca, de Barcelona, surninistradora gastant diners en una obra interminable. Han fa- de les tuberies, alegant que aquesta: llat un seguit de c lculs i els desperfectes es suc- sha ofert al primer requeriment per a sub- ceeixen r p dament. E1 cos de bombers ha t tigut sanar el que hi haguØs defectu s dactuar en la casa n. l del Passeig X frØ, nundats els baixos per no ei~go1ir Iaigua de la cloaca, igual- Per nosaltres tenim not cia que aquesta casa ment que els carrers de Sant Joan i Platja Cass . insisteix en quØ ies tuber es s n bones que serv Abans, les cloaques eren repartides, avui totes donen davant Ies Rambles i el Passeig, œnics llocs desbarjo dels arenyencs i Ia fortor es fa ir~suportable. Laigua bruta i de tots colors nvade x el recØs dels establiments de bany. La impresi deplorable causada als veraneijants pot repercutir en una rninva daquests Iistiu v nent. Tothoni es queixa arnb ra . Tothom pregunta quan sacabar tanta gresca i quan es deixar en bon estat el pis del Passeig XifrØ Vegi, doncs, si com arenyencs podem mirar iinpassibles tot aix que est passant en perjudici del bon noni de Ia vila. Mediti bØ el cas i posis eri el nostre Iloc Contesti el que far a i aleshores nosaltres Ii direm el que fariem en cas de trovar-nos eii el seu Iloc. LA REPACCI
l CONSULTORI M~DlC-QUlkURO1C DE Narc s Fig,iieras i Re~ach METQE-CIRURGIA Ho~es de visita: 3 a 5 tarda. Dies de Festa: 10 a 12 mal . EI diniecres ao hi ha visita. PlIMargaIl,22. Tel~t.56. ARENYS DE MAR
Lalegria qiie passa No
vaig a fer lapologia del quadro l ric dEn Russinyol; ni tarnpoc del circ que dies passats port lentusiasine, la v braci Iernoci als tastadors de la acr bac a ¡ fou la joia de la inainada que sem~ pre troben excelient aquest espectacle. No. Vaig a parlar daquestes democr tiques caravanes que sorganitzen alnb profusi impressionant, per aprofitar amb absoluta llibertat una jornada dominical plena datraccions. Lexcursi ,. que generalment sol fer-se atnb el cami del rnagatzein o dalgun recader que rio fa festa, per var a de c rrega aix ja Øs una compensaci no sempre Øs, que digueln, molt c mode. Si les despeses de viatge s ii relat vament petites, en canvi tot aquell bØ de DØu de jovenalla en surten esgarrifosament sacsejats. Es indubtable que aquests camions algunes vegades espectacle sorprenent , guarn ts i tot de festa rnajor, porten aI damunt lalegria i la illusi que han estat didibuixantse preiien forma tota una setrnaria, en latm sfera del taller o de la f br ca Ordin riament la camionada est composta de joventut completament optimista. Van endiumenjats inb una indurnent ria inolt d~poca duna escaient sirnplicitat, s prescindim daquell casquet blanc que, si bØ Øs cert que d na una gr cia jove- AGENCIA ARENYS DE MAR ~Urcdtu S. ~. RAMBLA POL. 92. TELEF. 3 ______________ j 2 ARENYS I SA COMARCA
NaEfis Raronel foII Procurador dels Tribunals BISBE CATAL , 17 TELEFON 19 AR1~NYS D~ MAP Despatx a C A L E L L A: Bruguera, 60 Dilluns, Dimecres i Dissabt~s, de 6 a 9

Diputació de Barcelona − Xarxa de Municipis

BANC IJE CATAi~TINY CAPITAL soc1 ~L: 50.000,000 DE PESSETES CASACENTRA1~: RAMBIA~ DELS ESTUI )IS. 10 - BARCELONA AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andr1u, Gr cia. Rambla del Centre Born ), Madrid, Girona, Lleida, Tarragona, Les Palmes, Ang1~s, Arbœcies, Arenys de Mar, Badalona, Banyoles, Blanes, Breda, Calella, Figueras, Hospitalet, Hostalr ch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Masnou. Matar , Molins de Re , Olot, Palafrugell, Palam s, PortBou, Santa Coloma de FarnØs, Torroella de Montgr , Valls, Vendrell. Vic. i Vilafranca del PanadØs, ENTITATS ASSOCIADES: Banco de Reus de Descuentos y PrØstamos, Banco de Tortosa, Banque de Catalogne (Paris ). A G E N C 1 d A R E N Y S D E M A R: Rambla Bisbe Pol, 79. Tel~fon 20 Comptes corrents. Canvis de monedes. Valors i cupons. Dip sits. Caixa destalvis al 4 0/0 V atges Catal nia. 000000000000000000000000 Areoys de Mar, si dAgost de 1930. Sr. Director d . Arenys i sa Comarca, Molt senyor rneu: Espero querl eI proper nombre del Peri d c de sa digne direcci , donarØ cabude a naquestes ratlles, contestaci , obligarie per dignitat, a una al lusi que no mexplieo com vostØ lha permesa. Em cap el dret i el deure de vetllar per la dignitat dei meu cØrrec i no per. mØtrer al-lusi ns que son o ~ semblar rnofes. Lactuaci dun funcionari tØcnic no deu al ludirse nies que per alabarla si sho mereix o per combatrerla i denunciarla si es indigne aportant les proves que calguin. Ern refereixo al article de reportatje titolat ,De la per la al llobarro,, aparegut en el nombre darui dc 1- Arenys. i signat per un tal B. Arany . ConvØ quaquest senyor mhi d rigeixo ab el respecte quexigeix la cortesia senteri i.er que tot peix o article
alimentici cau baix linspeccr sanii~rie; 2. n que lal-lusi de refecencie implica un menyspreu tal volic in conscient a una gesti que tothoru dØu estimular i aplaudir, i que la ilØi imposa; ~n-~ ~~J~f )f~ ,_f JJJr~~ ~ ~L jc~,ce~ r~,c_.,cr>r l__-_ ~eJ~_ ~, ~n~fJ ~ ~ -~ a~ S ~ I_4I_441~BIEE~1. Grans esiablimenis de perruquer~a per a senyors i senyores Secc de perfumeria nac onal i estrangera.. Bisuteria, Confecci de roba blanca. llanta baixa del n. 35. Secci de perruqueria per a senyores. Especialitat en la ondulaci permanent SENSE CORRENT ELECTRICA. Ondulaci Marcel. Mise en plis. Depila ci de les celies. 1.er pis del n. 35. Secc de perruqueria per a senyors. Planta baixa del n. 31. Rambla dei Bisbe Pol, 31 i 35 ARENYS DE MAR Serviu-vos daquest establiment i quedareu satisfets - -- - . - ~> ~ ~ ~ - ARENYS I SA COMARCA 3 nfvola a les noies, en e~.i xicots que el porten, generalment de gairell, els d na un aire dimbecilitat que commou. Alguna vegada us vegeu inevitablement obligat a deixar passar per la seva v a, aquest devasall dalegria que esclata arnb aquelles r alles esp1~ndides, on la joia hi broila sincera, plenes de boniquesa, joventut i gr cia. E1 x fer porta el volant amb molta gravetat, conven ut de la delic osa c rrega qiie l ha estat confiada i mena eI vehicle a una velocitat que no es pot pas dir vertiginosa. Corn que la gent jove no viu solament de poesia, en el carn sendevinen uns c stells curulls de natura morta que posada sobre un fons de pins prendr un relleu que ni pintada amb tants element decoratius, for osarnent larr s sortir una veritable obra diirt. ¿On aniran? Problablement a alguna daquelles innombrables cales, que prod gament ofrena la costa brava, a practicar el nudisme. Sacostaran
a aquesta mar don va sortir un Venus perqu~ les onades pole xin i daurin els cossos llurs. Altres, aniran cercant muntanyes i boscatjes per defensarse de la calor, un dels plaers mØs intensos; cercaran el contacte amb la natura s lvestre que crea dins lindividu una serenitat inesperada, la possibilitat que els atorga dassaborir moments com aquests compensen ben bØ sis dies de feixuc treball, en f briques, oficines o despatxos. Per , per aix mateix, al conternplar aquestes caravanes amb tota ia seva gr c a espectacular, hom no pot rneny~, de d r-se; vet-ac Ialegria que passa. M~RCEL˝ VIL~
Fets 1amei~tab1es La paradoxa que tan bØ sabØ dir Nicolau dOlwer en una de les cr niques de La Pub/icitat: Catalaniizar els catalanisles, Øs duna crua realitat. Lamento vivament al dir-ho, ho 1a mento encara mØs, perqu~ en el poble d Arenys on anys enrera hi havia el fogar duna Joveniut Nacionalisla amb la conscient responsabilitar duns joves que no jugaven a adhesions convencionals, sin que abrandant la flama del seu ideaIisme arribaven a totes les conseq ~ncies, per catnins que avui niolls es negarien a seguir, per que aleshores eren efecte de llurs conviccions; avui fassin una polflica netament regionalista, convencional; com si el seucatalanisnie fos all que ens volen fer creure que Øs, aquells que amb el mot de sentimeiitalisme volen desvirtuar totes les nostres conviccions nacionalistes. Lamenlo vivament al dir-ho encara mØs, quan tois s n boils amics meus i junts senlirem en aquells dies adolescents, quan la sinceritat Øs la virtut mØs bella dels nostres anys, la flama de les noslres conviccions que jo hauria volgut haguØs quedat immutable en tots nosaltres; avui per , ja ho he dit abans, aquell nacionalisnie, per un fet mim~tic que
encara no arribo a cornprendre prou bØ, ha esdevingut dun regust regionalisia sorpienent, encara niØs, quan avui la pol tica regionalista juga a banderes i el govern prepara per ells eElcdselldts com a retribuci a unes afirmacions de monarquisme i espanyolisine del Sr. Venlosa, sorpreneni tambØ si es tØ en cornple que Ventuia i Gasol, Mas i Llorens i altres exilais havien vingut a donar confer~ncies a la Jovenlut Nacionalista, i que el retrat de Maci era honorat entre nosaltres, aquests maleixos hoiiies que el govern actual no ha deixat tornar a la p tria enyorada que quan mØs lluny mØs bella, menlres els regionalisies senfusiasmaven per la concessi de 1ensenya condicionada, i avui sense cap garantia, hi han efusions vergo nyoses ¡ uii descarat proteccionisme governamental. 13s aix el que eni dol com a nacionalista, que aquella jovenlut hagi avui esdevingut anacr nica i que tot aquell fogar de patriotisme arenyenc serveixi ara per atacar a un dels paitits mØs purs de Catalunya, a e`cci Catalana, en nom duna acci conjunta que no existir rnai si conlinuen creient que el catalanisme Øs una simple modalitat d un partit governamental. Hi ha una veritable desorientaci , i jo sabria trobar-ne els culpables, aquests que entenent lideari d<Acci Cdtalana», propaguen confusioiiismes inexistents, fent creare que avantposa o preposa el seu republicanisme, sabent que ni avanfposa ni pieposa sin que el jiistaposa per creure que els problemes de llibertat han de resoldres dintre dun respir netament democr fic... A tots aquesls la f rmula de Nicolau dOlwer. ¡ aquells altres que per ra de la seva edat, tan jo com els meus amics a que he fet refer~ncia, els haviem vist sempre liberals, dem crates i republicans i que ara no fan mØs que enrarir lalm sfera
contra Acci Catalana, que pensin que a Catalunya lesfor individual ha dØsser conseq ent amb un ideari nacionalista, i que la fe lhem de teixir nosaltres mateixos tossudament sense claudicacions diutre dels nostres esperits. J. M. MIQUEL VERGISS ¡Mea culpa... aDos y dos sou cuatro, cuatro y dos son seis... ) ). (De La Roso del AzafrÆn ). 131 Sr. Antoni de las Comas i Doy, Menescal Municipal daquesta vila, ens ha enviat la seg ent cai ta, que amb gust reproduim: 3.er quei nas s a lolfat, es un element de diagn stic. condujent a voltes, del quen totes les obres djctiolog a brcmatol gica scn fa esment; i .4.art que la meva inspecci devant 1Ateneo mirant unicament un soi llobarro dels quhav a pescat en Yositaro, va Øsser pera vØurer si ia mena dairapar el peix ei rnalmetia poe molt. Per a res vaig tenir de servirme aleshores del nas, Merces per endevant per la publicaci daquesta rØplique. E1 saloda ateniament IANTONI DE LAS COMAS I DOY.,
DesprØs de llegir i rellegir la parl diguem. ne mortificativa, segons ell, a qu~ f refer~ncia el dit funcionari Sr. A. de las Comas Doy, no hi hem trobat cap conceple que poguØs molestar ni moitificar al referit Sr. manescal, tant personal com professionalment, ¡ que en par~ntesi apart ens mereix tots els respecles i simpaties per Ia manera en~rgica, escrupulosa ¡ ardida anib qu~ desempenya el seu c rrec, en el qu~ pertoca a la delicada tasca del reconeixement i inspecci de Ies carns, peix, fruites, melons, prunes i cascaballicos i llegums de tota mena i tot qudnt se refereix al ram de lalimentaci . Quan ens cr~iem que aquella petita allusi hauria merescut laprobaci del dit senyor, perqu~ ens demostrava que ell sempre est al taiito en l lt )l )ll!l!ILI> )l )l ) ) )l>lll )l ILILILI!lLl!ILIIItIIIIILII )lllll
)IILIILI )l l ! ll )IIIIIIIIIILIILIII l ILIILIIIIIILIL!l ILIIII )IIIIIIIIILILI )IILI! )llllLLllllll ILI!Llllllllll ) ),ll ) ) ) )l!lllllll )l )l CLINICA DENTAL Josep M. Matas ODONTOLEU Medicina i Cirurgia de Boca i Dents PiMargail,i1 ARENYS DE MAR ~~ c~es de 8 a 11 ~?a~es Sois els matins Divei;dres ( ide 3 a 6 Dii~menges t de 8 a 12
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Fruita madura JACINT VERDAGLIEP, prev. Jacint Verdaguer i Santal , nasquØ a Folgaroles el 17 de Maig de 1845. Fou fundodor de lEsbart vigat , Mestre en Gai3aber, poeta m xim de la renaixen a calalana. Les seves obres s n nombrosfssinies. Cal remarcar: La At/ nlida, C,anig , Idifls ¡ Canfs Misrics. Mor a Vallvidrero 1 10 Juny 1902. « $ K ANDINAYIA Companyia An nima de Segurs __________________________ Central: COPENHAGUE
Capital Social, 20.000.000 Cor. Dan. Desembolsat: 5,700.000 Cor. Dan. Reserves Lliures: 4.600.000 Cor. Dan, (La Corona Danesa equival en 17-7-30, a 250 pessetes ) AUTORITZADA PER REIAL ORDRE DEL 19 DE DESEMBRE DE 1919
Agencia ~enera1 per a Cakelunya: BARCELONA: Crisk na, 5. Tel. 28843 Agent pel st. Gabriel, 38 districte dArenys: .L 1 l q U e S S U e.~ ARENYS DE MAR E 4 ARENYS I SA COMARCA el que refereix a la higiene de les subsistØncies, tant de mar com de terra, resulta que es pensa que ens mofem dell. ¡No Sanf cristi ! res daix , ¿Øs que se creu que ha fet alguna cosa digria de calificor-la aix ? Al contrari. Es tant lloable i tant irnporlant lacte que va fer vostØ, reconeixent el llobarro den Yositaro en plØ Pdsseig XifrØ, que poc sho figuia; perquØ ha de saber que aquell llobarret, que feia 8 terces i rnitja, ens el varern menjar lranquilament uns amics, fet atub un suquet doquells que els ngels hi canlen; perquØ sabiem que hi havia passal Ia censura menescaliana, que de no haver estat aix i el peix haguØs estat all que sen diu rnalalt o indisposol solament; ens haguØs fet mal; quin trastorn per a les families, quin runi... rum .. pel poble ¡ quin remordirnent per qui ho haguØs pogut evi ta r. Demostrat, doncs, que el quØ deiern lenia una intenci
tofalment oposada al quØ se pensava el Sr. Cornas, dic, de les Comas, passem a conlestar els capitols de la seva, per nosoljres, atenta ¡ espressiva lletra: 1 .er Estem conformes i Øs coni suposavern. 2.on Res daix que voslØ suposo; a Arenys tots ens coneixeni i sabem els purits que cada u cal a; el que hi ha Øs que a volles no som compresos. 3.er Amb aix del nas, en principi coincidim ¡ estem dacord; nosaltres ja sabiem que el nas era un dels principais elements de diognosficaci en lotes les enfermetals tant en els racionals corn en els irracionals, com tarnbØ en les averiguacions i enquestes de tota mena. VostØ sap millor que jo, que una ensutiiada a tenips, feta per un nas fi, educat i conscient, segons com i a on s~enfoqui, ens poi donar uns resultats meravellosos en l averiguaci ¡ oclaroci de incertitufs cienl fiques tant en els metges com en els inenescals, sense comptar que en el sentit nietaforic pot proporcionar el descobriment de grans misteris. Per aix a un bon policia li diuen: «fquin nas mØs fi.t i «tØ bon nas, el maleix que a un trapacer 11 diuen: e/fica eI na.s per tot arreul». 51 eiis remonteni a la hist ria anligtia, trobem que els grans rnestres Hip crales, Esculapi, Galeno, Lineo i tantes alires celebrilats, tenien uns na os esplØndils i que foren sens dubie un dels seus niillors collaboiadors en la ciØiicia que tots adniirem. Cicer , el gran i inmorlal Cicer , quØ hauria estat dell si no haguØs estat aquella cØlebre protLlber ncia al nas que li dona nom? Actuolment el discutif Dr. Asuero, no ha irobat en el nas tof un centre de guarici , com si diguessim la central a on aflueix lofa la xarxa de les sensihilildts del cos hum ? Pei riialgrat totes aquesfes argumentacions, la nostra conform fat Øs relativo: en primer lloc, peiquØ el nas Øs
una cosa disfinta del olfat, com si diguessim la luberia per a on lolfat exerceix la seva missi classificadora i definidora (olor, pudor, frag ncia, (1 ) etc. ); perquØ pot donai se el cas que aquesfa tuberia sembussi, ja per un cosfipat, un gra, fraumalisnie o per un excØs dafluØncia d emanacions i llavors sinhabilita eI lliure excØs i funciona deficienrrnent; i si bØ no som forts en ictio/ogia bromafol gica, (2 ) sabem una mica de filosofia i citarem la l gica de Balmes eri quØ ens diu que per una veritable percepci de les coses un sol senlit pot enganyar.nos: o que ens afirma en les nosrres resetves. (~1 ) Amb a<x de la frag ncia, aquest istiu, amb motiu de lØxit de la claveguera, hem ensumat veritabtes filigranes. (2 ) Consti que aquesta parauieta no tØ res que veurer amb Part de fer broma. La lileralura proven al mare i iiiestre de les primeres dEuropa en els nous lemps, eslava agonilzant anib la fantasiosa naci que 11 donava vida. mentre Catalunya, tiiØs pr ctica que somniadora, rnØs avesada a rnanejar lespasa i el tiident, que larpa i Ja lira, anava creixent per mar i per terra, formant amb ella, purificant, enfortint i eixemplant Ia llengua, cada dia mØs atract vola i suau, niØs forta i vigorosa, junlanient amb aquell jove re (Jaume I ) qui, prodigi de bon seriy, de saviesa i deiiergia, Ihavia dexlendre per la terra ElI, que vniguØ de vora de Proven a a regir la uni de noslre creixenl reialine~ podia niolt bØ haver porlat la llevor de la poesia ol camp de nostres lletres; i Pere Cardenal i altres trobadors, arnb qtii en german vola arnisraf vivia, pogueren Øsser lempell que, aplicaf a larbre jci allavors ufan s de Ja nostro llengua, nhavia de treure abons de gaire lo gerttil brotada dinspiraci . El Conqueridor li obr iious i immensos ho.. rifzons cada dia, fent fugir els
moros amb sols el renill del seu caval. Avui 11 d na les florides 4.rl Celebreni la confirmaci i reconeixenient del fet daufos o siga que el llobarro va Øsser reconegut, per qtie no vo Øsser ensurnal; malgrat aquesla deficieiit inspecci , per tanl poca cosa no renyirem. I ara prou, suposo que el Sr de las Cornas,tciritcom aparticular,coma rnenescal,shaur conven ul que no hi havici cap intertci eii molestar-lo per a rØs. Tot aJ contrari. Peiisi qtie els fels dels graiis homes rnai son fels a gusf de toihoni i que moltes vegades si exaniiiiessirn amb detenci les paraules i els escrits, no sens exasperaria la sensibilitat. I com que lof aix en resum no Øs mØs que un elogi al nas, diguem, coiii deia un poeta vtiitcenlista: ¡Oh, menjbre el mØs excel lent dels que damunt lhome estant, el que de tots va al davant que Øs el lJoc del mØs valenl! B. APANY
Nota de la Redaccl . Havent rebut una carta dei Sr. de ies Comas que insertem, aque~ta fou remesa al Sr. B. Arany , el que sen fØu c rrec personalmeiit, remetent 1adjunta contest,,, illes Jalean; dem eixaniplar la terra amb les fruiteres planes de ValØncia; i si en aquelles, i a lonibra del rei, segons vol la tradici , neix el nostre mØs gran fil sof en lalfra no trigar a cantar-hi el iioslre mØs gran poeta, i a sermonarhi el nostre niØs graii predicador. LluJl, Ausias March i Vicens Ferrer, s n les noves fites del reialme, s n els plan ons mØs primerencs de sa reial plantcida. En prova de la volada que prengœeren Ies ciØncies en sos estats, a la seva ombra augusta, al costat de lilluminat aulor de IArs Magna i del B/anquernci, que bØ hi escau la del sapienl ssirn compilador de les Decretals, Sanl Ram n de Penyofort! Aqueix nom faii catal del confessor de reis ¡ de papes, oniple 101 un segle, i sa obra colossal, ingens,
com 11 diu Clement Vll1 en la butlla de canonitzaci , quasi Øs per si sola tola una ciØncia. (Discurs presidenciol dels Jocs Florals de Barcelona, de 1881 ). * * * Sccci esportiva LA QUINZENA ESPORTIVA Lopt misme sha apoderat de nosaltres desprØs de les bell es manifestacions esportives daquesta quinzena. No es pas que els resultats hagin estat rnolt falaguers. MØs per lentusiasme desplegat per els valents practicaiits del futbol, basket, cicˇisme i atletisme, cal esperar per lesport arenyenc un dern ventur s, m x m si es tØ en compte eI pœbl c nombrosfss m que presenci tots aquests actes. La sUn Esportiva Arenys», lentitat degana de le~,port local pot restar sat sfeta. Es pot dir que amb aquests sis anys de clausura dictator al ha acumulat quantioses reserves que Øs precfs posar enjoc r pidarnent per adquirir el lloc que li correspon a 1esport catal . Gaspar RosØs, Ihonorable President del F. C. Barcelona en e1 seu parlament del «Centre Regiorial sta» de a que Øs precis perdreper apendre. Veritat formidable que cal que tinguin present directius, jugadors ¡ socis de 1Un Esportiva. Aquest esperit voldriem que estiguØs en tots els avans esmentats. Perdre sovint davant un adversari stiperior per guanyar desprØs. Aquesta Øs Ia t ctica que hom deu seguir. L OBSE1~vADoR Fundada en 1899
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Manufactuia mec nica de cal at amb sola al crom. Especialitat ainb sabates lona anglesa. Fantasies tennis i J.~latja. - Cal ats de totes cl~sses VICENS BUXAD Margarides, ~ i Bisbe Pol, 3 ARENYS DE MAR Ous frescos del dia FILL DE FONRODONA L. unlca easa en que es dedlca a la fabricaci dobJectes de culna amb terra que resisteix totes les mØs fortes calorles. - Especialitat de la casa CAPELLANS. 5 Arenys de Mar ~rr ~APENYS I SA COMARCA 5 PRACTIQUE~1-LOS B E1 conreu dels esports a Catalunya Øs una cosa nova en 30 anys no Øs pot dirve11a que sha est~s al nostre poble com si fos una cosa cre~da per e11. Shi ha abocatambtantafœria que podriem dir, que en lloc de passar per eI portal pr mer ha passat per la finestra; vull dir que sha llen at a la seva pr ct ca sense la deguda preparaci , sense el mØs ind spensable per tenir ~xit. Per practicar els esports es tindria dØsser un atleta, i 1atleta es tindria de fer al girnn s. i les primeres nocions del gimn s tindrien de rebies a 1escola. Ensems que sapr~n de llegir i escr~ure no es podria enfortir el cos dels futurs hom s? Daix qui tindr a de preocupar-sen s n els governs i corporacions oficials. E1 poble els agra r a molt mØs que esmercessin els diners en piscines, estadis i gimnasos, que no pas eis gastessin en f t ls de guerra Ja que qui podria no ho fa, els Clubs t ndriem de tenir cura de fer-ho creant sales de gimn s. Lesportiu tØ de trobar el complernent del seu desenrotllo en el gimn s o en la pr ctica daltres esports. Un de sol lhiØs de poca ut litaten el sentit del seu desenrotllo complert, li donar mØs bons resultats la pr ctica de diversos esports, ja que els moviments d ferents, creant-li una harmon a molt mØs adient que r~o pas s en practiquØs un de sol. Es,
per~, del gimn s de on voldriem que sortissim els nostres atletes enfortits per la pr ctica de la cultura f sica. Es 1exemple des pobles que van a1 davant del rnoviment esportiu (Finl ndia, Su~cia, Alemanya, Estats Units, etz. ). Corn tambØ ens el d na la Gr~cia cl ssica (2.000 anys enrera ) amb els seus jocs dOlimp En aquell temps a la joventut se 1enfort a en el gimn s i prop dell la Biblioteca, alternant una cosa amb 1altre, conreuant les facultats f siques com !es intellectuals i morals. A x constituiren Ia naci ~ mØs important del m n arribant Ia seva c vil tzaci a un nivell tan gran, que encara avui s n considerades com a obres mestres les dels seus art stes, literats poetes. s aix el que voldriem per la nostra joventut: forta de cos i desperit, que no Øs deixØs portar per els espectacles grossers i ncivils, que practiquØs amb m~tode els esports, portant el cor arnarat dentusiasme posat al servei dun ideal, que per a nosaltres com a c utadans i esportius, Øs CataIunya. J. GRAUPERA
La Granja Paraisu te a la venda durant ~ lestiu, pollastres tendres de carn tina per a el consum, a preus del mercat. U. E. DE VILASSAR, 6 U. E. ARENYS, 4 (Primer equip ) (Reserva ) EI dia 15 es celebr aquesf encontre, emportanf-sen la copa de «La f~raIernal» els visitanls. Aquesra CO~d tenia de jugar-se entre els mateixos equips el dia que fou clausurat dictatorialmenr el camp desporfs de l<Uni Esportiva Arenys. Tir la pilola dhonor en Juli Arnau, donant-se comen al partit a les ordres de l rbitre Salvador SolØ. Els forasfers actuaren fermamenf per endursen Ia vicl ria que aconseguiren. El conglomeraf local, degut a Ia maiica denlrenaiiienr ¡ rapidesa en la coiifecci de lequip, no don el seu rendiment ¡ ja feu prou en sucumbir davant un resultat tant
honorab~e Marf , el davanler ceiilre local, fou l nima de lequip, marcant els quatre gols. El pœblic aplaud entusiasniat eI momenf del lliurament de !a copa, satisfets de lofs ¡ dhaver complert una promesa fefa en temps de persecucions. Els partits de basket-bol del dia de Sant Roc TinguØ lloc un encontre en nostre popular camp desports i davant una nombros ssirna concurr~ncia, entre els equips femenins «U. E. de Sans» i «F. C. Argentona», el qual fin amb el resultat de 10 a 2, favorable a aquest œlt m. Lencontre havia desvetllat un gran inter~s entre lafici , la qual es veiØ defraudada per la poca vistositat del joc practicat. Considerem just el triomf de 1equip guanyador. L rbitre Joan Fors sen ve Ø un buIl doncs creiem Øs delogiar la seva tasca. Lequip vencedor sadjud c un trofeu ofert per el nostre d gne president Antoni Fajardo. Tot seguit don comen el partit de basketbol anunciat entre 1equip local «Premilitar» i l»Universitari Santa Anna», de Matar . E1 nostre equ p coneixedor de la v lua del seu contrincant, es llen a Ia brega amb una moral elevad ss ma i, alentat constantment per 1a nostra afici esportiva, aconsegu posar a ratlla als seus adversaris q ie es veieren impotents per a anulIar el joc efica desplegat pels nostres. Ll stima que el nerviosisme en el rnoment decissiu de marcar punts, els fes perdre un part t que per la qual tat de joc es mereixien abastament. E1 resultat fou de 17 a 18 favorable als forans. Els equ ps estaven integrats per Oltra, Mart nez, PØrez, Arenas i Gal ndo per el «Premilitar», i G mez, Viayna, Sureda (F. C. Barcelona ), Cruzate i X v lle (U. E. Matar ) per 1U. Santa Ana. L rbitre Joan Fors ev t amb la seva energ a que lencontre es d~sencaminØs per viaranys desagradables. I ara fet el
comentarj t~cnic, ens permetem~fer ressaltar que en 1encoritre ressenyat es pos de re- lleu la superior tat del «Premilitar» damunt 1Uni Santa Anna sempre que estigui integrat œn carnent ~ per elements del seu Club. Just fica la nostra asseveraci eI fet de qu~ per a conquerir aquesta v c ~ t ria consideraren necessari refor ar les seves files amb un dels rnØs valuosos iugadors de basketbol de la capital. Hi hav a en litigi una copa oferta per el Vis. President de 1entitat senyor Josep de H ta. *A*M Pobiacl mltja de la GRAN~JA PARAISO 10.000 aus vvvvv ,
~ (iranja Paraiso ~ AR~YS Dt~ MAR ~WJ~WtRUr ~ltW~.~Wt ~tV. ~ tWtt1»~ ~ j w Important f br ca de Gerrer a i~I, UfllO DE Assist ren a 1encontre el R. P. j. Mill n i el Comandant dInstrucci senyor Teodor Arredonda, vertaders ap stols del basquetbol, els quals foren atesos pel Consell Directiu de 1 «Uni Esportiva Arenys». JOAQUIM PONS. F. C. BARCELONA, 7 U. E. ARENYS, O (Reserva ) (Primer equip ) Diumenge, dia 17, davanf dun pœblic nombros ssim contendiren aquests dos equips composfos per els seg ents jugadors: F. C. Barcelona: Mateu, Costa, BeltrÆn, Oil, Roig, Burguete, Suarez, Vilaseca, Ram n, Garcia, Pedrol; U. E. Arenys: Oltra, Roca, Ersa, Massuet, Doy, Prat, Riera, Arenas, Marl , Coll, Bas. Es disputaven una magn fica copa oferta per el «Cenfie Regionalista de la vila, tirant el kik-off eI vice-president senyor Cucurull. La presid~ncia daquesr partif estava forniada per lesmentat senyor, el President del F. C. Barcelona, don Gaspar RosØs; el Presidenf Honorari de lentifat, don Salvador Puiggr s; el senyor Josep Vila, membre de Ia «F. Catalana de F»; Palcalde accidenfal, senyor Doy; els senyors Vinlr ¡ Joan Draper i el President de l<~U. E.
Arenys ). Avans de comen ar, el capit de lequip local Roca entreg al senyor RosØs un bandei del club amb una lla ada catalana, siguent saludai amb forts aplaudiments. Lencontre constitu una bella exhibici del joc blau-grana, els que, malgiaf llur empenta i grans coneixements, foren aguantats fermament a la primera part per lonze local que lluit amb entusiasme. la segona pait, ¡ degut a uns canvis efectuats al Barcelona, aquest prengud la inicialiva del joc que no deix fins al final, siguent de nofar que en aquestd part Iequip local estava agotaf per lesfor realitzaf. Lencontre acab amb el resultat de 7 a O a favor del «B~ircelona» En mig de sorollosos aplaudimenfs sels hi entreg la copa, restanf tothom satisfet del partit que arbitr admirablement lentusiasta SolØ. Un cop acabat aquesf, la presid~ncia i els jugadors forasters i locals foren obsequiats al sal -caf~ del «Centre Regionalista», per la Junta de l<Uni Esportiva~, amb dol os, xanipany i cigars. Al final, el President de lentitat organifzadora, senyor Fajardo, agrd amb breus paraules el concurs de fots, confestanf el senyor RosØs amb escaients paraules plenes de catalanit~f, que foren subrafllades amb forts picamenls de mans per tots els assistents. Fou, en resœni, una bella diada que compens abastament fots els contrafemps passals; bella diada que devem agrair al club barcelon , per el que nosaltres tenim fots els entusiasmes. C. D. PPEMIANENC, 2 U. E. ARENYS, ~ (Primers equips ) Molt dispufat fou aquest encontre que Øs celebr el dia 24 dAgost. Lequip visifant Øs forf i posseeix for a coneixement de joc ¡ aprofifantse de l~apatia dels locals, a la primera part domin completamenr. A la segona part, el joc fou m~s igualat, sovintejant, no obstant, 1atac foraster sostingut
fortanient per el mig centre, atac inefica per la desesperada defensa que en Br s feu de la porfa local, apoiat per la defensa RocaLlevaf. Recomanem a aquest œllim una major decisi en el xuf. Doy de mig cenfre compl discretament a ta priniera part, esfiguent segœ i en plena eictuaci a la segona, sostinguf efica menf per Iincansable Ersa. El reste de 1equip, regular,
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E1 Colmado que ven mØs barat Øs sens dubte el Colmado 1V~a~e1ic (CAS FERR`N ) Probeu-ho i us en convencereu en tota classe darticles. Rambl B P l 21 ARENYS DE MAR cae esungrancaf ~offl~fl1 de la Sardana dAren~s de ~ar Dia3l dAgost Ales7: AUDICIO D1~ SARDANE~S al camp desports de lU. E. Arenys convenientment illuminat. Nit a les 10: SAPDANF~1S ~ohla: La Principat de Tordera Dia 3~1 dAgost de ~I930 Gran parti de Basket~bo1 entre ?ellya C~erIa, de Oar~elella ~?re~iIilar, d~r~n~js Primers Equips Partit de Futbol enrre ll~ ~. i1renys (e~-joga~er8 ) i 11. ~, ~ 1~ eq~ilJ ~disputant-se una magnffica copa oferta per el Sr. President Honorari de lentitat DON LSALVADOR. PUIGGR S Acabat, Sardanes per la cobla LA PI NCIPAL, cle Toiclera. j ___ TER~AS OR~~ PROD~OSES A~G~ES INDICACIONS: Malalties del sistema nerv s. Artritisme i Reurnatisrne. Hipertensi Artenal; apop1~xia. Processos qu rœrgics. Malalties de la dona. TE~PORADA OFIO~AII DE ~ ~lAl~ A 3~ OOT~BRE ~ ~STA~ ~O~O~A DE FAR1~ S (e~RO~A ) 6 ARE~YS I SA COMARCA
Larbitrdtge es ressent de les passades aC. tuacions. Abans daquest enconlre sen celebr un aitre enlre la penya Iocal EIs tretze conlra un seg n equip de i~cU, E. A., vencenl aquesl œltim per la m nirna difer~ncia. Aquest dur una hora en atenci als de la penya, arbitrant amb encert en Poiis. TambØ el dijous dia 21 dagost celebraren un partit amist ~ la col nia estiuenca de Sant Pol i Ia local, vencent els pi imers. A tots els que vulguin anunciar-se en Ia valla que l~U. E. A.» ha construit al seu c~mp desports, poden dirigir.se al senyor Joan Torrus, carrer Olivar, o a la Junta de 1 entitat. gl~ni ~s~orfiv~ El camp estar degudament 11
Iuminat. NOTIC~AR~ Teatre Sala Merc~. Lloables s n en lois sentits els esfor os de lEmpresa daquest popular Teatre per a satisfer les exig~ncies del seu pœblic. El dia 15, el gran actor Enric Borr s acoin panyar de valiosos elements (entre ells eii Villag mez ) represent la famosa obra E1 `lcalde de Zalamea», obtenint llargs aplaudimenls del pœblic que ornplen el local. El dia 16, molt acuradainent, la companyia de Enriqueta Torres represent lobra «Ladroguer del carrer Nou», que feu passar una diver iida estona al nombr s pœblic que hi acud El dia 17, debui la conipanyia dalta corn~~ dia castellana que diiigeix laplaudida primera aclriu Maria G rnez, anib les obres «Lo qtie lœ quieras» i «Roc o, ia Canestera», htenint for a ~xit, tanl pei lexecuci deles obres com per la seva presentaci . El dia 23, la companyia de sar uela Saus de CaballØ, davant dun pœblic nombios ssirn pos en escena «El pobre Vaibuena i «La Rosa del Azafr n, obtenint un grandi s ~xit. Lorquestra, els vestuaris, ei decorat, en fi, tot, responguØ a un veritable aconteixement ait stic, Per el dijous dia 4 de Setembre, est anunciat el benefici de la primera actriu Ivlaria G mez, que, al front de la seva companyia, tant brillantnient ha vingut actuant els dijous i diumeriges den del seu debut. Es representar lobra «Malvaloca», a on la beneficiada hi executa tina de les seves millors cieacions. Amb gran animaci i ~xit es venen celebrant els festivals al ~Circol Lloveras». Han estat adrninistrades les aigues haplismals, irnposant~li el nom de Montseirat, Ia filla del malrimoiii Guitart-Senillosa. Per estar en vaga els fotogiabadois, no ens ha estat possible publicar alguns gr fics que teniem en cartera 131 dia 16 daquest mes deix dexistir la senyoia Elvira Daniel i Fontanills
(a c s. ), mare pol tica del nostie bon amic Salvador DanieI. Acompanyem a !ota Ia familia en el seu just pe~,dr Amb el nom de Joan ha estat balejat el nen fill de Jaunie rerrer i de Merc~ Piat. Hem rebut un atent convit als acies que celebrar el Centre Catai » de Caldetes amb motiu de la seva inauguraci , que estava anuriciada per el dia 30. Prometem fer-ne la ressenya en eI numero vinent. Dijous passat, amb moiiu de celebrar les noces de plata el seiiyor Agustf Montalt i senyora, obsequiaren a les seves amistats arnb una revetlla a Ia propielat qiie els esnientats seiiyors posseixen a la iiostra vila, eiigegant-se un rnagn fic castell de focs aitificials Ha estat allargat per quinze dies el pla per la revisi de les llistes del cens elecloral. 00000000000000000000 SELECTE Ucor ~renys ~ El millor Estomacal, t nic, reconstituient, a nt ¡ ner vi s, eiaborat amb infiiiitat de classes de plantes medicinals ferro i quina, sota la mØs escrupulosa direcci qu mica. Demaneu Conyac Vives elaborat amb vins fins, de Xe- re de la Frontera ~Jestllaci os~ecial al va~or Prf. S. Castell , 5 ¡ 7 APENYS DE MAP ~oooo~ooooo Ca~e11a CO1~ARCA Sabeni que el casal de lEx Balzegada, rebØ dies passats una gran visita, i creiem qiie no eia precisament cap dels que havien sigut clients de la maieixa, quaii encara no era ex. Ignoiein si Øs amb intenci agermanadora, i es proposen assimilai els noslres gustos al de les regions hisp niques, o bØ si Øs amb un esperit incommensuiablenient filantr pic (ja que els beneficis aniran destinats a lHospital ), el que fan certs senyors de la localitai. Es el cas, doncs, que a Caiella per la pi opera festa Major tindrem toros i sest ja construint una pla a pels mateixos.
pogre~f a ˝I~˝E PE˝.EFON 32. A R F.NYS DF MA R Es
veai ernbarrats politxes per for a de transmissi . Ra a 1imprernta daquest per d c. El passat dirnecies dia 27 dagost la compdnyia de com~dies de Maria G mez represeni ia com~dia «Para t es el mundo que va satisfer totalment a la iegular concurr~ncia que hi a~sist . Pel dia 3 de setembre donar una representaci de la com~di~ de Dn. M Linares Ribas El Rosal de las tres iosas, Lesliu generalmenl ens porta sempre alguna cosa de b en qiiesti iealral, ben aprofitable per cert, ja que a lhiverii s n poques les vegades que podem gaudir duna boiia funci teatral. Organitzada per una comissi particular, el dia 11 del correiit hi haur una audici de sardanes al passeig de Mai, per la cobla local La Llevaiiiina. Celebrem que els organitzadors sh~gin iecordat de la diada i que la coinmemorin daquesta rnanera Aprofitant lanada de la cobla La Principal, de Tordera, a Arenys de Munt, el dia 14 del coirent. per acampanyar els Ballets qtie ha de ballai lEsbart Renaixemen , de Joventut Sardan slica, aquesta, ha contractat la dita cobla per a donai una audici de sardanes al passeig de Mar, a les deu de la nit de lesmentat dia. IMPREMTA TATJ - AREA~YS DEMAR AD~RA~ES D~A~T~O PER LES SEVES FA~OSES OURAOlO~S
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ESPECIALITAT en articles de nen ¡ senyora R l Especialitat , ~ Telesfor Cab allØ en crup per l GRAN FABRICA F brica de Gei cristell Cambres Frigoa corretja, soles i pal- i DE CURTITS milles D E ¿ r fiques. Refrescants, Gaseoses, Sifons,
Gaseosa especial marca l«Estrella». A n f o n i C a ta ri neu Dip sit de Cervesa de totes marques. iiiuliiiill,iiii,l,ll,lllli,llll,il,liill iiIiiill,l,ll,l illlililiil,ll,lllljiljiljlilili ll,l,liIIlIi,llilllliillli,l,l,iil,il,ililiiililii ¿ ¶ Te1Øfon~3 ARENYS DE IV!AR R Bisbe Pol, 34. Tel fon 39 ARENYS DE MAR ..u..e..au. ....u.. ... ....u. ~ _______ .
Ram~N Mualart ~: ~ : CONSTRUCTOR DOBRES : ~ ________ Solliciteu pressupost ; : lVlontserrat, 16 ARENYS DE MAR : _________ UUUUUU~UIUUJUUUUUUUUaU...U.U
~ J~EP R~BAS PAY (ERAS J FABRICA DE TRANSFORMATS DE SEDA ARTIFˇCIAL SANTA MARIA, 2 ARENYS DE MAR Telefon7l * nl * * * * * * ~ Sant Francesc, 25 IIREIIYS DE MIIR ~ * * *********** **** ******** ****** Salvador Perrer FUSTERIA MECANICA Coberts - Embalatges - Mobles i tota mena de construccions Anselni Clav~, 26 - ARE~YS DE MAR CARNICER1A DE J OAN BARANGE Pla a mercat 3-12 Prove dor del acreditat Hotel Mont-Calvari i del Restaurant «Bar Arenys. ARENYS DE MAR Uarruatges i taxis de lloguer de totes classes ~ Albert Estengre Succesor de Bonaventura de PoI B1S~E CATALA, 40 DR. ROBERT, 2! TelØfon 43 FABRICA DAMETLLES DARENYS DROGUERIA ULTRAMARINS
)oseii Nogueras Pla a EsglØsia ARENYS DE MAR AOI~NTS o~ M~R CARRUATGES l AUTOS DE LLOGUER
)ORN RO~~~~ Sant Franeese, 22 B~ TelØlon 34 F brica dametlles !leg times dArenys Joan Castell Especialitat en paladilles ¡ anissos u fi Platja Cass , 58 Davant
lButaci DIRECCI TELEGRAFICAt BAUTISTA - ARENYS. FABRICA DE PERFUMERIA O1I1IlE1 Bflllil~Tfl Cfl~1I~1ITft~ Riera, 75 ARENYS DE MAR TelØfon 64 (BARCELONA ) ARENYS DE MAR FABRICA DORX.ATES l XA.ROPS d~AfltOfl~ Casamitjana UNIC FABRICANT DE LA ORX.ATA HOMOGENE~ PURA D AMETLLA ESPECIALITAT AMB LA TARONJADA F brica i despatx: LLEO,6 BADALONA Nom i marca registrats 1I 1 Perruquer a Graupera Saons independents per a senyors i senyores. Onduaci permanent comp etament inofensiva i garantitzada I i Andreu Guri, 7 ARENYS DE MAR 1l RES TA URA ?SJT u~Uu. U.uuaUaU.....U........ ~ Mari n Torrell ~ : Constructor ,~e cols rasos en ijui~ : : Es~ecialItat en treballs iIart l modern8 : : Jaume Borrell, 6 ARENYS DE MAR Sucursal: Miquel Cervantes, ~8 i 20 CALELLA
. uu,..Ua.. UU ..... ... .. UU t Constriii,cci i coinservaci de jardins i parcs. Cotlecci de Ilavorsestrangeres TRANSPORTS l ENCARRECS i cebes de t ( )tes e1asses. Plantes i arbres ______________________________________________ frinitera. Coroiies ran>s. Adorn> tnent de 8 ___________________________________________________________________________________________
salons. Rams per a nœvia. ANTON~ JUL~A ~ ~NUEL TORRENT$ ~ Jardln~r ARENYSDEMAR BARCELONA
Dr, Robert, 7 Rec, 18. TelØf. 10302 VIVERS EN DISTINTS Ll.OCS TelØf. 44 Hostal Bonasort. TelØf. 19741 Rec, 11. TelØf. 11366 Rial, 14 AR~NYS DE MAN ____ ____ ________ ____ n.- -~ .~ ~ - Est uejants: Bicicletes de lloguer Casa partici~tlar Rellotgeria. 3~oguets a tot estar o dor- rnir. Carrer St. (A~A ~OLER Antoni, 21 (prop el CIRCOL RhIa. Rislie P01 lRlera ), 04.
IIREIIYS OE MIIR LLO~ERAS ) _~__.~u_~s_~_ - -~ ~ ~
Sastreria EL F RO IY RENYS BISBE CATALA, 4 vt va Gran economia en tr~jos a la mida. tv .finsa6o f Tr~jos dril, desde 30 ptes Americana i pantalon blau desde ptes. 25. J FT~-i~ ~ ..ru a..L..s. a ~...a a a~ T E L E F O N O S - 1 O 6 9 1 -. l O 4 31 Hotel Resiaurant Flor s DAVANT LESTACI Te1~f. 12 Arenys de Mar FABRICA DE GENERES DE PUNT ANGLES
ARENYS DE MAR (Barcelona ) ********** **** **~* ***.******** ~ JO~QUIM DOY RIC~RO ~ ~ : FABRICA DE GENERES DE PUNT Cam setes i pantalons de cot i llana Articles de bany i esport Francesc F ta Rbla. B. Pol, 47 - ARENYS J )E MAR FFRRETERIA en tots eis setis aspectes. Casa de lELECTRO AFICIONA1. Variad ~sim assortit en BATERIA DE CVINA ~ ~ ~~=- _.cxj, ~
__.ii
Gramoles marca La Voz de su Amo Discs de les millors marques. Aparells de r dio Philips. Perlumeria Prals Pia a de lEsgl sia, 5 ARENYS DE MAR H. RESTAURANT ESPANYOL l FRANC S J OSEP LLOBET Suceessor de Joaqtiiia Corbera HABITACIONS l CAIVIBRA DE BANY AMB TOT CONFORT ~
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... . . .
. . . . ,. . . u e a ~ u e. a u u u . . u e e a . . e. ~ Th--~ ~~ .
. 111 __ Demaneu per foles !es societafs, caf s i b rs j : ~ CH~N . ____ .
lii il~t
.
. u _______________________
. :u M EIiti I1~1i ~ ˙ Xarops i Orxatcs . . .
~erla . . .
. GRANS XAMPANYS : j
. pecialnieni Ies arnpolletes individuals i~ . . F brica: Despatx: . ˙ ~ L rnil~or gdranf a contr fal~ificacions j . : Pi i Margall, 44 Dr. Robert, ~ : ~ . r SON CALIT TS ~XC~LS~S : ARENYS DE 1~AR : J .
. . . . . . e u . . . e . . . . e . e a i ~ . ~ SL_.___~__,____._,~._,,____j?_~,___
l~I *************$r*************** MERCEPIA I NOVETATS l~ brica cI Ametlles d Arenys RECADER D ARENYS DE MAR Especialitat en tota classe de Iabors . * A BARCELONA * fl!!lLlll l l lLlllll 11111 llfll llllll!llllllllllilllllllllilllllllLlllll lajiljlll lflljl * * * * ~ NO~UERAS ~ERMANES ~ : antiga i acreditada casa * ~osep Estitanv ~ , * * * * ARENYS DE MAR: BisbeCataj ,42 * * BARCELONA: * * R. Bisbe PoI, 51 ARENYS DE MAR R. Bisb~ PoI, 45 ARENYS DE MAR Passeig Born, 13. (Ceiitre Recaders ). rel. 13354 * Princesa, 34. -TelØfon 16103 * * * ~ l~1 **************t*************** ~.iltlllllllllIlllllllllllllllllllllllllIlljilllllIlllllllll.~
Mart Cussachs I ~ Garatge BUSQ UE TSJ J r keparaci dautom bils. - Agent de la casa . _______________ ________________ . = . ~a ) Te ~ d
Fiat Hispania, S. A. - Stok Michelin. Olivar, 2. ARENYS DE MAR ˙ Dr. Robert, 16 ARENYS DE MAR Dos serve s diaris a Barcelona amb carn . Lun a la nit, especial per eI E TRANSPORTdeVERDURES E ~ UeiUeeUUUUeUUUaUaeata lUu~u,.~ 1111 .
rnatf dedicat exclus varnent al trans- Companyies franceses de segurs
Sibre
u .l~ port de gØneres de les f briques. = la vida. Accidents de treb~1l, iudividuals, ____________________________________ Agricultors! Fabricantsl autom vils camions, carros, motos, bici- \
cletes. Contra incendis i la padregada J E Si voleu quØ Ies vostres mercaderies E ___________ .
. siguin transportades arnb rapidesa E Saivador Massuet .
.
= economia,serviu-vosdaquestanova r era,182iR1a1,54 ~RE~YSDE ~ J : st. Gabriel,24 ARENYS DE MAR : agØnc a. = RI . ~illlllllllllllllHllllllllllll1Illlllllllllllllllilllllll~ ~
. . . a e . . . . . . . . . . s..e...ie ... .a.. ..... .a.U. LI.AUNER~, B E N ET ~ S,V~ LAMPISTERIA, LLAM S, MO- ELhCTRICISTA. TORS, TIM- INSTALLA- MAI1V~.I BRES I TOT CIONS ELEC- ALLO ANEXE TROQUES. AL RAM. Successor de F. MIRO Margarides, 22 ARENYS DE MAR .e. ee. e.e..e .S .. ~ FÆbrica de 6e1, 6aseoses ¡ Sifons Cambres frigotffiques i dip sit de cervesa Danom Pere M rt~r Bertran ~ MESTRE DOBRES St. Francesc, 9 ARENYS DE IVIAR &. . .e.,, IllllllllllllIlllllllllllllllllllltllll Especiailtat amb ies cotiltes a mi____ ~1ia C COTILLAIRE Carrer ¡indreu 6uri, 25 ARENYS DE MAR Taller I~ flr~uitectura l Escultura e n ina re ESPECIALITAT EN LAPIDES L pides econ miques amb inscripci desde 22 pessetes. Marbre de Carrara (I~a1ia ) ~7-~oan Barrera Platja Cass , 8 ARENYS DE MAR PL~1~~ ~~CL~T Per haver-se retirat dcl negoci la seva propiet ria, es posa a Ia venda un lloc a la Pla a Mercat destinat per la ven- da de carn i situat en Iloc cØntric. Doiiaran ra : Vda. c~e Pere Nogueras Andreu Guri, 62 Arenys cte Mar lllllllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll s Per reiirar-se del negoc es ven una bot ga de comest bles i ioc - ner a. i~cr informes i del lls al ~Carrer de
la torra, 4 ARENYS DE I4˝AR ueeee.......e.ie.....li.... .. : MOTORS MILI..OT : : Bombes, N ries, Motors elØctrics, : installacions completes. : ~ MAS ~ ARENYS DE MAR ~ : VallvidrØra, 8 ARENYS OE MUNT eauea~e ~ UaSUC~ ~ R ~S F~ofograf a SoI ~ APARELLS l PELLICULES «KODAK» VENTES A PLA˙OS Retrats de ~ Tr~balls per tota classe ~ aficioiiats Dr. Robert, 41 t ¡ JOGUINES ¡ Imrnens assort t en Gorres dEst u. ~ Persianes. Portiers de Bambœ i Pita. ~ F. ~AIIEISA RIUS ~ R. Bisbe Pol, 2~ ARENYS DE MAR OOOOOOOGOoc~JOOoooOOOOOOOOOOo !Joall Lloret P1 NTOR Torre, 6 AII~NTS Ill~ MAO TAIIJJ~II O~ 11 ?11II4CIO~ M~CANI~U~S Pere Tuxans AosolM ~ ~I l~i -~ EBANISTERIA @ ) de (~i @t ) ~josep f~staæoI~ ~ Dift sit de rnobles de totes classes ~ @ ' ' Preus reduits ' @ ' R. Bisbe P01, 69 l ' ' R. P. Fita, 23 t Riera fiREOYS OE MflR ~ @ AIIFMS 1il~ MA0 0000000000000000000000000000 Rafel Bertr~n La tenda mØs ben assortida de comestibles i ultramarins. Arr s, mongetes i sigrons de totes classes. Especialitat amb olis purs doliva. R. Bislie Pol, 62 ARENYS DE MAR ~OooooooooOoooOOOOOOOO IUI.U U e.Uul......l.....e...iu
C a r b o n s Vegetals . .a ..
HAR (1S (ASAS .
. Despatx: Passeig dei Born. 27 i 29 I.~r 3,fl
TelØfon 13901 . Magatzeni: Carrer LIUII. 76 (xarnlr~ Castiilejos ) : . TelØton 51643 : BA~CELONA : **************** *,************ * ~ F`BRJCA i~8 MOSAICS ~ * * PREUS ECON MICS ~Zequiel 1~och~ Platja (ass , 8 i Rial del Bareu, 6 ~ANY~~ D~ MAP~* * ********* ****** ******** ****** TRArtSPORTS PER__AUTO-CAMI ~ ARENYS DE MUNT ARENYS DE MAR A BARCELONA ~˝LLU~S ~ ENCARRECS: Barcelona: Rec, 21 TelØf. 11727 Arenys de Munt: Penya Riera, 30 Arenys de Mar: Andreu Guri, 3

