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PROVIDENCE
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS
Reservas íntegras en España

Sucursal para Cataluña y Baleares:
7. BARCELONA
FUNDADA EN PARÍS
INCENDIOS
ano 1838

ACCIDENTES.
año 1881

Represeniatla
en PAL. AMOS:

DE
NOTARÍAS, e

O. LLORÉIS
CASTEKLO
I» ALAMOS
CARRETERA GIRONA, 2.3-31

Bous Impresos

Maquines d* e&crlure
1 d'oficina
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BEGUDES FRESQUES DE
LES M1LLORS

MARQUES
Prengueu
«aperitíus!
recomanables per llur excelléncia i finor

BLANCO CINZANO I
QUINADO CINZANO
Contenen en llurs capsules un
DILUVI de MONEDES D'OR
i PLATA i Bitllets del

Gran concurs GINZANO 1930
amb premis per valor de 170.000 ptes.

CARRER D'AIXAMPLIS

PALAMOS

Els butlletiris no premiáis serán pagats
a rao de 5 ptes. cada 500 des del 7 de
Qener fins al 31 maig 1930.

Llegiu cada setmana el periódic

LA RAMBLA DE CATALUNYA
^•™ (esport i ciuíadania) ^"""

L
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LA FOSCA

(CostalBrava)}

.±±. Clixé J. Bta. Camós

SALUTACIÓ
ENVINGUT sies foraster que vens a honorar nostra tradicional festa
B
hnguany, ja no cal dir-ho, aquesta superará amb magnificencia a
es anteriors i la teva estada es fará agradosa puix podrás copear els atractius festejos que en aitals diades teñen a be oferir-te les entitats i
particulars palamosins.
Ultra aixó, foraster amic, bó será si es que desconeixes quelcom els
punts principáis de la vila i les seves rodalies que per poc que pueuis t'
afanyis a fer una visita en els Ilocs mes formosos que Natura t'efereix.
La Fosca, passant per la carretera marítima, es una platja ideal per
a fer-hi una visita. Els seus xalets, prop del mar; la salutífera pineda
la sorra tmissima i llurs aigües transparents...
Platja de Castell, S'Alguer, Cala Margarida, son Ilocs alegres des d'
on s oviren panorames magnífics que sois la ploma de Tallista pot copUna passejada al far, també es agradosa, per qui vol veure els encants
de la nostra imponderable badia, amb la verdor de les Gavarres al fons
i la silueta de la Torre Valentina, un altre lloc que també es digne de vioí Id I ~ oC. • i

Foraster amic: que les diades passades en nostra companyia et sien
agradoses i que la franca acollida que la vila vol dispensar-te sigui una
prova ben sincera del nostre esperit pairal
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PENSIÓ

iAIORAl
DE PRIMER ORDRE

5HABITACIÓ que per necessitat, higiene i distinció
mes deu preocupar-vos es LA
DEL;BANY. El máxim de netedat
i comoditat el representará — no
ho dubteu—el

L

CALENTADOR
ELECTRIC

Emplazada en el centre de la
ciutat entre els grans hotels i els
principáis teatres.

Tot confort, 50 habitacions amb
aigua corrent, freda i calenta.
Habitacions amb sala de bany
calefacció, salons de lectura
RECENTMENT A M P L I A D A
Intérprets a ¡'arribada
deis trens i vapors.

Amb ell, disposareu instantániament d'aigua calenta.
Us donará detalls, amb gust, la

"ENERGÍA ELÉCTRICA DE
CATALUÑA, S. A."
CARRER ACEQUIA - 1

C* I M O N A

Rambla del Centre, 21 i 27
Plapa Reial, 1 i 3
Entrada Carrer Cotom, 3

BARCELONA
TELEF,

14,680
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EL MOLINET

(Costa Brava)

C Hxé Joan Bta. Camas

PALAMOS

a

i

UAN es parla de Palamós, si aixo
s'esdevé entre persones forasteres,
solen dir, per a fer-se entendre mes fácilment,—allí on es fabriquen taps de suro.—
Aixo no vol pas indicar que sigui solainent a Palamós on s'exerceix la industria
tapera; pero si que es la industria principal i que lii está ben arrelada. Conipta
auib fabriques molt importants per a les
diferents manipulacions del suro, i sempre ha anat a la vantguarda en acceptar
els procediments mes moderns.
Encara que hoin no se'n doni compíe,
cal atribuir a Palamós, i seinpre será un
niotiu d'orgull en la seva historia, l'haver
inventat i posat a la práctica una modalitat especial en els taps, o sia, els anomenats cap-nets que tan bona acceptació han
tingut entre els embotelladora de vins
fins, aigües minetals, i licoristes.
Al principi, fou una casa solament que
els posa en boga: la casa R. Tauler; pero
ben prompte els altres fabricants s'adonaren de la bona acollida, i cadascú s'apressá a fer els cap-nets peí sen compte.
Avui s'és extés a totes les poblacions taperes de Catalunya, ¡ algún cap-neter caíala ja l'ha ¡ntrodiiit a Franca.

Des de que els taps es fan a maquina,
—i maquina automática una bona part—,
el taper es l'estanient mes mal retribuit
perqué no es un ofici propiament.
Aixo ha motivat que els joves no n'aprenguéssin perqué el jornal es petit, i
en tot cas, es posen a barrinaires. Els
triadors ja íots son homes gratis, així com
els cap-neters; i dintre curt temps la
manca d'oficials experts ha de portar un
confítete serios a les cases exportadores.
Qui recorda 50 o 60 anys enrera que
els tapers eren consideráis tins senyors
perqué guanyaven molt, relaíivament, i
per la llibertat que teníen.
Els temps han canviat i els tapers han
passat a Fhistória, així com el fer «dilluns» i «dimarts»; ara lian de treballar
tota la setmana i aprofitar hores extraordináries per a poder vittre dignament.
Aixo no obstant, la industria tapera
es floreixent, i a Palamós i altres poblacions son en gran majoria les famíües
que en viuen.
II
altre deis aspectes mes interessants de Palamós es e! sen molí
comercial.
Aquesta estació d'enllac entre mar i
térra fa que la població siguí conegiida
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CENTRE GENERAL DE SUBSCRIPCIONS
i venda de periódics i revistes nacionals i estrangeres

Dipósit de paper de f u m a r de totes classes.
Agencia de Segurs.
Rep tant - de les marques KAOL i SERVUS i deis MALTAS i productes vegetarians,
ENGÁRREOS PER A IMPREMTA

Carrer Munt, 43

I» A L A M O S

Ferros
Acers
Bígues
Tubs
Uilllatge

Aparlaí 561

SUCCESSORS DE

VIDUA DE JOAN FURQUET
SOCIETAT ANÓNIMA

Monteada, 2.O
Banyft Vell*, 13

BARCELONA

REFRESCO - ESPUMOSO
GRANULADO

SODAL

V. B R
VERDI, 2.6 - Teléf, 749Q1

BAR CELONA
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¡ Uarberia de Josep ¿j>umbrera$ \, FR
DAVANT L'ESTACIÓ

Caíamos
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LOCIONS DE MARCA
ESMERAT SERVEI
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CENTRE ECONOMIC + PAL AMOS
FESTA MAJOR - DIES 24, 25 I 26 DE JTJNY 193O

DEBUT del celebrat

TRIO OLYMPIA
eompost per tres xamoses i simpátiques senyoretes. Acompanyades al
piano per el Mtre. pianista Sr. SANMARTÍ.
Si voleu saborejar bons concerts acudiu els dies de la Festa Major al
«Centre Económic»
CONCERTS : A les 3 tarda; concert vermouht a les 6; i a les 10 de la nit
DETALLS PER PROSPECTES ESPEC!ALS

Espléndid servei de begudes fresques i de les millors marques a carree
del conserge En Pere üiivró.
B

lBIBBBBBBBBBBBBBBBBBfBMBBBBIBB IBflBBBBBBBBBBBBBtfBBIBBBBBlflflflflBflBBBBBBBflBBBBBBBBBaBflflflflBMflBaBBBBBflBVBBBBBBBBBB
B B f l E BBBB
l B B B * B B B * B B f l B B B . B M B B B » B B B B B I M B J B B B B B B B B B B B « B B B B « B B « B B B B l B B B * B B B B B B B B B a B B B B B X B » B B Í B B B B * N « B B V B B « Í B f l K B B B B B B B B B B flBBI BIBB

li

mm •.•'••-'••'•'••
••••':"••; •.•;•*;••;

1

t:

:: ss-s
»
•B

PINTOR
?;•".*.**."•!

íl
• • lBBBIBBBflBBBaBBBBIBBflBaBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBflBBBflflBBflBBflflBBBBBBBBBBBBBBBBBB«BB
MR ÍBaaBB«BBB;BIBaBBaaiBBBaaBBaBaBaaaBBBaaaBBBBBBaBBBBBBBBBBBBIBBBaBBBBBBaaaBBaBaB

5:

flBBBB
BBflBI|

Original SAMP. Col. local cartells i edicions menors
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS

-0

H
Propietarios: Llobel -y Ester
Magníficas nabiíacíones con agua corriente -• Cuartos de baño
Situado Junto a las Ramblas y líneas de tranvías

Conde Asalto, 13

BARCELONA

en totes parts del món, perqué un molí
com aquest, on hi fan cap, setmanalment,
embarcacions de tota mena, de tots calatges i quasi de totes les nacions un día o
altre, forposament ha de proporcionar un
intercanvi d'idees que tard o d'hora arrelen mes o menys entre els setis habitants.
Aquest cosmopolitismo influeix en el
tetnperameiit i en el llenguatge, i es una
de les causes que han motivat que el «salar», aquesta modaljtat que s'havia arredossat a la costa catalana, es perdés
quasi be de l'ús corrent.
El molí de Raíamos es una abundant
font de riquesa per a molta gent. I que
no beneficia solament ais macips de ribera (camálics), sino que dona vida a gran
nombre de botigues i tendes.
Esser treballador del molí dona mes
profit que posseir una carrera, moltes vegades i el treballador que aconsegueix
fer-hi algún jornal setmanal difícilment
cercará altre arbitri, perqué allí, amb tres
dies solament, fan mes bona setmanada
que amb sis en altres llocs.
III
& dita antiga deia que «de Palamós
ni dona ni gos»; pero els tempshan
canviat tant que de molts anys a aquesta

Teléfono 18.Q61

part el qui hi recala un curt temps ja no
se'n mou ni amb fum de pebres.
Aixó ha motivat que la poblado s¡gui molt heterogenia, tant en les costums
com en el partar, ja que hi sentireu les
fonétiques mes variades des del valencia
a l'aragonés, i les llengües europees son
cosa tan corrent que molts n'entenen tres
o quatre.
Ja pot venir un estranger de qualsevol part del món, que aquí, mes be o mes
mal l'entendran sempre que creguin convenient o ventatjós entendre-s'hi.
No hi fa res que algú digui que amb
el cátala no es va enlloc. A Palamós els
catalans entenen a tothom, i si algú se'n
va a correr món com molts n'hi han, sempre que els convé es fan entendre.
I es que la diferencia de llengua no es
un obstacle serios per al qui té un temperament emprenedor o un ánima aventurera. Solament serveix d'excusa fácil ais
curts de garnbals i ais pobres d'esperit,
que aquests, ene que no hi bagues mes
que una llengua al món, sempre serien
unsnegats incapassos de sortir del pas
de la porta.
Ll. B. iB.

TINTORERÍA LOS MIL COLORES
Despacho: Xeipaierias Viejas, 8
Talleres: Pedret, 7
Sucursal en Palamós: Paseo Castelar

A.
GERONA

0-
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CAPITAL: 5O.OOO.OOO DE PESSETES

CASA CENTRAL: BARCELONA + RAMBLA ESTUDIS, 10
AGENCIES I SUCURSALS:
Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gracia, Rambla del
Centre), Madrid, Girona, Lleida, Tarragona, Las Palmas, Anglés, Arbúcies, Arenys de Mar, Badalona,
Banyoles, Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiza, Igualada, Llagostera, Malgrat, Masnou,
Mataró, Molins de Rei, Olot, Palafrugell, Raíamos,
Port-Bou, Sta. Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell. Vich i Vilafranca del Penedés

SUCURSAL DE PALAMÓS
TBUÉJFON 1Q
Realitza tota classe d'operacions bancáries
Té muntat servei especial per al foment de l'estalvi, cedint sense
cap despesa, llibretes i guardioles a qui les solliciti

Caixa d'Estalvis al 4 per 100 anual
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PROGRAMA DE FESTES

FESTA MAJOR DE 1930

Orquestres i cobles:
«La Principal» de La Bisbal al Casino L'Unió.
«Els Montgrins> i el «Jazz L'As d'
Anglés» al Casino El Port.
«Orquestra Planes» de Martorell i
«La Principa!» de Palamós al Centre R.
Federal.
Enveláis:
Casino El Port, Centre R. Federal,
Casino L'Unió i Envelat Popular.
Varietés:
«Trío Olimpia» al Centre Económic,
i una notable atracció al Envelat Popular.

A les 3 tarda.—Concerts i Varietés
en Societats; funcions de Cine.
Ales 5,—Sardanes en la Placa.
A les 7.—Concerts i balls.
A les 10 nit.—Atraccions i Concerts.
a les Societats.
A les 11 Va-—Balls ais enveláis.
A la mateixa hora.—Sardanes al Casino El Port

Ola 26
UN DETALL DE LA PLATJA
I EL PORT

Dibuix F. Vidal

A les 8.—Gran il'luminació en el PasA les 3 de la tarda. —Concert en les .
seig del Mar, podent-se admirar la magsocietats Casino L'Unió, el Port i Centre
nífica balaustrada i el brollador lluminós.
Federal, i Varietés al Envelat Popular i
Día 23 Juny
A les 10 nit.--Concerts a les SocieCentre Económic.
Tritlleig general de campanes.
tats i atraccions de varietés.
A les 4.—Extraordináries projeccions
A les 10 de la vetlla. —Passada i sar- en els cinemes Económic i Teatre CarA les 11 Vs-—Balls de Societat ais
dana en la Placa de la Constitució.
enveláis.
ine.
A la mateixa hora.—Sardanes-conPERRUQUERIA P E R A SENYORES: S. PALLÍ
A les 5.—Audició de sardanes per
Ondulacions Maree) i a l'aigua
cert
en la terrassa del Casino El Port.
les esmentades cobles en la placa de la
CEKVANTKS. <¿\S
Constitució.
Día 25
A les 6.—Extraordinari partit de fútDía 2.4
bol de Campionat de 1. a Categoría PreA les 11 1/z matí.—Dues sardanes a
A l e s 11 i mitja del matí.—Solemne ferent entre el primer onze barceloní
la terrassa del Casino ¡'Unió.
Ofici en la Parroquial Església de Santa MART1NENC F. C. i PALAFRUGELL
A la rnate,í$a hora.—Concert a la terMaria del Mar, amb acompanyament d' F. C. al Camp d'Esports del Palamós. i rassa del Cas/no El Port.
orquestra.—Repartiment de bonos ais
A les 7.—Balls a l'envelat del Casi- I
A les, t1 2.--Audició de sardanes a la
pobres.
no El Port i concerts vermuth en les So
Plaga de ¡a (Constitució, per les esmenA les 12.—Sardanes en la Placa de
cietats.
tades
coblesla Constitució.
A la mateixa hora.—Sardanes-concert a la terrassa del Casino El Port i
Saló de Perruqueria per a set-ryorea»: S. PAlXf
Casino L'Unió.
Ondulacions Marcel i a l'aigua (Mise en plis) <• Massaíges
Ralgs Ultra-violeta (alta Irequéncia)
TOT AMB ELS APARELLS MES MODERNS FINS A LA DATA
Cairrer Cervantes, 24 - PALAMÓS

Regirán els mateixos festeijos que el
día anterior, incloguent-hi, pero, un interessant encontré futbolístic entre els equips Palafrugell F, C. i Palamós S. C.
(Camp d'Esports i a les 6 de la tarda).
Día 27
Gran aplec en la Platja de la Fosca.
S.PALLI: PERRUQUERIA PER A SENYORES
Electro-Permanent
CERVANTES, 24

NO^ES.—Ademes deis festeijos indicats, en regirán d'altres que no han
pogut ésser facilitáis per a llur inserció
en el present programa.
En el Teatre Carme i en la nit deis
dies 24 i 25 s'hi celebraran extraordináries funcions teatrals.
Al Económic Cine projeccions de cinema sonor tots els dies alternant les notables pel-lícules «El Paga de Tahití»,
«Orquídees Salvatges» i «Sombres blanques».
Durant tots els dies estará oberta al
públic l'Exposicio d'objectes d'art i pintures en el Museu «Cau de la Costa Brava» (Placa del Forn).
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Gran Taller de Sastrería

FRANCISCO VIJLÁ
Especialííat en la confeccíó de tota mena de írajos

Sant Antonl de Calonge
Carrer Saní Aníoní, 35

«P ALAIS DE L'ENFANT»
33 et 51 Qu£rf Vamban + Telépl\f
PERP1ONAN
Organlsaííon unlque dans la Reglón
Touí ce quí esí nécessaire, agréable ou
uííle a TEnfaní
Berceaoix - I^^ndickULS - Lits - Joueis
Choíx Incomparable - Bon Marché

Complert assortit en caiga!
Colors última moda

Taller de Fusteria

NARCIS ROIG

E. QUINTANA SALÓ

Carrer Major, 49
PALAMÓS

Carretera P¡ Margall
PALAMÓS

>
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U EXCURSIONISME

S

AT1SFACTÓRIAMENT podem HVUÍ d¡3
dir, que l'excursionisme cátala
no es una cosa buida. Les petjades d'aquells grans homes que
ens precediren, no han siguí pas
esborrades ni per l'acció del temps,
ni pels trasbalsos que nostra térra
ha sofert, i I'arbre petit ahir, avui
esplendores i pié de vida, ens convida amb els seus íruits assaonats
i amb la seva ombra alentadora i
grata, a un bell repós.
Aixo, nota de ciutadania perfecta i grandiosa que res dirá a moltes
consciéncies, a nosaltres que havem l'aspror deis bafos de les urbs
amb la ruinesa de tota aquella gama de ciutadans que sois troba esplai en el vici, ens plau predicar ho
i manifestar a la rao pública perqué
de bona font sabem que únicament
la grandesa de les nacions—i qui
diu nacions, diu pobles—rau amb la
fortalesa espiritual i física deis seus
ciutadans, i amb la fortalesa dita hi
va compresa Pestiño de la patria, i
malauradament no pot estimar-se
la patria quan no es coneix a fons,
perqué l'estimació ve precisament
del coneixement de la cosa a estimar i del tráete o col'loqui que amb
ella es sosíé.
Son molts, quins han criticat a
nostra joventut excursionista, mes
son aquells que H han barrat el pas

-<• PERRUQUERIA
PER A SENYORES

per temor a una gloria destruidora
que seria el seu fracassat apostolat,
i veieu avui com obrint amb la seva
fe les muntanyes, Texcursionisme
progresa i ens enriqueix amb una
serie de coneixements que fan restar bocabadat al mes intel'ligent...
Mireu aquesta colla de jovent
ardit que afanyós d'estudi, que desitjós de coneixements corre per
nostres encisadores muntanyes, per
nostres riques contrades i retorna a
Ilur casa enriquit en coneixements,
embaumada llur ánima de bellesa,
resplandent llur rostre de serenitat
i amor, mentres que altre tusta a la
porta de la llar esblaimat, sense saliva, sense noció, en una paraula,
desnaturalitzat...
L'excursionisme adoba els espedís i els enforteix per el moment.
Els que riuen, deixeu-los que riguin; son els pobres uns ignorants
o uns enemics, i 1'excursionista
sap que no té cap enemic i que
contra l'ignoráncia li cal aplicar no
sois la generositaí del perdó sino 1'
exemple de l'entusiasme i de la cariíat. Unicament així 1'excursionista
acaba de complir el seu deure de
ciutadá i de paírioía, fonís viíals
del nostre gloriós excursionisme
cátala.
JOSEP M. a GUARDIA
Ex-president Agrupado Excursionista «Jovent d'Ara»

Lluís I>uíc|

Carrer La Roda
I* A L A M O S

Ondulado Marcel ¡ a l'aigua (Mise en pus) i permanent: Es tenyeix e! cabell
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ENRIQUE VINCKE
PALAMOS

MANGUERAS Y TUBOS
METÁLICOS FLEXIBLES
PARA CONDUCCIÓN DE :

Agua :: Aceites de oliva y demás aceites vegetales
Vino - Alcohol - Alquitrán - Vapor - Gas
Aceites minerales - Bencina - Petróleo - Arena - Materias
grasas - Aire comprimido - Cables eléctricos
Ejes flexibles y toda clase de líquidos
a presión y sin ella.

APLICACIONES DEL AUTOMÓVIL
(CARBURADOR, ESCAPE, CUENTA-KILÓMETROS, GRASA A PRESIÓN, ETC. )

MINAS + FERROCARRILES + AVIACIÓN
Y PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS
ACCESORIOS PARA SU EMPALME
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L'ESPORT
A PALAMOS
En la primera época
de la fundado del Palamás F. C., equip que es
feu famós a la provincia
i que assolí éxits esclatants quedant varíes vegades proclamat Campió
Qironí i guanyador d'innombrables trofeus, fou
quan aquest esport assolí el máxim d'interés i
porta un contingent d'aficionats que seguiren
les petjades d'aquell gloriós equip, camí de la
A primer terme: L'equip del Pulamos
victoria.
A liaix: Un eQiiíp local de veterans
L'escoia i la modalitat que sortí deis seus
jugadors s'imposá arreu, treient-ne notables llicons equips també famosos
llavors, tais com el (desaparegut ara) Atenea Deportiu de St. Feliu de
Quíxols i Valafrngell F. C.
El Pulamos F. C. es funda l'any 1905 per a desaparéixer del tot en
1922.
##*
Novament uns entusiastes successors iniciaren afanyosarnent la creació
d'un cercle esportiu que remembres aquelles jornades glorioses, i empesos per tan honorable tasca fundaren Tactual Pal amos S. C.
Aquest si be no ha pogut aconseguir encara amb els pocs anys d'existéncia, el preuat títol, al menys ha sabut situar-se en un deis llocs mes
preeminents dintre el fútbol provincial, quedant enguany sots-Campió
Qironí, distanciat tant solament d'un punt de Tactual «leader».
C.
Raíamos, Juny 1930.
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SVTMI

•IMIC «ÜKiiC PE
VAMA MUNDIAL

Pendrer un SPUMY es demostrar una vegada mes el bon
gust i fi paladar que posseeix el consumidor.
PROVEU-LO I QUEDAREU CONVENgUTS
FABRICANT EXCLUSSIU:

DOMiNIf

BAlltflA

CARRER DE MUNT, 31 - TELÉFON 34

•>AIAMC)I
Dipósitde la renomenada CERVESA «DAMM, S. A.»

fCiifll tA BlfBAHÍA*
de monedes espanyoles d l OR

I PICATA

distribuides en grans quantitats per

VIKMOUf H MARIINI A KDSSI
en els taps de llurs ampólleles individuáis.

\76RMOUTH - A p e r i t i v o R 0 5 5 I
Martini COCKTAIL - Vermouth Seco
MARCA:

UTH

MARTI NI
& ROSSI

Saboregi aquests inimitables productes, avaláis per la
1.a marca del mon, i vegi si en el tap hi ha moneda regal

DUMKNKf B1I.IÍSIA
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CONFITERÍA I
PASTISSERIA

ÓSCAR CROSA
MAJOR, 49
Pulamos. La Fosca

fesfa/f

Cl.J. Bta. Camas

PALAMOS

La vila inquieta s'ha deixondit
amb un somriure de joia franca,
i en la puresa del cel innnens
el sol fulgura vestit de gala.
Qué es festa grossa be lio diuen prou
de les campanes les veus alades,
i les fogueres que el dia ha fos,
i les frisances del fradiuatge!

SERVEI ESPECIAL DE CONFITERÍA
PER ALS DIES DE FESTA MAJOR

Ah la tenora quins catits fará
de les ballades a I'hora magna,
dintre la piafa vessant de llum
i de donzelles endmmenjades!

JOAN GELABERT
I CROSA

Una gaubanca s'escampa arreu
com una flaire que tot lio amara,
i en lo mes íntim de cada llar
¡'amor palpita i el goig hi canta.

En aquesta Casa hi trobareu Vins
i Licors de les millors marques;
Conserves, olis, arrobos, pastes
per a sopa; Galetes Artiach, i de
les mes bones calitats i gustos.

XAMPANYS
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BB

CAFE D'EN JOAN FLAQUE (A) BALLESTA g
•'--< \REFRESCS I LICORS -:.-•. APERITIUS
Els dies de Festá Major, a la matinada, després de la sortida deis balls
hi haurá exceNent servei de XOCOLATA DESFETA i CAFÉ AMB LLET
CANTONADA PLACA DEL FORN I CARRER NOTARIES

PALAMÓS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i
••••••••••«••••••••••••••••••^•••••••^••••••••••••••••«••••••••••••••••••» •••••••••»•••••••••••••

NOU

mmmmm

• •»•*

HOTEL - RESTAURANT

BillA
TI9I/I

HABITACIONS CONFORTABLES AMB AIGUA CORRENT
CAMBRA DE BANY, DUTXA, JARDÍ, ESPLÉNDIT SALÓ
MENüADOR AMB VISTES AL MAR - CUINA EXCEL'LENT

VROBIftlARI í EE1I1I MARf INi«
CARRER TAULER I SERVIA, ~\7 I AUGUST PAGÉS, 74

ifCSfl BK/if Af

IKIJÉMN 49
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iANIIjiCfl) f/lftl
PASSANT DE LA NOTARÍA DE PALAMÓS

VI
Gestió i tramitació de tota classe d' assumptes, cobratnent de crédits,
compra i venda de finques, colocado de capitals a préstec (debitori).
Administrado de finques rustiques i urbanes.

«.

VARÍES QUANTIl'ATS PER COL'LOCAR
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ans
Ortopedia i ¿Prbtesi
MUTIL-LATS:
Carnes artificiáis de construcció refinada,
resistents i lleugeres, de durado indefinida, calitat ifuncionament garantitzat, en

GÜIRO - FIBRA - CEL1ÜLOIDE -

I MADERITA

Centenars de referéncies. Única casa especialitzada i amb grans taller s propis.
Les facilitáis de pagament que don la casa son la millor garantía del seu treball.
Visiti el constructor especialista que U donará tota
classe de detalís sens cap compromís.
APAREXLS I COSSBTS ORTOPEDICS,
FAIXES, BRAGUERS, ETC.

^Barceíona
CARRER AR1BAU, NÚM. 154
<Ceféf.

Edicto: A. C. M.

1*812

Imp. O. Lloren» CasieHó
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Mcte/fe/odcr

URAL
Agencia con Depósito;
Calle del Puerto, I

Miguel SaüUa
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