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A n u n c i a , comun ica ts i rec lams a preus seoóns tar i fa . 

Pagaments a la bestreta. 

E l o g l a u n a b e u t a t 

A l a s e n y o r e t a K . H . 

Ens havia estat demanat de reservai- l'elogi d'avui, 
que pensava fer-l'ho un bon amic nostre, i hem espe-
rat dies i més dies i l'elogi no ha vingut. L'amic está 
enfeinat i per altra part tampoc podem esperr.r' més. 
Ha desgrat, doncs, del desig de l'amic el farem nosal-
tres i esperem que aquest no ens en farà retret. Si fos 
àixís estaríem disposats a que l'elogiés de beli nou 
des d'aquestes columnes, per complaiiro'l a ell i por 
a satisfacció d'ella. 

Es molt Joveneta encara; i aixó no será cap obsta-
cle per a poder-la elogiar. Es b\'inca i té uns cabells 
mol foscos, potser negres, detall aquest que no hem 
pogut precisar capficats com este:u sempre en veure-
la tan xamosa, tan simpática i tan bufona. Té els ulls 
negres; ulls que parlen de tan expressius com són i 
amb els que ens fora grat poder-hi entaular conversa, 
per a que amb llur llenguatge ens fes oblidar les pe-
nes del nostre viure de cada dia. Els seus ulls serien 
per nosaltres l'estel lluminós que guiaria els no.?íres 
passos pel camí de la vida i quan rendits de la cami-
nada ens asseguessin! a reposar, ells ens dirien tan 
belles coses que com transportats altra volta a l'in-
fantesa ens abandonaríem, lassos, a l'encant inefa])le 
de sentir-nos dominats, vençuts, posseíts per uns uils 
que tan bé parlen, i quan parlen, riuen i rient domi-
nen. Els teus ulls, tendra donzella, riuen sempre i per 
aixó ens plauen tant. 

I per si els ulls fosi=;in poc, encara els seus llavis 
vermellencs s'ens apareixen com un clavell al des-
cloure's, amagant, cobdiciosos, el Iresor de les seves 
dents ben motllurades. 

L'armonia d'uns llavis sensuals i carnosos amb uns 
ulls tan expressius i riallers donen un conjunt de pi-
caresca bellesa que no ens cansai-iem mai d'admirai-. 

Que riguin força els teus ulls i que mai es vegin en-
telats per una pena. Somriu força i que els teus llavis 
coralina ens permetin quan menys admirar sempre la 
teva bellesa radiant i somniadora com un esclat de 
Primavera. 

J(5xVX MIQUEL I-Iispeiiu: 

Filomena 

Riteta 

Filomena 

Riteta 

—. . . Peró tú no m'expliques res. Des-
prés de tant temps sense veure'ns no tens 
cap novetat per coníar-mc? qu'e^i dius de 
Palamós? 

—I qué vols (̂ ue t'expliqui. Filo? Si fa un 
quan temps que no em preocupo de res; 
res m'interessa; un pensament únic em tó 
completament isolada dels aconteixements 
qu'es desenrotllen al meu entorn. 

—Caram! i doncs, com és aixó? Qué et 
passa? 
—Ai, Fileta meva, estic enamorada, entens? 
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C O S T A B TÍÀVA 

Ritoía 

Fiiomona 
líiiela 

Filomena —Ah, ja comprenn. I naturalment, sols et 
plau parlar de coses d'amor i del qu'et lé 
el cor robat, veritat? Doncs, apa, explica'm 
quelcom d'ell; com és? ros, moreno, alt, 
baix 
— Mira, és. . . ai! no sé com dir-t'ho; jo cl 
irobo perfecte. Es tan mono! i tan bon plan-
tat! potser té un pam més d'alçada que jo. 
- - I és elegant? 
---^Moltíssim, és tot un figurí; i és més sim-
pàtic. . . . sempre somriu quan paria, i amb 
aquella veu tan suau quo m'entra fins al 
cor; té nna mirada lan dolça que sembla 
que pels seus ulls destili mel. A nn em va 
conquistai' auib un esguard Quan ho re-
cordo uns calfrels de felicitat recorren tot 
el meu cos. Fou una mirada llarga, sostin-
guda, intensa. Jo també m'el vaig mirar 
molta estona, sense poder apartar d'ell els 
meus ulls fascinats. Des d'aleshores no faig 
sinó pensar en ell, i sols estic contenta 
quan la casualitat fa quo pugui contem-
plar-lo, o sentir-lo enraonar. . . . Però ell 
encar no m'ha dit res a mí sola si li 
pogués ari'aocar un «t'estimo», qué feliç 
seria! (pausa) Oh, i encar no t'ho he dit tot; 
és molt bon músic. Sap tocar el cometí, la 
fiauta, el timbal, la mandolina, i fins el 
jazz. Sols li manca estudiar ara la guitarra 
i ei contrabaix. Quan la seva orquestrina 
está donant un concert, tindries de veure'l 
a ell, tot voltat de platets, timbals, esque-
llerins i campanetes; i ho toca tot amb una 
agilitat. . . no está mai quiet; mans, peus, 
cap. . . . tot ho posa en joc. Quan ve a de-
leitar les meves oídes aquella armonia que 
brolla dels instruments qu'ell toca, em sen-
to posseïda d'una joia i una emoció tan 
grans. . . . 

Filomena —Qu'et commouen, i et poses a plorar, no 
és aixó? 

Riteta —No, no. Jo no ho sé explicar go qu'ales-
hores em passa; lo cert és que dominada 
per una forga estranya, m'adormo. . . peró, 
de qué rius ara? 

Filomena —Ai, de que vols que rigui? de res, do la, 
de ras, apa, continua. 

Riteta =Bueno, peró, tú deus riure per algun i 
cosa; doncs digues-m'ho. . . peró, Verge 
Santa! ja són les cinc i deu minuts. Mira, ja 
me'n tinc d'anar, que m'escaparia l'auto. 

Filomena —Jo't vindré a acompanyar, i aixís podré 
estar deu minuts més amb tú, perqué ara 
qui sap quan ens l ornarem a veure. 
(Arriben, es despedeixen, i la Riteía puja 
en el cotxe, que's posa en marxa tot seguit. 
Ella treu cl cap per la finestreta per aco-
miadar-se de la seva amiga auib el mocador) 

Riteta ^ A i , j>or6 escolla, encar no m'has dit el 
nom d'aquoll. 

Filomftna —l^s din 
Rití'.La =^(-om has dii?.íaumo? 
Filomena —No 
Riicta —Oom? Pijama? ves, quin nom, !un pijama; 
l^'íloniena —No 
Riteía No t'entenc; peró si ós ' an lluny ja 

Bé, m'ho dirá quan torni. 

S E R A P I A I ROMUALDA 

La majoria de jovenets que vénen a Barcelona d'en-
tre els treize i els quinze anys, en general són desti-
nats com aprenents de botigues: sigui de robes, «col-
mados», ele. quin amo els accepta assegurant-los-hi la 
manulenció. Aquesta forma, per ésser tan senzilla, és 
a la que sotmeten quasi bé tots el seu trasllat a la ca-
pital perqué aixís diuea que, al menys, ja podran 
viure. 

I aquell tendre xicot criat fins alJavors prop dels 
pares, quant de nou li vé un canvi tan sobtat! Salvant 
ben rares excepcions, doncs les cases considerades 
són molt poques i encara menys les disposades a te-
nir preferències, l 'aprenent deu fer tota la vida a la 
boliga; ésser a peu dret abans de l'hora d'obrir i pro-
cedir a la neteja de i'eslabliment per a que el públic 
el trobi curiós; portar encàrrecs durant el dia, més o 
menys carregat, lluny o aprop; dinar amb el temps 
just; a la tarda el mateix tràfec que al mati; sopar 
també justet i passar la nit a la botiga, sobre el taulell 
o en un catre en mig de les mercaderies i amb la com-
panyia més o menys grata i animada dels ratolins. 

Per poca importància que tingui un establiment, 
acostuma a haver-hi dos o més aprenents, sobre quins, 
quan són sols, el més antic fa de «cabo» exercint la 
seva autoritat en tota qúestió tant de feina com par-
ticular i a qui els demés respecten per ésser el confi-
dent de l'amo. Quants joves al trobar-se en aquest tan 
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ínfim càrrec no n'han abusat? Quan entra un novell, 
Iota l'atenció está sobre d'ell i si pel seu aspecte tímid 
a cop d'iill no demostra ésser un argentviu, és el blanc 
d« tols abonant-s'Iii encara els altres perqué no téfa-
ciiitat en troure's les puces de sobre. í aqiii, ]a Barce-
lona que s'havia imaginat tan bona li resulta un cal-
vari guardanL-se les penes sense desfogar-les per no 
Irobar un amic a qui poder-les confiar. Accepten un 
aprenent i voldrien que ja sàpigues treballar, tractar 
un client, vendre i distingir ia classe i proiedóncia de 
les mai'-íadsries, que estés etnpapat dels carrers de la 
ciutat, és a dir. que's poriés l'oli i dissortadament en-
sehyat no hi neix ningú. Sí,en mig dels criïs de la bo-
tiga li donen un encàrrec r.droí.ant-io de paraula i 
d ¡riprás, per éssor noms nous per eli, no ho recorda 
trobant-se ja a mig camí, si torna enrera com ho fan 
la primera vegada, l'escàndol és segur i els qualifica-
tius per no haver fet tís del telèfon són per demés 
simpàtics. 

(Íl UIÏT 0 j aquest dia tan ben posat per a fruir i 
reposar, no pot ésser gaudit sempr3 per l'aprenent, i 
uti si i i'altre no tindrà la llibertat somniada tantos 
nits, fins a certa hora encara, por a tancar-se de nou 
ÍL la vida de treball quinze dies més. 

Quan. un nou aprenent és entrat, llavors els Irels 
van a un altre blanc i el que fins ara era l'áliim és 
admès en les tenúüos dels demés, havent-li arribat 
l'hora d'aprofitar-s8 i demostrar qui és. 

I el temps que li man^a per a defensar quel ío-̂ i més 
que la leca, per a complir la mal posada fórmula dels 
tres anys monòtons i aburrits d'aprenentatge, el í)aq-
sa més reposat, peró, no sense l'atenció deguda pera 
qife no pugui donar-sa cap queixa d'ell. 

Es molt combatuda ara, amb molta raó, la vida d'in-
ternat en Ics botigues i ê  desig de la dependència per 
a que sigui completament abolida és unánim. 

COSTA BRAVA 

J . MUNDET 

P alamos. C. a F. C. La Escala) ^ 

Aquj j t p irüt era a bsnofiM del brau jugador Anto-
ni Ribas qui es troba a l'Afri la complint ei servei mi-
litar. El públic no reípongué als desitjós de la junta 
i deixà d'anir al camp d'osports de la Platja. Es molt 
de doldre parqué Ribas es troba necessitat. I ell, que 
en defensa dels nostres colors hi posava l'ànima, per 

satisfer al seu públic í perqué sortissin triomfants els 
colors groc-bJau, que tant estimava, mereixia més, 
molt més, del públic palamosí. Ribas, peró, no queda-
rá sense benefici. No pot quodar-s'hi Bons amics nos-
tres, esportius de cor, no l'abandonaran pas i els seus 
companys d'equip tampoc volen oblidar-lo. Com obli-
dar a En aiadriles», que en les hores difícils del Pa-
lamós S. C., quan el S3u començ en les lluites esporti-
ves, anava ai camp i amb entusiasme i valentia in-
iguaiab es el ; animava a tots, encomanant-els'lii el seu 
coratje i amor pr >pi, la seva voluntat de ferro i la se-
va temeraria vaíenlia? Com oblidar ai company que 
havia regat nos!r.í terreny d'esports amb les seves llà-
grimes, davant un resultat advers, impotent, malgrat 
el seu esforç nobilíssim, enfront d'onzes superiors? 

A l'hora de començar la partida ei camp oferia un 
aspecte estrany. Pocs espectadors i encara els pocs 
quG.hi havien oren agj-upaís a la cabina de la radio. 
Poc interessava ei partit de casa. El principa] era en-
terar-se del que passava a Santander. Els pocs que no 
erem radi-manialics vegerem com Puiggròs arrengle-
rava els e luip? que van fer-ho així. 

F. A L'ESCALA:- Soles, Sureda, Solés, (íallol, Carre-
res, Botella, Pascual, Saló, Burcet, (Jros, Callol. 

PALAMÓS S. C:- Porro. Dimes, Dispés, Barbé, Gou 
Ventura, Aliu, Rosalench, Ribera, Molla, Roger. 

(Jomençà !a partiria amb un desballestament gene-
ral de ¡'onze locnl. Després anaren millorant l'actua-
ció fins que en un centre de Barbó, Ribera disputà Ja 
pilota amb Solés, desviant-la, i Molla rematà amb eí 
cap, a la xarxa. No va fer-se esperar el segon gol que 
també va marcar :.Io!la, amb ei cap, traduint un cen-
tre de Rosalench. Thi altre gol païaniosí que Sureda 
va tre ure de dins la porta, no el concedí l'árbitre. 

Com que els mitjos locals tenien un dia espès i des-
marcaven amb freqúencia, eJ.s escalenos portaren a 
lerme bones arrencades en una de les quals Rosalench 
feu la jugada do la isrda. Porro s'havia tirat als peus 
de Pasqual, repel·lint la püola que xutà rasa Carreres 
Quan el gol semblava inevifable sortí Rosalench i 
llençaní-se a terra desvií la pilota amb el cap. La be-
lla jugada fou forca aplaudida. 

A la segona part la ratlla mitja local i Dimes mUlo-
raren llur actuació. Ami) el seu esforç portaren man-
tes ocasions el perill al camp contrari peró la dissor-
tada actuació de Pxosalench impedí que la davantera 
marqués cap gol. Els forans marcaren el seu únic gol 
per mitjà de Bucet d'un bonic cop de cap. 

Resumint direm que el Palamós va demostrar ésser 
mes equip que l'Escala. I si la seva superioritat no va 
reflecíir-se en el marcador no cal buscar altre causa 
que la desordenada i gairebé incomprensible actuació 
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COSTA BRAVA 

(le Kosalench. Va decepcionar-nos. El creiem més ju-
gador. La seva deria de passar pilotes i més pilotes a 
i'Aliii no podem compréndre-la en un jugador de la 
sova categoría. I, per altre part, tampoc volem creure 
qiio deixés de passar .pilotes al centre intencionada-
iiicnl, per rancúnia o personalismes antiespoi 't ius. . . . 
No, no ho creurem pas. Rosalench es un deportista. 
Tou un mal dia. Qui no pot tenir-lo? 

Kx'cel-4iren pels forans el defensa Solés, els Calloli 
Ciros. Dels nostres Molla (el millor de tots), Porro, Ko-
gor, Aüu i a la segona part Barbó i Ventura. 

K E E P E R 

C O M U N I C A T 

Hon-chong maig de 1928 
Sr. Director de Costa Brava: 

Li prego l'inserció en les planes del setmanari de sa 
digna direcció d'eixes ratlles adressades a les simpà-
tiques llegidores de «Costa Brava». 

Nenes simpàtiques, foriposes perles que la gran for-
mosor de l'Kmpordá té per ses més preuades joies, 
des d'eixes llunyanes terres japoneses té a bé enviar-
vos, una volta més, una prova de l'admiració que vos 
professa vostre amic. Espero ben aviat tornar a ma 
aimada vila, i vos repeteixo lo que ja deia en despe-
dir-vos: vinc disposat a escriure en eixes columnes 
molts d'elogis a vostra beutat. Vosaltres les que enca-
ra no haveu estat cantades com a formoses hi sortireu 
també. Llargs marginals sobre verbenes, sardanes, 
l 'hora del b a n y . . . . tot aixó tinc en cartera. 

Torno amb el projecte de fer una enquesta molt in-
teressant dirigida primer als joves i després a vosal-
tres amb ]a pregunta: «Quan escoUireu promès o pro-
mesa, cóni el voldreuV» 

Ara a pi-.aparar interessants respostes i fins alosho-
i círi, vtíàVd vostre. 

X A R L E S TON 

palamosí En Raül Tauler i Palet, enginyer-cap de la 
Societat Electroquímica de Flix. 

El dilluns passat tingué lloc, en el Teatre Carmen, 
una segona representació de l'obra de Gastón A. Man-
tua «El milionari del Putxet» essent molt celebrades 
les escenes culminants de l 'obra per la numerosa con-
currència que hi assistí. 

Es troben en nostra vila una vinticinquena d'angle-
sos de la «Camping Club of Great Britain & Ireland» 
que han vingut a passar una temporada en nostra te-
rra. Acampen prop de la platja de La Fosca i com ja 
no cal dir per llur indumentaria són l'admiració de 
les comares i mainada de la vila. 

El dijous a les tres el passeig i l'esplanada del F a r 
estavan atapeíts d'una multitut innombrable ávida de 
veure per llurs propis ulls com per efecte de la dina-
mita saltava a bocins una bona part de la muntanya 
de la que n'extreuen la pedra per a la reparació de 
l'escuUera. 

Tot són preparatius de festa. Els comerciants pin-
ten llurs establiments. El Royal Sport Bar, ha decorat 
magníficamet el seu saló, i el Casino Ei Port, os. dispo-
sa a fer altre tant. La sucursal Tupinamba, també fa 
importants millores. Evidentment, els nostres comer-
ciants es modernitzen i procuren atraure's clients 
posants llurs comerços a l'alçada, que requereix l'im-
portancia de la nostra vila; ens fan quedar bé. 

Demà celebraran la seva Comunió Solemne els nens 
i nenes d'aquesta Parròquia. 

Ha presentat la dimissió del càrrec de Director de 
«P'eri·ocarriles Econú.nicoá Eápiñoles» el Sr. Martí. 

Preguem a tols aquells qu3 ens tenen enviats origi-
nals i que encara uo els han vist publicats, que no es 
denanimin, doncs en lenim tants que no ens és possi-
ble donals-hi soriida, tols peró, els qu'ho mereixin, 
s'entén, aniran apardguent. Es qúestio de tenir pa-
ciencia. 

o i i c i a r i 
Ha estat demanada la mà de la bella i distingida 

senyoreta Rosari de Canals i de les Cuevas, filla d'una 
antiga i noble família de P'alset per al distingit jove 

numero Jtia estat revisat A q u e s t número li 

per la censura governativa. 
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(Corresponsal de /ert-/ principals editaria Is de 
Barcelona i M.adrit~j. 
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COSTA B HA. VA 

•1? 

1 1 excj^ui5it refresc^ J e mo J a a Barcelona^, 

5 P U M Y 
' i l l l l l l í l l l i l l 

D e la f à t r ica J e D . B A L L E i S T A , montaba amL tots els a v e ç n o í J e la técnica moderna . 

M - à q u i n a automàt ica s istema a a igua corrent pe r a l renta t J e les botel les . 

R e p a r t i m e n t a d o m i c i l i : — T e l . 5 4 - M u n t , 3 i — P A L A M Ó S 

T I P , E M P O D I U M V A L A M O S 
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R E I . A C C i p ]_ A C M I N I 5 T R A C I O 
MAURI I VILAR. 2 seí.N. 

f nu '.cis, comun'csts I rcc;Bms a r rsus sesórs turcfa. 
Pagcmei.ls a la bcs'rtlü. 

El io a una 3eutat 

A l a senyoreta E. H. 

Ens havia estat demanat de reservar l'elogi d'avui, 
que pensava fer-l 'ho un bon amic nostr-e, i hem espe-
rat dies i més dies i l'elogi no ha vingut. L'amic está 
enfeinat i per all ra par t tampoc podem esperar més. 
Ha desgrat, doncs, del desig de l'amic el farem nosal-
tres i esperem que aquest no ens en farà retret. Si fos 

yaixís estaríem disposats a que l'elogiés de bell nou 
des d'aquestes columnes, per complaure'l a ell i per 
a satisfacció d'ella. ^ 

Es molt joveneta encara; i aixó no será cap obsta-
cle per a poder-la elogiar. Es blanca i té uns cabells 
mol foscos, potser negres, detall aquest que no hem 
pogut precisar capficats com estem sempre en veure-
la tan xamosa, tan simpática i tan bufona. Té els ulls 
negres; ulls que parlen de tan expressius com són i 
amb els que ens fora grat poder-hi entaular conversa, 
per a que amb llur llenguatge ens fes oblidar les pe-
nes del nostre viure de cada dia. Els seus ulls serien 
per nosaltres l'estel lluminós que guiaria els nostres 
passos pel camí de la vida i quan rendits de la cami-
nada ens asseguessim a reposar, ells ens dirien tan 
belles coses que com transportats altra volta a l'in-
fántesa ens abandonaríem, lassos, a l 'encant inefal)le 
de sentir-nos dominats, vençuts, posseíts per uns ulls 
que tan bé parlen, i quan parlen, riuen i rient domi-
nen. Els teus ulls, tendra donzella, riuen sempre i per 
aixó ens plauen tant. 

I per si els ulls fosí^in poc, encara els sous llavis 
vermellencs s'ens apareixen com un clavell al dos-
c'oure's, amagant, coboiciosos, el li esor de les seves 
dents ben motllurades. 

L'armonia d 'uns llavis sensuals i carnosos amb uns 
ulls tan expressius i riallers doneu un conjunt de pi-
caresca bellesa,que no ens cansario:n mai d'admirar. 

Que riguin força els teus ulls i (¡ue mai es vegin en-
telats per una pena: Somriu força i que els teus llavis 
coralins ens permetin quan menys admirar sempre la 
teva bellesa radiant i somniadora com un esclat do 
Primavera. 

Joan Mhíukl II ispeiru 

GILilil í u 

Filomena —. . . Peró tú no m'expliques res. Des-
prés de tant temps sense veure 'ns no tens 
cap novetat per conlar-mo? q u ' c n dius dé^ 
Palamós? 

Riteta —I qué vols que t'expliqui, Filo? Si fa liu 
quan temps cjue no em pr-eocupo de res: 
res m'interessa; un pensament únic em to 
completament isolada dels aconteixemenis 
qu'es desenrotllen al meu entorn. 

Filomena —Caram! i doncs, com ós aixó? Quó ot 
passa? 

Riteta —Ai, Fileta meva, estic enamorada, entens? 
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OüstaB haya. 

Rilóla 

J-'ilomena 
Hilóla 

l'ilomena —Ah, ja comprenia. T naturalment, sols et 
plau parlar de coses d'amor i d'el qu'et té 
el cor robat, veritat? Doncs, apa, explica'm 
quelcom d'ell; com és? ros, moreno, alt, 
baix, 

és. . . ai.' no sé com dir-í'ho; jo el 
trobo perfecte. Es tan mono! i tan ben plan-
lal! potser té un pam més d'alyada que jo. 
— 1 és elegant? 
--?iIollíssim, és lot un figurí; i és més sim-
pálio.. . . sempre somriu quan jíarla, i amb 
aquella vt'ii lan suau que m'entra fins al 
cor; Ió una mirada ian dolça que sembla 
que seus ulls do.stilí mel. A mí em va 
cojiqiiiálar airil) un esguard Quan ho re-
cordo uns calfreLs de felií'itat recorren tot 
el meu cos. Fou una mirada llarga, sostin-
guda, intensa. J o també m'el vaig mirar 
molta estona, sense poder apartar d'ell els 
meus ulls fascinats. Des d'aleshores no faig 
sinó pensar en ell, i sols estic conteTita 
quan la casualitat fa que pugui contem-
plar-lo, o sentir-lo enraonar. . . . Peró oli 
encar no m'ha dit res a mí sola si li 
pogués arrancar un «t'estimo», qué feliç 
seria! (pausa) Oh, 1 encar no t'ho he dii tot; 
és molt bon músic. Sap tocar el cometí, la 
flauta, el timbal, la mandolinn, i fins el 
jazz. Sols li minca estudiar ara la guitarra 
i el contrabaix. Quan la seva orquestrína 
está donant un concert, tindries de veure'l 
a ell, tot voltat de platets, timbals, esque-
Ileriíis i campanetes; i-ho toca tot amb una 
agilitat. . . no está mai quiet; mans, peus, 
cap. . . . tot ho posa en joc. Quan ve a de-
leitar les meves oídes aquella armonía que 
brolla dels instruments qu'ell toca, em sen-
to posseïda d'una joia i una emoció tan 
grans. . . . 
—Qu'et commouen, i et poses a plorar, no Filomena 

Riteta 

Filomena 

Riteta 

és aixó? 
—No, no. J o no ho sé explicar 90 qu'ales-
hores em passa; lo cert és que dominada 
per una força estranya, m'adormo... peró, 
de qué rius ara? 
—Ai, de qué vols que rigui? de res, do n, 
de ras, apa, continua. 
—Bueno, peró, tú deus riure per algun i 
cosa; doncs digues-m'ho. . . peró. Verge 
Sania! ja són les cinc i deu minuts Mira, ja 
nié'n tinc d'anar, que m'escaparia l'auto. 

Filomena —Jo't vindré a acompanyar, i aixís podré 
estar deu minuts mes amb tú, perqué ara 
qui sap quan ens 1 ornarem a veure. 
(Arriben, es despedeixen, i la Riteta puja 
en el cotxe, que's posa en marxa tot seguit. 
Ella treu el cap per la finestreta per aco-
miadar-se de la seva amiga amb el mocador) 

Riteta --Ai, peró escolta, encar no m'has dit ei 
nom d'aquoJl. 

Filomena —Es diu 
Riteta = C o m has dii? Jaume? 
Filomena —No, 
Riteta . —Com? Pijama? ves, quin nom, !un pijama; 
Filomena —No, . . . . . . 
Riteta No t'entenc; peró si és "an lluny ja 

Bé, m'ho dirá quan torni. 

SiíRAPiA I ROMUALDA 

La majoria de jovenets que vénen a Barcelona d'en-
tre els ireize i els quinze anys, en general són desti-
nats com aprenents de botigues: sigui de robes, «col-
mados», etc. quin amo eís accepta assegurant-los-hi la 
manuíenció. Aquesta forma, per ésser tan senzilla, és 
a la que 'sotmeten (juisi bé tots el seu trasllat a l a ca-
pital perqué aixís diue:i que, al menys, ja podran 
viure. 

I aquell tendre xicot criat fins allavors prop dels 
pares, quant de nou li vé un canvi tan sobtat! Salvant 
ben rares excepcions, doncs les cases considerades 
són molt poques i encara menys les disposades a te-
nir preferències, l'nprenent deu fer tota la vida a la 
botiga; ésser a peu dret abans de l'hora d'obrir i pro-
cedir a la neteja de restabliment per a que el públic 
el trobi curiós; portar encàrrecs durant el dia, més o 
menys carregat, Jluny o aprop; dinar amb el temps 
just; a la tarda el mateix tràfec que al mati; sopar 
també justet i passar la nit a la botiga, sobre el taulell 
o en un catre en mig de les mercaderies i amb la com-
panyia més o menys grata i animada dels ratolins. 

Per poca importància que tingui un establiment, 
acostuma a haver-hi dos o més aprenents, sobre quins, 
quan són sols, el més antic fa de «cabo» exercint la 
seva autoritat en tota qüestió tant de feina com par-
ticular i a qui els demés respecten per ésser el confi-
dent de l'amo. Quants joves al trobar-se en aquest tan 
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iníim càiTGíï no n'han fibusaí? Quan entra un novoll, 
lola l'.itenoió está sobre d'ell i si pel sou aspecte tímid 
a cop d'ulJ no demostra ésser nn argentviu, és el b]anc 
d'! lois aboiiant-s'hi encara els altros perqué no té fa-
ci.iiat en treure's les puces de sobre. I aqüi, la Barce-
lona que s'havia imaginat tan bona li resulta un cal-
vari guardant-se les penes sense desfogar-los per no 
trobar un amic a qui poder-les confiar. Accepten un 
apreneut i voldrien que ja sàpigues treballar, tractar 
un client, vendre i distingir la classe i pro-:odénoia de 
les m3rcaderies, que estés empapat dels carrers de la 
ciutat, és a dir, qae's portés l'oli i dissortadament en-^ 
senyat no hi neix ningú. Si en raig deJs crits de la bo-
tiga li donen un encàrrec adre(,ant-lo de paraula i 
d )áprés, per ésser noms nous per ell, no ho recorda 
lrol)aiit-se ja a mig camí, si torna enrera com ho fan 
la primera vegada, l'escàndol és segur i els qualifica-
tius per no haver fet ús del telèfon són per demés 
simpàtics. 

E! diumenge, aquest dia-tan ben posat per a fruir i 
reposar, no pot ésser gaudit sempre per l'aprenent, i 
uu si i l'altre no tindrà la llibertat somniada tantes 
nits, fins a certa hora encara, per a tancar-se de nou 
a la vida de treball quinze dies més. 

Quan un nou aprenent és enti-at, llavors els trets 
van a un altre blanc i el que fins ara era l'últim és 
admès en Jes tertúlies dels demés, havent-li arribat 
l'hora d'aprofítar-se i demostrar qui és. 

I el temps que li manca per a defensar quelcom més 
que la teca, per a complir la mal posada fórmula dels 
tres anys monòtons i abnrrits d'aprenentatge, el pas-
sa més reposat, però," no sense l'atenció deguda per a 
q\ie no pugui donar-sa cap queixa d'ell. 

Es molt combatuda ara, amb molta raó, la vida d'in-
ternat en les botigues i el desig de la dependència per 
a que sigui completament abolida és unánim. 

COSTA B K A V A 

J . ^MUNDET 

Palamós. S. C. F- C. La í^scala, i 

Aquest pirtit era a bsnefi'íi del brau jugador Anto-
ni Ribas qui es Iroba a 1'Africa complint el servei mi-
litar. El pAblic no respongué als desitjós de la junta 
i deixà d'an \r al camp d'esports de la Platja. Es molt 
de doldre perqué Ribas es troba necessitat. 1 ell, que 
en defensa dels nostres colors hi posava l'ànima, per 

satisfer al seu públic i porqué sortissin triomfants els 
colors groc-blau, que íant estimava, mereixia més, 
molt més, del públic palamosí. Ribas, peró, no queda-' 
rá sense bonofi.-ii. No pol quadar-s'hi Bons amics nos-
tres, esporiius do cor, no l'abandonaran pas i els seus 
companys d'equip tampoc volen oblidar-lo. Com obli-
dar a En «Madriles», qu9 en les hores difícils del Pa-
lamós S. a , qu'ïn el sòn començ en les lluites esporli-
ves, imnYíx al camp i amb entusiasme i valentia in-
igualab e e l ; animava a tots, encDmanant-els'hi el seu 
coratje i amor pr )pi, la seva voluntat de ferro i la se-
va temeraria valentia? Oom oblidar al company que 
havia regat noslra terreny d'esports amb les seves llà-
grimes, davant un resultat advers, impotent, malgrat 
el seu esforç nobilíssim, enfront d'onzes superiors? 

A l'hora de començar la partida el camp oferia un 
aspecte estrany. Pocs espectadors i encara els pocs 
que hi havien eren agrupats a la cabina d.e la radio. 
Poc interessava el partit de casa. El principal era en-
terar-se del que passava a Santander. Els pocs que no 
erem radi-maniatics vegerem com Puiggròs arrengle-
rava els equips que van fer-ho així. 

F , 0 . L'ESCALA:- Soles, Sureda, Soles, Callol, Carre-
res, Botella, Pascual, Saló, Burcet, Cros, Callol. 

P A L A M Ó S S . C:- Porro, Dimes. Dispés, Barbé, Gou, 
Ventura, Aliu, Rosalench, Ribera, Molla, Roger. 

Començà la partida amb un desballestament gene-
ral de l'onze local. Després anaren millorant l'actua-
ció fins que en uu centre de Barbó, Ribera disputà la 
pilota amb Solés, desviant-la, i Molla rematà amb eJ 
cap, a la xarxa. No va fer-se esperar el segon gol, que 
també va marcar Sfolla, amb el cap, traduint un cen-
tre de Rosalench. Un ahre gol palamosí que Sureda 
va treure de dins la porfa, no el concedí l'árbitre. 

Com que els mitjos locals tenien un dia espès i des-
marcaven amb freqúencia, els escalencs portaren a 
terme bones arrencades en una de les quals Rosalench 
féu la jugada de la tarda. Pt^rro s'havia tirat als peus 
de Pasqual, repel·lint la piloia (lue xutà rasa Carreres. 
Quan el gol semblava ineviíable sortí Rosalench i 
llençant-se a terra desvi i la pilota amb el cap. La be-
lla jugada fou foroa aplaudida. 

A Ja segona part la railla niiíja local i Dimes millo-
raren llur actuació. Amb el sou esforç portaren man-
tes ocasions el perill al camp contrari peró la-dissor-
tada actuació de Rosalench impedí que la davantera 
marqués cap gól. Els forans marcaren el seu únic gol 
per miljá de Bucet d'un bonic cop de cap. 

Resumint direm que el Palamós va demostrar ésser 
més equip que l'Escala. I si la seva superioi^itat no va 
reflectir-se en el marcador no cal buscar altre causa 
que la desordenada i gairebé incomprensible actuació 
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COSTA BRAVA 

J e Piosalenc}!. Va docepcionar-nos. El creiem més ju-
gador. La seva doria de passar pilotes i més pilotéis a 
l'Aiia no podem compréndre-la en un jugador de la 
sova categoria. I, per altre part, tampoc volem creure 
que deixés de passar pilotes ai centre intencionada-
ment, por ranciínia o personalismes antiesportius.. . . 
No, no ho creurem pas. Rosalench es un deportista. 
Fou un mal dia. Qui no pot tenir-lo? 

Rxcol·liron pels forans el defensa Soles, els Callol i 
Cros. Dels nostres Molla (el millor de tots), Porro, Ro-
gei', Aliu i a la segona part Barbé i Ventura. 

KEEPER 

C O M U N I C A T 

Hon-chong maig de 1928 
Sr. Director de Costa Erava: 
Li prego l'inserció en les planes del setmanari de sa 

digna direcció d'eixes ratlles adressades a les simpà-
tiques llegidores de «Costa Brava». 

Nenes simpàtiques, formoses perles que la gran for-
mosor de l'Empordà tç per s®s més preuades joies, 
des d'eixes llunyanes terres japoneses té a bé enviar-
vos, una volta més, una prova de l'admiració que vos 
professa vostre amic. Espero ben aviat tornar a ma 
aiinada vila, i vos repeteixo lo que ja deia en dospe-
dir-vos: vinc disposat a escriure en eixes columnes 
molts d'elogis a vostra beutat. Vosaltres les que enca-
ra no haveu estat cantades com a formoses hi sortireu 
també. Ll·irgs marginals sobre verbenes, sardanes, 
l'hora del b a n y . . . . tot aixó tinc en cartera. 

Torno amb el projecte de fer una enquesta molt in-
teressant dirigida primer als joves i després a vosal- • 
tres amb la pregunta: «Quan escollireu promès o pro-
mesa, cóm el voldreu?» 

Ara a pi' )parar interessants respostes i fins alesho-
lo.-;, rtídia vostre. 

XAKLES TON 

1 O r i 

Ha estat de:nanada la mà de la bella i distingida 
senyoreta Rosari de CanaJs i de les Chaevas, filla d'una 
antiga i noble família de Falset per al distingit jove 

palamosí En Raül Tauler i Palet, enginyer-cap de la 
Societat Electroquímica de Flix. 

El dilluns passat tingué lloc, en el Teatre Carmen, 
una segona re presentad (5 de l'obra de Gastón A. Man-
tua «El milionari del Putxet» essent molt celebrades 
les escenes culminants de l'obra per la numerosa con-
currència que hi assistí. 

Es troben en nostra vila una vinticinquena d'angle-
sos de la «Camping Club of Great Britain & Ireland> 
que han vingut a passar una temporada en nostra te-
rra. Acampen prop de la platja de La Fosca i com ja 
no cal dir per llur indumentaria són l'admiració de 
les comares i mainada de la vila. 

El dijous a les tres el passeig i l'esplanada del Far 
estavan atapeïts d'una multitut innombrable ávida de 
veure per llurs propis' ulls com per efecte de la dina-
mita- saltava a bocins una bona part de la muntanya 
de la que n'extreuen la pedra per a la reparació de 
l'es cullera. 

Tot són preparatius de festa. Els comerciants pin-
ten llurs establiments. El Royal Sport Bar, ha decorat 
magníficamet el seu saló i el Casino Ei Port, es dispo-
sa a fer altre tant. La sucursal Tupinamba, també fa 
importants millores. Evidentment, els nostres comer-
ciants es modernitzen i procuren atraure's clients 
posants llurs comerçof a l'alçada que requereix l'im-
portancia de la nostra vila; ens fan quedar bé. 

Demà celebraran la seva Comunió Solemne els nens 
i nenes d'aquesia Parroquia. 

Ha presentat la dimissió del càrrec de Director de 
«Ferrocarriles. Econó.nicoj Españoles» el Sr. Martí. 

Preguem a toLs aquells quï ens tenen enviats origi-
nals i que encara no. ela iian vist publicats, que no es 
denanimin, doncs en leniïn tants que no ens és possi-
ble donals-hi soriida, tots peró, els qu'ho mereixin, 
s'entén, aniran apareguent. Es qúestio de tenir pa-
ciencia. 

k numero ha estat revisat A q u e s t 

per l a censura governativa. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



Cü.STA B.'IAV^A 

im j ma 
Aparejador i constructor d'obres 
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Cervan t e s , 38 i ^o 

Begudes de marca - S e r v e i 

a c u r a t - L l o c de reunió 

d, s amiants dels sports 

S . P l a a V i ! ! e n a 
Centre General de Suscrípcions 

Venda i suscnpctó a tota mena á<-P pcríóclics l 

i-fiy< ti-^Xj !i.icio:iiI.u I estraii^fere o 
Corresponia l de l e(L/ principals editovia Is de 

Barcelona i M.advlt^. 
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E n sucesivas eipancicsr 
les s^giití-é haídando dé 

^ nuestras especiales cualidàdes. 

• s i m s i s i M ^ ^ 
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COSTAB IIAVA 

SSE31 

D emani arreu xa d 1 liciosa 

LE5TA 

1 1 e x í j u i s i t r e i r e s c ^ a e m o a a a j j a r c e i o n a ^ B 

S P U M Y 

D e l a f à l . r i ca J e D . B A L L E i S T A , montada aii iL tofs els aveçnos de la técnica moderna 

.M.àquina au tomàt i ca s istema a K L E I N » ' a a i gua corrent per al renta t de les Lotel les . 
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