
§PL' 

ANY II 

S E T M A N A R I P O P U L A R I N D E P E N D E N T 

P a l a m ó s 16 c'? Juny de 1923. 

PREUS DE SUSCRIPCIO 

Palftmós, trimastre 
For», trlmestr» 
Estrangar, un anu 

2'00 ptes. 
S'SS lü. 

IS'OO id. 

OO 

O O 
O O 

NUAÍ. 02 
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M A U R I I V I L A R , 2 , SEĜ N. 
Anuncis, comu''icrfs i rec'ama o preus segons tarifa. 

H4.gamBnts a la bestrete. 

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

A !a s e n y o r e t a T. V . 

Amb qui millor que amb vostè, ^xamosa damisel·la, 
per a qué els amics Black anb Fair poguessin comen-
çar una nova sèrie d'elogis, d ' un i manera digna i 
escaient? 

Voldríem nosaltres ésser com els antics rapsodes, 
ço és, anar de palau en palau a entonar davant del 
monarca poderós de terres l lunyanes himnes i càntics 
d 'amor a la dama dels seus pensilmente, perqué aixís 
no ens veuríem precisats a recloure els nostres elogis 
en la petitesa de les pàgines d'un humil setmanari, 
doncs, cregui-ho, vostè es mereix i és dii^ne de lo pr i-
mer, peró, ja que l ' impassible Cronos no volgué que 
tinguéssim aital ditxa, prengui i accepíi l 'humil ofrena 
que li fan aquests dos amics vinguis de terres llu-
nyanes. 

Sa cara ens recorda a nosaltres, e r rants vianants, 
la formosor de les ros-3S de l'^s valls holandesns'; i la 
seva, rialla, com no reconiar-la? com oblidar aquells 
moments en que parlant-hi ens embololalia amb l 'en-
cía de la seva rialla natural , simpálica i pgradable? 

En ella no cal cercar-hi arlificis car lot és natural 
com sa rialla, rialla que a nosaltres, errants vagabonds 
per l 'àrid desert de la Vifla, ens apar un oasis d'aigües 
pures, f resques i cristal·lines, úniques capaces de sa-
dollar la sed d 'amor d 'aquests dos cors que acaben 

demanant-li , humilment, no els hi negui al llegir son 
elogi, l 'almoina d 'una rialla. 

BLACI: AND FAIR 

El carrer major 
Avui, volguts amics meus, voldria parlar-vos des 

d 'aquestes ratlles d 'un tema local, d 'nn del caires més 
típics de la nostra vila: el carrer Major, el centre de 
la nostra vila; el recés més sogur durant els bofaru ís 
de l 'hivern, quan la t ramontana i el llebeig en aferr i-
ssada lluita, diríeu que t ruquen a la vostra íinesíra 
amb llurs mans invisibles, com convldant-vos a f ru i r 
d 'un dels espectacles més meravellosament grandio-
sos: una tempesta al mar. Mes, no só, volguts amics; 
si la meva pluma poc avesada a tota all ra cosa que 
no sigui la disciplina del treball sabrá glosar digna-
ment aquest tema. 

P e bon matí, son silenci és trencat per la vinguda 
de les venedores, qu 'arr iben balantcejant-se pompo-
sament, un cistell sota cada braç, i s'asseuen amb un 
posat majestuós de reina darrera una descomunal 
pa rada de verdura, i poca ostona més tart, la plassa 
és plena de l 'ardarull de les pagevses i compradores 
que mouen nn xibarr i de mil dimonis. 

Molt sovint, la plassa es véu invadida per un estol 
de gitanes, amb tres o quatre criatures als brassí>R, 
espellifades, amb unes faldilles amplíssimes i fc-.rráa 
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..le terra, amb els vestits polsosos, bruts amb la pols 
ile totes les carreteres d'Espanya en el séii lent e in-
lerminable pelegrinatge, amb uns cabells negres qu'es 
pentinen formant un graciós rínxol sobre el front, i 
amb uns ulJs grossíísims, negres com l'assabatx que 
vos miren anariciant-vos, i amb una melangia i un foc 
qu3 retreuen ben bé el seu origen oriental. 

A les dotzo, quan lòs sorolloses sirenes de les fà-
briques senyalen mitj dia, os veu plena per la gentada 
que surt presurosa del treball i qu'or; daleix per la 
minestra casolana. 

Oh! i que bell es aquest lloc, aleshores, quant el 
sol deixa lliscar els seus raigs benefacorá i porla en-
cara que sigui sols per entre l'nsríloixa d'enlre dos nú-
vols nn i mica d'alagrií a n.b la S3 ^a 'jlar.);* migicam'ínt 
daurada que ressegueix amorosaniont los parets, com 
volent foragilar alguna ombra escadussera de tristor. 

Aleshores, veureu alguna velleta que porta el seu 
seient al dintell, i sota el bes amorosidor del sol, res-
ta mig endormida pensant en eljoi^ia''.)'! brá da gros-
ses pi ' i l les i cabells negres que morí sens el consol 
d'iin ánima amiga, abrusat dé sot, allí, a les terribles 
planes de Cuba. 

Al vespre, el devassall de llums de les botigues, 
qu'es creuen una i mil voltea, formant capricioses i ' 
fanlásti(|UQS formes damunt les parets veínes, aquest 
aldirull constant d ' an i r i ve i i r amunt i aval', inces-
santment, en una meravellosa confusió de llum i so-
rol], en una orpiásíica barreja, coin si en una paleta 
de pintor hi barrojpssiu lots el& colors del ssu pinzell 
i tota l'innombrnljle gama de sons, tot aixó dóna un 
segell cosmopolita al nostre carrer Major. 

Qui pot dir els idil·lis començats aquí, sóta l'^sclat 
estrident de la multitut, al creu:ir-se una donzèlleta 
que al rebre sobre els seus ulls l'escalï ardent d'un 
amorós esguard, abaixa el seu gentil caparró, rubo-
ritzant-se pudorosament? 

¡i! ¡i: 
Els dies de pluja, resta silenciós, sols alterat per el 

repicar tristament de la pluja dnmunf. els vidres, i per 
la cantarella monótona de i-aigua que corre per les 
voreres. 

I per últim, quan tothom és fóra, algún botiguer 
ressagat tanca les portes, i cl carrer resta altra volta 
sumit en un tranquil silenci, guardat per l'incerla 
llum dels estels que, amorosos se'l esguarden tremo-
loses i parpellejant des del cel, i aixís, un dia i tin 
altre dia, seguint desgranant l'inestroncable riime de 
les horee 

A. T. 

I I 811 man 
E n y o r í i n i e n t 

S'apropa St. Joan, d da de les dates de la nostra vi-
la i em^ sento sol al pensar que durant aquests tres 
dies no lindré conipruij'·s, que m'abandonaran per 
acudir als llocs d'esbarginíont. Quina felicitat per ells 
que viuen amb plomi salut; i /-.nudeixen les alegries 
que lencn aquests dies p!ntis d-eiitusias-uo que con-
verteix la vila en un tragí constant d'anades i vingu-
des, per a contemplar lei inno nbrables belleses natu-
rals que conté. 

Amb quina ti'istesa i malenconia contemplaré en 
les nits serones i clares, en que el Passeig apareix 
sembrat do llums brillnnls; a «eJles» que nascudes en 
aquesta tf-rra fèrtil en belleses, aniran apareixent en 
busca dol iriomf, la vanüat i l'amor, d'aquest amor 
que preien m fer fort i avassallador, peró que no pas-
sa d'éssei- débil i frágil, rompent-se al més lleu con-
tacte. Tot :.ixó ho recordo, peró-no existeix per a mi. 

Em trobo vençut i enveilií de cos i ánima. Voldria 
morir-me, peró qué difícil és aixó quan es desitja! La 
vida s'arrapa amb tessó al cos macilent i no el deixa 
menires aquest pot resistir l'embat terrible de la mort! 
I la resistiré pots u- ea inSaites dates com aquesta. 
Doncs qui és capaç de comptar els anys de vida en 
un cos minat, peró resisteni? 

E . D E A r a g ú e s 

r / em m a L O C P l 

Oh, les dametes palamosines, cantades per tants de 
trobaires de pel moixí! Qui no hi queda embabieoat? 
Jo lambé vull cantar-les, a la meva manera, és clar, 
jinrqué jo ja tinc pel fort a la barba i les coses les 
vi->ig una mica diferent de quan era poll amb pluma 
por canonar. 

Mireu-les! són un prodigi: formoses, distingides, 
elegants, expansives, esquades, avui rosses, demà 
brunes, sempre buides ! albes, lleugeres —de ro-
ba i de sentiments— captives de S. M. la Moda i de 
tot el que s'especialitza per insubstancial i inútil, po-
brés flors artificials, sense flaire, escandalosament vi-
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rolades, que decoren els passeigs, els b.alls i els cines. 
Dev^otíssimes del xarlestón i demés mandaaga exótica; 
laijibé ho són de la boxa i el futbol: —microbi que 
acabará per desequilibrar a tota l'humanitat— man-
leá J'elles fumen cigarretes, com els «pollos-bien.» 
Gasten polvors d'arroç i llàpiços pel seu ús particular. 
( kiroses i esmeradíssimes en l'embelliment del seu fí-
sic, descuiden, millor dit, ni la coneixen aquesta altra 
bellesa tan superior, la moral, la de l'ànima, de l'es-
parit, en fi, única coliízable i que té u la varitable va-
ior eu el món de los realitats absolutes. També es 
cosa de poca moma per elles ocupar-se dels quefers 
aoméstics: saber escombrar, rentar el í plats i la roba, 
surgir, apedaçar o bullir unes patates es cosa que 
rebaixa la seva dignitat, i així no ho fan, ni volen, ni 
sabríBii fer-ho. Demés, tenen el temps molt just, mal-
grat la simplicitat del pentinat Saben també, les 
nostres dametes, precindir perfectament del contrast 
que resulta quan no poden evitar la companyia de la 
seva mare, del seu pare, o del germà petit; elles por-
ten de massa —no en quantitat, sinó en calitat, natu-
ralment— tot el que manca en l'indumenlaria dels 
seus acompanyants. 

El seu ideal (també tenen ideals los noies d'ara) és 
l'ésser maques. Costi el que costi i posi a qui pe«!Í, 
elles necessiten fer-se maques, si ós que Natura no'ls 
ha donat cap semblança amb la Venus, primera 
condició a son judici, que deu posseir una dama, 
car aixó a son judici també decideix el seu perve-
nir, doncs de l'exhibició més o menys ostensible de la 
sova «estàtua», sens que hi manqui el méspetir demll, 
en dependeix la probabilitat, aquesta es la seva espe-
rança, d'atraure les m i n d e s cobdi'^ioses d'algun «Ro-
nieu», de per riure, que no lingui encari la seva 
«Julieta», també de per riure. Guanyada la primera 
batalla, la segona pot dir-se (jue també ho és, doncs 
el babau no triga gaire a declarar-se, seduït per la se-
va formosura, caigut en el parany, que diríem nos-
altres. 

Ja constituiíia la parella, que de lluny sembla d'e-
namorals, la noia per de moment ja té realitzat el seu 
somni daurat acariciat a toles flores i a tots els llocs. 
Ja lé el qué volia, «novio», encara que succeeixi molt 
sovint que no sigui prou o gens del seu grat. 

Tenir «novio» és per les noies cosa tant indispen-
sable com tenir un mirall a casa seva. Tenir-lo a gust, 
lieus aci la seva preocupació sempiterna, i heus ací 
lambé el més difícil del problema! peró Ínterin no pot 
ésser així. accepten a qui sigui que se'ls presenti, heus 
Mní ol pecat més gros, i al menys eviten el ridícul, l'es-
crtTK'.'ílosa mengua de presentar-se en públic sens el 
currutaco al costat. 1 mentrestant procuren tenir-lo 

sempre adiete i fidel a llur primera veneració, sens 
perjudici, peró, d'estar tothora alerta per si es presen-
tés aquell altra que voldrien. 

A vegades resulta que el «novio», al millor «ena-
morjat» de la mateixa manera que la seva parella, 
decau en els seus entusiasmes i fogositats dels primers 
temps. Llavors la noia, alarmada, prova l'últim cartut-
xo i apel·la a recursos, que podrán ser alguns tot el 
poc decoros que es vulgui, peró que solen donar ex-
cel·lents resultats, retenint al fastiguejat sorja una 
temporada més, firlel a sa companya.. . , fins que torna 
venir de nou el cansament o el fàstic, i llavors no hi 
valen ja ni plors ni cines, «el pájaro quiere volar>. I 
la noia, amagant a dintre el despit o la tristesa, rea-
pareix altra volta a l'esceii iri de l'eterna comedia amb 
una nova provisió de mirades de totes les expressions, 
de riures de totes les sonoritats, de poses de totes les 
lleis, que un xic cada dia ha anat assajant enfront del 
mirall, que és el «novio> d'estar per casa, el més es-
timat i també el més odiat, car té la virtut o defecte 
d'ésser sempre sincer. I així sempre, fins a veurer co-
ronats per l'éxit els seue ponuns o desflorada per 
complert tota esperança. 

Aquesta és poc més poc menys la regla general de 
la fémina local, dametes de llautó, capaces per fer la 
felicitat de qualsevol pap^-inates sensible a tot aquest 
cúmul de falses gràcies. 

E L CAVALLER DE LAISOLITUT 

U. S. B 13 L·l enca, i Palc s. c. 

Al camp de l'U. S. Bisbalenca tingué lloc aquest en-
contre per al torneig «Copa Provincial», éssent força 
nombrós el públic que hi acudí, puix els partits entre 
els dos equips esmentats són sempre esperats amb 
interés i més aquesta vegada que l'onze bisbalenc^ 
proveint-se de reforgos com Barceló, del F. C. Barce-
lona, Tibau i Reixach del Palafrugell, formaven un 
gran equip i confiaven poguer guanyar els dos pri-
mers punts d'aquesta competició. 

Poc, molt poc futbol es veié en aquest encontre, 
puix a mida que anà transcorreguent el temps el ner-
viosisme s'apoderà de jugadors i de públic i els con-
tendants acabaren preocupant-se més de l'home que 
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dtí la pilota, ço que no hagués succeít si un sector del 
piiMic bisbaleuc hagués callat en lloc d'esgargamellar-
se buscant l'oc on ni guspira hi iiavia. 

Al pruner temps atacaren molt els propietaris del 
lerreny, peró Forné i Dimas sapigueren mantenir-Se 
ferms en èls seus llocs respectias i aguantaren digna-
ninnt l'atac contrari. Als 20 minuts es produí el gol 
bisbalenc. Ametller centrà bé sobre porta recollint la 
])flla Barceló, que la cedí a Reixach i aquest xutà in-
troduint la pilota a la xarxa palamosina a despit de la 
capbuí^ada de I\íayor que res més pogué fer per evitar 
ol gol. Poc abans de finir el primer temps van tirar-se 
Ires còrners seguides contra els bisl)alencs sense 
rosnllat. 

Al segon tem])S, els palçimosins que anaren amb fé 
on consecució de l'empat pressionaren fortament al 
inni'c de Bai'ris dominant intensament als vermells 
])isbalencs, més per tenir el sant d'espatlles fou que 
diferens xuts do, Rosalench i dos cops de cap de Molla 
no fossin gols per m i r a A i x í anava seguint el par-
tit amenitzat sempre amb uns crits «que sens dunte 
no pujaven al cel» del públic bisbalenc, ftns que Ga-
rriga s'apoderà de la pilota, la passa a Molla que ce-
dint-la adelantada a Ribera aquest afusellà l'empat, 
que ja no varia per donar Ballell els final del paríit 
pocs moments després. 

Els millors per els bisbalencs foren Serra, Company, 
Barceló i Reixach. El Palamós ha actuat fluixament 
essent els millors els defenses i Ventura. 

L'arbitratge del Sr. Ballell, discret. 
Eren els equips: U. S. BISBALENCA:- Barris, Serra, 

Trill, Oruanyes, Company, Muní, Ametller, Reixach, 
Tibau, Barceló, Abellí. 

PALAMÓS S . C:- Mayor, Forné, Dimas, Bosacoma, 
Gou, Ventura, Aliu, Rosalench, Ribera, Garriga, Molla. 

J. 

T O R N E I G C O P A P R O V I N C I A L 

U. S. Bisbalenca 
U. D. Girona 
TJ. S. Figueres 

Palamós S. C. 1 - 1 
L'Escala F. C. 4 - 0 
Olot, F. C. 2 - 1 

I M P R E S S I Ó 
La segona jornada d'aquest torneig ens porta el 

debut de l'U. D. gironina i, amb ell, un brillant ï-esul-
1 al sobre l'onze escalenc. Veurem si en actuacions suc-
cesives l'equip gironí sabrá imposar-se tal com molts 
esperen. 

El Palamós sols lográ un empat amb la U. S. Bisba-
lenca, reforçada per Barceló, Tibau, Reixach, etc.; 
després d'un encontre ensopit i vulgar. Una ensope-
gada, la primera, car en preveiem d'altres a no tardar. 

P u n t u a c i ó 

CLUBS J. G. K E. F. , C.^ Punts. 

Pa}amós S. C 2 1 0 1 K 0 1 .3. 
U. D. Girona 1 1 0 0 4 0 • r ' 2 

Olot F. C. 2 1 1 0 4 • 3 .2 
A. S. D. Girona 1 0 0 1 2 2 ^ 1 
U. S. Figueres 2 1 1 0 2 5 .2 
F. C. L'Escala 2 0 1 1 " 2 . 6 .f 1 
U. S. Bisbalenca2 0 1 1 2 4 1 

Per demà, diumenge estan assenyalats els següents 
partits: 

Olot - A. S. D. Girona. Jugant-se el partit a Olot es-
perem una victoria ololins. 

L'Es -ala - Figueres. Preveiem un partit anivellat i 
de difícil pronosiit. Un empa^^ o una victoria mínima 
dels figuerencs no ens estranyaria. 

U. I). Girona - Bisbal. Es d'esperar una bella victo-
ria dels unionisíes. 

COMUNICAT 

Havem rebut la carta que segueix: 

Sr. Director de «Costa Brava» 
Palamós 

Molt senyor,meu i distingit senyor: Arriba avui a 
les meves mans el setmanari que vostè tan encertada-
ment dÍT Íg0Íx, de 26 del passat maig. En el dit núme-
ro, página 3.% i amb el títol de «Futboleres» i firmat 
amb el pseudònim «Keepers s'hi dóna compte del re-
sultat qu© a benefici d'aquest huraiil servidor va 
celebrar-^se entre l'equip al qual vaig tenir i tinc la 
honra de pertànyer i L'Escala F. C. 

Tinc d'agrair-li, senyor Director, igualment que al 
conegut Keeper les paraules per demés carinyoses que 
des de'l seu hospitalari periòdic em dirigeix. Ingrat o 
injust fóra si no agraís tan suggestives i emocionants 
paraules vessades a honor meu en moments en que 
complint un deure patriòtic em trobo allunyat de f a -
miliars, amics i companys. 

Al prestar-me la seva valuosa ajuda per fer-ho pú-
blic des de les columnes de «Costa Brava» la meva 
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ánima revui amb entusiasme i alegría des d'aquestes 
a^res i crues terres. 

iMolt li agrairé, Sr. Direntor, l'inserció de les líniei 
qu3 quarálles adjunt li envio fent públic el meu 
agrrtiuient a vonés, Directiva i Socis del Palamós i a 
tots els afe rcionais, pregant-li en cas de sa inserció la 
remísió d'un exemplar. 

Repeiint-li les meves més efusives gràcies sap pot 
disposar del seu atent s. s. q. e. s. m. 

ATÍTOXI RIVAS 
Melilla, 7 de juny de 1928. 

Moltes gràcies!! 
Vull fer públic des de les columnes d'aquest setma-

nari a tots els qui recordant el meu nom, llur amistad, 
companyerisme i afeccionáis al fúibol i que prestaren 
llur valuosa ajuda; bé organitzant el par,ÍL o bé con-
currint-hi, celebrat el 20 del passat maig el meu mà-
xim agraïment com igualment ranibé als valenis 
companys de L'Escala F. C. (jue es presiai'on a aquest 
encontre. 

Plé ei cor d'entusiasme i no trobant pnraulos amb 
que agrair aquesta distinció vos envio les gràcies a 
lots, amics i afeccionats, dieni-els'lii: Molies gràcies!! 
Moltes gràcies!! 

ANTONI RIYAS (MADRILES) 

o t i c i a r i 
A primers de setmana han quedat instal·lades en la 

nostra platja una vintena de casetes de bany. 
En l'aparador de la confiteria «La Palma» s'hi ex-

posa una vaca mecánica que causa l'admiració de la 
quitxalla i tamb.é de la majoria de llurs acompanyants; 
acciona per medi de l'electricitat i per el realisme dels 
seus moviments hom diria que's troba davant d'una 
vaca de debò. 

Ahir marxaren cap Alemanya els empleats de la ca-
sa Krupp que vingueren fa prop d'un any per a 

montar els cotxes motors de la companyia del^ «F. E. 
E.» Sembla, peró, que malgrat el temps esmerçat els 
dits cotxes no funcionen tal com deurien. 

Per als dies 24, 25 i 26, festa major de la nostra vi-
la, es celebraran magnífics festeigs. El primer dia hi 
haurà ofici en l'església parroquial. A la tarda i nit 
atraccions, concerts i balls en les societals; sessions de 
cine, audicions de sardanes i partits de fútbol. Per 
als dies següents hi haurà si fa no fa els mateixos 
festeigs i ademés el dia 25 a les onze tindrà lloc una 
solemne missa do campanya per fíT entrega de una 
bandera al Cós de Carrabiners, regalada pel Magnífic 
Ajuntament. Aquest festeig será amenitza^ per la ban-
d i del Regimen' d'Asia la que ademes, durant la tarda 
i nit del esmentat donará concerts en el passeig Ma-
rítim. 

Demani un «Spumy» el refresc de moda a Barcelo-
na.- Fabricant: D. Ballesta. 

Moviment del Port durant la setmana actual (de di-
vendres a divendres). Vapors Estrangers: Njegos, grec 
Colon, anglès; Hellen, noruec; Alga, italià. Velers: Li-
lly, id. Vapors nacionals: Berga i Anciola n.® 1; velers: 
Joven Paquito, Ramona i Maria del Pilar. 

A q u e s t n u m e r o k a e s ta t r ev i s a t 

per l a c e n s u r a governa t iva . 

d escrtDî  

L A C O M P T A T 

I Ml 
EHET 
220 

U 
A T E R M I N I S 

"E8H1 U 
264 

Demani una (demostració a ^Ml. Prol i ies , i 
sense cap mena de com]^romis per vostè. 

li sera le ta 

IW. E M P O m U M ' P A L A M Ó S 
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1 iE!li 1 i m u 
Apare-ador i constructor d'obres 
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C.·i'v'aiites, 38 1 ô 
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S . P l a j a V i l l e n a 
Centre 69 i3 'a l de Suscripcions 

Tienda [ suscnpció a tola me/ta jperiodics i 

rtnn.vtns nacionals i estrangereíiy. 

(Jo ••resoonsa 

I de 1 e(U principals éditoria Is de 

Barcc. 'in.i i Madi 

í^egf^'":'''^ amtocrática 

— TT' Ï ^CA mT-̂ e 
C o c o c h a ^ 

E n suce^i^v^ apariciones 
les s e ^ i r é hablando de 

núesíras especiales cualidades. 
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