SETMANARI

Palamós 30 ce Juny
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Des de molt temps que som ferms admiradors de
les beutats femenines, quines, si no? d'arreu i particularment de les nostres, de les palamosines. 1 donat
el nostre carácter oorapiexe, errant i solitari, peró
sensible i romàntic per excelencia, sentim e.i nostre
ésser emocions inenarrables quant «descobrim» una
nova beutat, una damisella, que per la seva soneillesri
^osta oblidaiia, es dir, sense aquella auriola mes o
menys juit:\ que envolta a les beutats, di^uein-ne
«consagra<ies» que en f)nsseigs i balls s'en emporten
Ims miraíieá i pi'oforeaoies dels joves. Per aixó en
«litís.'obrir» • aquesta doazella a qui adressem l e s p r e senis ratlle-j, s^nlírem fonda emoció en obirar l'enris
irresistible do Ja seva figureta escaient i simpáiina.
rematada bellament per la testa agradable de la qui
pengen dues trenes ben pentinades; dos trenes de discreta ingenuíiat que recorden temps passats, j a gairebé llunyans que la veleitat dol caràcter humà ha ar]-3onat en oblií. Aquestes trenes de típica donzeUa
oalalana, ens marquen un esguard perfectíssim, agi-ad'ible i simpálic, avaluat encara par una rialla fácil,
sompre a flor de llavis, vertader tresor, car és la rialla, més pura, més atraient que recorda nostra vila.
A volies a(^uesta L'ialla natural, es converteix, on
una mitja rialleta, viva i picardiosa i en unagaltona,
la dreta, hi apareix un clotet enciser, ideal, i més d'una
vesrada en un estat d'éxtasis indefinible hem allarga-
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da la mà afanyos'33 d'e.npresonar el clotet, simb<)lic
de beutat incomparable. I bé: Carme gentil, si')jpa\iquíssima dame, a caialana, vos que per vostra manera
d'ésser (no so ns veu por els balls i sou enemiga de
la <garçonne>) resteu oblidada, penseu que no vos
oblida tothom. Nosaltres sempre isolats i solitaris, vos
obirem fins en somnis bells i forinosos, i que recordem anil) delectança!
Quantes voltes en
somnis, ens hem vist als vos res peus, mentres vos ens
acanonaveu amb la vostra faç riall(5ra on s'hi dibuixava un clotet diminut, immens, imcomparable. Que
n'és de bell somniar!!
BLACk AND FAIR

Si ens haguessin dit que tot,s els camps de fútbol
escampats per aquests mons do Deu s'eren convertits
de cop i voha en camps de conreu, i que en tots els
atacats de ia jiionomania de les guitzes s'havia operat
el prodigi de la possessió del sentit comú i de passar
al seu cap tota l'activitat i «saviduria» dels seus peus,
és seguríssim que aitals aconteixements no ens haurien deixat tan sorpresos i de manera tan agradosa
com les ratlles aparegudes a la darrera editorial d'aquésta fulla, signades per «Una palamosina^, comentant el nostre escrit dedicat a la fémina local inserit
la setmana abans en el mateix periòdic i del que gai-
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exagerat en les seves més Insignificants disposicions;
rebé ja no ens en recordàvem.
Creiem que la magnitut de la nostra sorpresa no es una noia aixís, podeu creure-ho, si no inspira interés
exagerada. I creiem també que aquesta sorpresa la de deíermidada llei imposará sempre respecte.
compartiran amb nosaltres tots els lectors d'aquest
setmanari, incloses les dones, si és que llegeixen altra
E L CAVALLER DE LA SOLITÜT
cosa que la secció d'elogis. Efectivament, un habitant
del planeta Marte, passejant pe^ nostre carrer Major,
Nota de la R.: Donada l'oxcessiva llargària de l'arfora menys estrany i nou que no una senyoreta pala- li('ie
precedent i del poc espai de que disposem en
niosina esoribint pel públio a un periòdic.
aquest número, ens hem vist obligats a fracciouar-lo
La réplica d'aquesta inlorossant ^-palamosina» es reservant l'acabament-per «1 pi'óxim número.
foiiam(¡nta en a(|ues's ires concejales capitals: Primer: •
(iue no liavem fet exepoions en parlar do la fóniina
do Palamós, exopcions que, segons ella, existeixen en
més o líionys escala. Segon: Que aquestes exepcions,
pi'e.!isiun'iiit per ser-ho, tenen ocasió do planycn-'s cada dia en veure's gairebé desprcciadfs per els
admiradors empedernit.s, en sa mejoría, de totw? les
potingues amb que disfressen la seva porsonaliïnt la
majoria de les dones; i Tercer: La m;uúa e¡i elá homes
de retreure sempre els defectos d l sjxe contrari,
Palain-'s. S. C. i
F. C. B arcciona, i
éssent així que el propi n'esiá p agai de tan greus
V.
n.
5
com els de que puguin ado i:* elles unn.
I bé, que caldrà contestar a l:i suoep ible «palamo- Els dies primer i «egon de nostra fosla M:iyor tiasina»?
^Uf ren lloc aquests encontres en terreny locd. A'")Probem-ho. Al primer dels concept' s i-espondrom: duos jornades acudiren bon nombre d'afeccionats a
que una escepaió hi ós en tota regb^ peró com que presenciar la lluita.
una ñor no fa primavera ni una aureneta esiiu, ens
El primer partit fou molt anivellat i competit com
deixarem dur per l'agombolament general tan feixuc ho palesa abastament el resultat d'empat a un gol. Ela
que tapa el sol; p'jr altra p u*£ les exepcions ja es do- blau-grana marcaren el seu al minut de joc d'una benen sempre per descomptades. Per el que fa referèn- lla capüinada de Galtés. L'empat palamosí no vingué
cia a la nostra vila a aijuest respecte, pot.ser sigueu fins a la segona part que Ribera traduí una passada
vos, gentil palamosina desconeguda, la única exepció de Molla amb un bon xut imparable. Arran de l'empat
exist<mt, i encara (perdó) no estem del lot certs si no els
contendents s'animaren i el partit esdevingué inteha tocat mai carmí en els vo=5tro5 llavis, ni si 'les fal- ressantíssim.
locals dominaren quslcom més que
dilles no tapen una mica me.^ aval) de quatre dits llurs contrarisElsdoaant
l'impressió qtie eixirien del
abans d'arribar a sobre els genolls, ni rie si heu per- camp vencedors. No fou,
peró, així, car Godai assedut aquella veneració per les vostres trenes, TIÍ si heu nyalà l'acabament de l'encontre
quan encara subsisdesnaturalitzat la seva color amb l'aigua oxigenada, tia l'empat.
ni el de los vostres galtes amb la pols d'arroç, ni, en
fi, si teniu mania amb la superlativa belresa del fa- El segon partit registrà una aplanadora desfeta
mó^ i per tan tristos conceptes malaguanyat Rodolf dels nostres colors. Els barcelonins obtingueren una
Valentino. Ja veieu, gentilíssima, on arriba sens que relativament fácil victoria sobre l'onze local, ja que
s'apuntaren els goals sense esforç aparent. EI primer
hi podem fer-hi més, el nosire esceptismo.
l'aconseguí Parera II, aprofitant una fallada de Dimes
Pel que fa referencia al segon dels conceptes per i també de Gou. Ei segon, entrat per Galtés, també
vo^ retrets, volem concedir-vos la raó, peró només vingué per altra fallada de Dimes. El tercer fou per
en part; no us càpiga cap dubte, el que és bo acaba una indesició inperdonable de Dispés aprofitada per
Rotiipre per imposar-se: una noia senzilla, seriosa i Lluc. En un batibull davant el marc local fou entrat ^
am') el talent sufinient per a sabor menyprear certes el quart gol sense que'ns sia possible assenyalar-n©
imposicions de la moda, aquesta sobirana que un ra- l'autor i ei cinquè i últim gol barcelonista fou aconquitisme moral tan generalitzat en la dona, acata com seguit per Galtés rematant una baia que Parera havia
una esclava humil la seva tirania, i un mal entès en xutat ai pal. Els paiamosins aconseguiren el gol d'hoella, titlla de ridícula a aquella que no li ret culte nor en transformar, Rosalench, un penal per carga
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d'Alemany a Ribera.
Aquest dos partits ens han ensenyat la técnica excelent del Barcelona; la colocació, la passada rápida i
j)reoisa i la concepció de joc o sia el seny amb que
jugue. Res d'individualismes perjudicials. Res de floreigs inútils. Es una bella lliçó que caldia no desaprofitin èls nostres futbolistes. La derrota del segon dia
fou deguda, en primer terme, al joc individualista i a
la manca de facultats i sentit d'assimilació de la majoria dels nostres jugadors. La manca d'enirenament
(tenim entès que sols es presenten als enlrenos tres o
quatre) va palesar-se en tota la pari ida i en el resultat final. Sense entrenament no es pot jugíir bé el futbol. I per jugar malament, per anar a lluir el «lipet»
els diumenges no val la pena. Qui vulgui jugar que
s'entreni degudament, seriosament i si no que plegui^
car així evitará més d'una xiulada i al ensems que
l'hagi de treure la junta.
Arbitrà Godai i els equips foren.
«F. C. Barcelona»:- Co .lina, Martin, Pom^ír, Hernández, Alemany, X, Lluc, Tonijoan, Coll, Galtés i J. Coll.
El segon dia Parera (Ramón) i Segura substituïren a
Coll i J. Coll.
<vPalamós S. C.»:- Mayor, Dimas, Dispés, Gou. Rosalench, Ventura, Aliu, Molla, Ribera, Gai, Roger. En el
segon partit Garriga s'arrengierá en el lloc de Gai.
KCEPÉR

TORNEIG COPA PROVINCIAL
A. S. D. Girona
XJ. S. Figueres

U. D. Girona 3 - d
U. S. Bisbalenca 5 - 1

IMPRESSIÓ
Peresciu'.e'rf la nostra festa Major va sosprendre's
l'encontre Palamós - Olot jugant-se solsament dos
partits. Eis resultats arab que finiren no demostren
res de nou puix ja eren previstos. Continuen capdavanters la U. D. Girona i la U. S. Figueres peró cal
venir present que eis figuerencs han jugat un partit
mà'S cjue els gironins i també que els inmediats seguidors Palamós S. C- i A. S. D. Girona.

Puntuació

CLUBS

J.

G.

P.

E.

F.

C. Punts,

6
U. D. Girona 3 3 0 0 . 15 3
6
6
0
9
1
U. S. Figueres 4 3
o
Palamós S. C '2 1 0 1 5 1
3
A. S. D. Girona 3 1 1 1 8 9
6
0
6
2
1
3
Olot F. C.
1
F. C. L'Escala 3 0 2 1 2 8
1
15
1
3
U. S. Bisbalenca4 0 3
En aquest quadret de puntuació hi manquen els
partits jugats ahir, quin resltats oficials no sabem
encara.
<>

ticiari
Durant els dies de festa major ;en el Royal Sport
Bar, foren donats concerts per mil já d'un potent aparell de ràdio.
Conforme ja anunciarem, el segon dia de la Festa
tingué lloc l'acte de fer entrega al Cos de carrabiners
d'una bandera, ofrena del Magnífic Ajuntament.
L ' a c i e fou npadrinut per la senyora Mercè Nadal
d'Araiia, qui llegí un discurs en l'acte de l'entrega;
i f( u lot preí edil d'una missa de campanya a càrrec
del rector de la PaiTOíiuia Rvt. Mossèn Ramon Coma.
El dijous píissat, revetlla de Sant Pere, tingué Hoc
una selecta audició de sardanes a càrrec de la cobla
La Principal d'aquesta vila, enfront del Royal Sport
Bar, que es vegè moll concorregut.
En el Casino «El Port», ahir es celebrà nn lluidíssim
ball de verlxíua en la teri'aça a càrrec de -ïl'Orchestrina Jazz Palajnós» que com l'anterior resultà concorregudís«ïm.

Moviment del Port durant la setmana actual (de divendres a divendres). Vapors Estrangers: «^Churruca> i cPacheco:' anglesos i «Nereide» italià, Nacionals
i íAnciolan."
Velers: «Joven Paquito .
A q u e s t n ú m e r o l·ia c í t a t r e v i s a t «Cervera^
«Juanito Bonmatí«Granada», ^Virgen del Mar> í
«Maria >.
p e r la c e n ò u r a g o v e r n a t i v a .
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