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Pagamente a la bestreta, 

El O a una 3eutat 

A !a senyoreja M . E. 

Quin encant més misíoriós el d'aquosla xainosa da-
miael·la! Que bé U escau el npm que ¡ jo i t i d " Maria, 
car ell ena recorda el raes ñoilL, l'alogre Maig, en que 
a l'alé primaveral les flors, obren llurs capulls i la Vi-
da és transportada d'una a l'altra per caprici de gen-
tils papallones. Kn que los íonts prenen un aire salti-
ronador que alegra Dostre cor, cor huma i diví a 
l'ensems amb més daler per enlairar-se cap al blau 
doser del cel, seguint el vol d'una au geníi!, que no 
per restar encisat per les passatgeres coses d'aquests 
món, que a la ñ van a desembocar r1 mar del no res. 
Es un mes molt vai'iable: TaníORt veureu que el reful-
gent Febo GXtéii sobre les verde» plaiiuries la gentil i 
daurada cabellera seva, com (pie un nuverrot extrany 
i enrejós de sa n^fulgencia si li és posat al davant 
fent-lo plorar llàgrimes que s6n esperades per la tet-
ra mare de totes les plantes que de ella en són neces-
sitades en aquest formós mes de Maig: avui fa una 
calda que fa llançar un lleuger crit de dolor a les 
dures roques al evaporar-s© llur aigua, llurs baumes 
interns per voler del de la d'amada cabellera, i veus 
ací, que demà Eol obre de sobte els seus cofres miste-
riosos deiqua 1 ne surtenuns esbufecs que fan tronta-
llar lo mateix a la frágil herbeta que al milenari arbre 
de les cingleres. 

D'una variabilitat semblant sens presenta la dami-
sel·la, la beutat de la qual gosem avui humilment 

ofntar. Tantost la veureu passar riallera, amb un som-
riure que es molt d diciós tantost en sa pelitona boque-
ta, i ela cabells daurats llançats al vo.i amb un negligit 
deliciosament ariisüc, capaç de donar enveja a la 
daurada cabellera del sol, com la veureu seria, curo-
sament vestida de vermell, amb el cabell caigut davant 
dol froni, talment creureu, a) veure-la, ti-obar-vos 
davant d'una apatxe del jnisteriós Paris, a])atx al ({ual 
gustosament oforiríeu tot lo que us demanés: 

BlacIí and Faiii 

mïïi m nm 
He passat els dies de la festa major a Palamós. Es-

perava aquests dioH amb desig de veure i saturar-me 
de coses de la nostra vila i dels seus contorn.s. .Quan 
l'automóvil que em duia va tombar el revolt des d'on 
es copsa per primera vegada, venint de Barcelona, la 
badia, amb les cases de la vila al fons, un crit de joia 
i entusiasme va eixir del meu pit, on el cor anava 
bategant amb més força a mida que m'hi anava 
acostant'. 

Pa.ssáren els dies de la festa major com un enlluer-
nament: encaixades, abraçades, cants de tenora, jazz-
band, refilets de flaviol, vestits voleiadissos i traspa-
renta i braços nuus de noia 

I arribà l'endemà de la festa major. El dia, millor 
dit, la tarda que forma la llaçada que lliga els dies de 
festa passats i en fa una toia. 
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Amb candeletes esperava aciuesla tarda per a po-
<4uei' jissaborir, ajiintani. la meva s'ocació d'excursio-
nista a la meva palamosínitat, la bellesa del troe de 
(k)sía ÍJrava que hi ha de Palamóá fias a Castell. 

Peró un cop vaig haver deixat endarrera les darre-
res casos de Palamó.·í m'envahí uaa tristeíía gran que 
eiuura no havia experinioiitat niai. 

l'eia dos anys que no jiavia estat a La Fosca í amb 
aquesis dos anys he nojTogul molies coiili-ades de Ca-
lahinya. IIo pujat a i>ios aliei-osos i he i)assat valls 
(),íilii-ívoies i tots a<|iiosts lloüs que he petjat els he 
tt'()l)aiK c.ovorts de vím-I, d'arbres i de floio. 

A'!ostiiinada f.oïn Tonia la visia, doncs, a aquests 
]);iísaln'p.s he Lro!>ai els ll():'-s nosli't s, p >bres de color 
i sobro tot de flors. I.n. ginosia, aqueua flor, joia de la 
T^üdiUírránin, noints e.squii-x;jva una mioa les ponclents 
ro-osos de ( -ap-Gros. 

La farigola, roselles, romanins i toies aquelles altres 
fioi's (jue í̂ .ón los gales de Ja munt niya i que tan bó 
r-íssalren en un fons de mar blava, ajnb prou feinès 
si hi eren represí^niadep. 

I entre mi vaig dir-mí>, és (jue el jovent palamosí 
encaboriat amb la ooncuri-onoia de les sales de ball no 
s'iia adonat encara, qne la nostra muntanya está gai-
re bé despoblada de fioi-sV és que potser és insensible 
a una natura florida i a tots aquesis minyons que s'els 
veu asseguis o passejant per la sorra fína de la plat-
jn, al cosiat d'iina noia boni'̂ .a no els hi ha vingut de-
sig do cullii' un pom de flors de muntanya per oferir 
a la seva estimada, en reoordanga de la fesia major?-
és que aquestes noies no estai'ien contenlíssimes quan 
flairessin una flor cullida en un penya-segal, 2)el seu 
estimat de poder dir que ell, exposant-se per fer-la 
contenia li ha anada a abastar en lloc quasi inacces-
sible? 

Jovent do Palamós! es fa necessaria, si no volem 
queiar dintre pocs anys sense un bri de flor que 
adorni els nostres roquicers i les nostres munianyes, 
una campanya de repoblació fioriciilturera. 

A Barcelona ja fa dos anys que hi ha fundat el «Pa-
tronat pro flora silvestre» que reparteix bosses de 
llevors de flors boscanes als rodamons, i aquesis es-
campen, arreu on van aquesles llevors i ja hi ha mol-
tes comarques a Catalunya que en són beneficiades. 

A Palamós en venen pocs de rodamons, perqué és 
llnny de ciutat. Doncs, ja que aquests rolamons no 
venen sovint siguem nosaltres, els palamosins, els que 
ciiidem d'aquesta repoblació. Demanem llevors i es-
campem-les i en anys successius, l'endemà de la festa 
major, podrem oferir a la nostra estimada el pom de 
ñors (jue aquest any li hem quedat a deure. 

F. JuANALsI DAGAS 

G osan setmana 

La prop passada setmana el casino «El Port> inau-
gurà la temporada d'estiu amb una verbena a la ter-
rassa. Aquestes verbenes s'escauen els dijous de cada 
setmana i la cobla-orquestra «La Lira> és l'encarre-
gada de tocar tres sardanes i sis balls, dançats o 
escoltats per gairebé tota la joventut de nostra vila i 
també per bon nombre de persones majors que no 
dançen, ben cert, peró escolten i miren 

I 

EI nostre bon amic Jordi Rob.au treballava en l'ar-
ranjament d'un motor de una barca pesquera quan, 
dissortadament, aquest exploiá, produint grosses fla-
mes de les que va sortir-ne per miracle. Hem visitat 
al nostre bon amic i, tranquil com en ell és d'habitut 
ens ha fet oir un plany, no per la dolor de les ferides 
sinó perqué ei diumenge no podia jugar a futbol, de-
fensant els color palamosins. (^ue es restableixi prom-
te ©1 popular Jordi és el que desitgem. 

I quina calor, senyors, a Palamós no es pot viure, 
cada dia es sent més fins l'estrem que trobem norma-
lissim que nostres damisel·les emprim certes vestimen-
tes. . . un poc aprofitades de roba. 

El Roj'al Sport Bar també organitza verbenes. La 
de dissabte passat es vegé molt animada. En general, 
peró, tothom es queixava. Masses balls i poques sar-
danes.-Es a dir, més senzill més típic i simpàtic i menys 
carrincló i aixó és el que vol el públic, menys pujades 
i baixades. 

El F. C. Barcelona es a America a conquerir llorers 
i pefiseles. L'hi desitgem bona sort i. . . bons negocis. 

D'xecursions com aquesta sabem d'un club quins 
colors son groc-blau que també pensa fer-ne. Ara que 
no sabem quan. 

Hem saludat al bon amic i excelent futboHsta Anto-
ni Ribas, qui es troba accidentalment a nostra vila. 
No cal dir que ens plauria veure'l jugar, per apreciai-
els seus progressos. 

Com a temps aquest és bó; mes per aixó no tenim 
pas encara el gust de veure als estiuejants gust 
que no arriba pas cap estiu a les bones mestresses de 
casa! 
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Ainl) gran aiiimacíií') es celebraren els combats de 

^»oxa del Uzcudum i oí d'en Martínez preguem 

])erqué ja nía i ens vegem llur puny davant la nostra 

tiara! o si no pobre i'ísic! 

Es diu ({UG lian sortit varies expedicions al Pol a 

!)usi'ar Amudsen; no sabeni si aixó es cert, lo que si 

sabcni (is (jue són moltes les persones que a<iui bus-

(jUüii • poiosí. (Propaganda gratis). 

iOs (loncix qu(! som a I'OSTÍM, doncs el p^issat diumen-

g", a la sortida de missa de S niilja pel mercat es ve-

giíren ja molls d'ànecs. 

^ÍRSS PALAMÓS 

E R 

cosa solsament d'una temporada, pasada la qual ja ni 

tans sols em recordava d'ell, quan vos heu sortit a 

parlar-me'n 

Cal remarcar que de trenes no en porto. Potser per 

comoditat fou per lo que desde menuda he portat 

els cabells tallats, molt fácil és peró, que no passi molt 

temps sens que pugui ostentar la formosa cabellera, 

mon somni sempiteru. 

Mil mercès tinc de donar-vos, per els vostres bons 

i desinteressais consells. Cregueu que els agraeixo, 

essent ells prova evident de que sou un jove diferent 

dels demés, amb molt de seny i posseïdor d'un cor 

noble i generós, per lo que he pogut entreveure en les 

vostres amicals paraules nues de tota l'hipocresia que 

generalment té establert el seu quimèric reialme sobre 

ois ];)obres éssers humans. 

Sols em resta dir-vos el greu que em sap no poder 

conéixer-vos, segura com esticde que a mi m'heu cone 

gut i ei meu desig seria poder sapiguer qui és el pa-

lamosí (jue s'amaga soía el nom de «El GabaPer deia 

folitud. 

U N A PAÍ.AMOSINA 

vostra resposí.íí, geniil Ca\·idlor, m'ha causat una 

iuipressió agradai)lo, viva, inoll)]idab]e. 

[''ins creia no ])odor irolíur una ánima diferent a les 

d('m(^s, que tingui el criKiri prou clar per distingir els 

aoiiuls desequilibris socials. 

l'hn plau, f>odon croure-ho, la manera com comenleu 

els vostres dubtes, referents a aquesta humil servido-

ra. Vull esse;'-vos sincera. Doncs si, cert és que he 

usat algima de les potingues a que f.'Hi referència, peró 

cort ós tíimbó que quan m'he donat compte de l'efecte 

dnplo'fable i a l'ensems fastigós <jU'} |,)i'odueix veure 

una cara «es'.orada», he lleni;r\t ihiny dí' mí tota a¡iuei-

xa inmundicia; he comprés també qno val moll més 

ésser senzilhi," com més millor, encara que molies vol-

ies liillin de ridícula, doncs ?ols pot fer-ho qui ós un 

perfecte papagall, incapaç de regonéixer la virtud que 

deu tenir sempre una noia. 

El mal pitjor consisteix en que la majoria no pensa 

amb el vostre encertat criteri, i cregueu que és una 

llósnma vertaderament lamentable. Almenys a aques-

ta vila dels cent el noranta nou están ataca:s dels mals 

piijors que poden haver-hi. Essent aixis ja veieu que 

és f )ina quasi inútil intentar posar les coses al seu lloc. 

Referent a n'en Rodolf Valentino preferit haguera 

que ¡'haguessin deixat and") repòs, peró que hi farem. 

Es veu que coneixeu els flacs. Peró mentiria si us di-

gués que no li lenia certa mania; no, no cregueu, fou 

Solament quan hora visita altres poblacions pot do-

nar-se compte dels defectes i de les bones qualitats de 

la nostra vila. 

En termes generals, Palamós te fama de gaudir de 

car'rers ben cuidats malgrat les males condicions d'em-

piaçament do la població; peró s'emporta la palma 

també per tenir en general les cases negres i rònegues. 

LAS que no són menjades pol salanc crien en les 

paréis foranes un dit de molsa. Sembla que els pro-

pietaris estiguin renyits amb paletes i emblanquina-

dors; perquè n'hi ha moltes que des de mitjans del 

segle passat no els ha tocat una Ilepadeta de cals ni 

una paletada de morter per tapar les pedres mig ro-

segades. 

Es una jwblació de marina diferenia de les demés; 

car així com quasi totes son blanques i j^olides, aqui 

sols l-jlanqueja una casa de tant en tant, i aquella fa 

ressaltar més la negror de les altres. 

No som pas partidaris de que's dictin més lleis de 

policia per a les poblacions; ni que s'obligui a ningii 

a fer despeses en ço que no en vol fer; peró si que se-

ria convenient que els propietaris es donessin compte 

que llurs cases generalment fan un mal paper als ulls 
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'iel visitant foraster, i que si tinguessin més cura de 
i'is parets foranes seria en benefici |3ropi i del bon 
nom de la població. 

L I . 

Palc S. C. 2 C. E. 1. D .A .S 

(^Reserves) 

Davant nn públic poc nombrós es jugà ¡Kjuest en-
contre que resulta força coinpetii. Els guixòlencs s'en 
endugueren merescudament la vi ni ori a encara que el 
resultat no es fidel refíexe dol quo fou la parí ida. Ris 
locals havien de marcar, puix que mos d 'una vegada 
el gol semblava inevitable. 

. A la primera par t el joc fou igualat i a la segona 
dominà més el Palamós. 

Dols forans sobressortiren Romaguera i Mollá, lols 
dos del primer equip. Dels palamosíns lots jugaren 
amb fé i:)eró cl desentrçnament va trair-los. Principal-
ment a la segona part, s'els veia esgotats. Cal oiitre-
nar-se, minyons. 

Eren els equips. 
«Ceida»:- Vilata, Canyet, Capdevila, Masferrer, Ro-

maguera, Nadal, Gúell, Girona, Mollá, Mnsvidal (a la 
segona par t Florensa), Albó. 

«Palamós S. Cí : -Porro , Dispés, Gai, Ros, Bosncoma^ 
Cruanyes, Napoleón, Thorman, Barti, García, Ruiz. 

I ja estem jugant la Copa. Quantes ínjusticies i ar-
bitrarietats! A cada parti t escàndols de tota mena i 
alguna garrotada perduda que es repart ia entre els 
jugadors i fins entre el públic. 

A Palamós sortosament tots els part i ts arr ibaren a 
la fi, no així a altres camps (Girona i L'Rscala,. per 
exemple) on hagueren de sosprendre's i al ensems 
entrar en funcions la guardia civil per apaivagar els 
ànims. JS'O va jugar-so ni u n ' s o l partit aml> esporti-
vitat i companyeri.sme i en mantes ocasions, gairebé 
la majoria guanyà, no l'onze que ho mereixia, que so-
bre el terreny do joc habia demostrat que era el mihor. 
Guanyà l'onze que es portava l 'àrbitre, el millor juga-
dor de cada equip en aquest torneig. 

En aquest Rmbien no podia fer-se futbol, ni esport, 
ni res. Rn'enonl-ho nixí el Palamós S. C. va retirar-
se oficialment, car no volgué nedar entre dues aigües 
com fan els escalenos, que si bé oficialment continuen 
disputant la copa, oficio-janrmt, legalment, resten eli-
minats. Es a dir coiitinuen el torneig porqué el comité, 
o la XJ. D. Girona o qui sigui, pa.ssant per sobre els 
reglamenl.s. els hi permet. 

La rf'1i¡-ada del P;ilamós, per allra par t ben justifi-
cada, lia impressionat favorablement a l'afecció pala-
mosina cansada d'especticles anti esportius i més a 
més convençuda que en el torneig res podia gúanyar-
hi. Perqué si els part i ts els guanyaven els arbitres i 
no els equips, tots sabem que a nostra vila no tenim 
cap àrbitre capa(j de fer les proeses que fan els dels 
demése q-ilpa, sini5 tots, al menys la immensa majoria. 
Així ja podem dir (jue celebrem la retirada dols colors 
paiamosins amb entusiasme. Doixem-noa de competi-
cions que solsament porten odis i rancúnies i fem fiU 
bol amb noblesa. Pern esport. 

KEKI'ER 

Ü. I 
De bell principi ja, abans de començar-se el tor-

neig, una pila de dificultats que ja es vesllunif^ven, 
decidiren a la junta del nostre únic cercle esportiu, a 
renunciar prendre par t en aquesta compelictó. Però, 
escoltant-se el prec dels clubs provincials que eren 
inscrits i per evitar possibles pèrdues que podien oca-
sionar els part i ts massa llunyans, ja que no es podien 
coii'',ertar part i ts amb els de la provincia, amb els 
veíns es decidí anar-hi. 

El p rop pfv-i^at dilluns tingué lloc la reunió general 
ordinaria del i^alamós S. C. Va anar-hi poca gent. 

Pou aprovada l'acta de la sessió anterior i un estat 
de comptes i seguidament es votà el canvi de junta. 
D'els cessants foren reelegits els Sr.s. Ribera, Tauler i 
Danés. Són elegits per primera vegada els Srs. Cama i 
Ruí. 

Després es canviaren lleugeres impressions i s'ai-
xecà la sessió. 

AQUEST NÚMERO HA ESTAT REVISAT PE LA 
CENSURA GOVERNA TIVA. 
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Com ja anunciarem, el dissabte passat lingué llon el 
festival Cooperatista organilzat per la nostra «Equita-
tiva». En el Teatre Carmen molt abans de començar 
l'acte ja no s'hi cabia, sense que aixó fos obstacle 
per a que, sobretot les dones, miressin d'enquibir-s 'hi 
d 'una manera o al tra. .De juguets no n'hi hagueren 
pas per a tothom, peró, aixó si, tampoa on mancaren 
que n'obtingueren més dels que els corresponien. En 
fi, fou un èxit. 

El mateix dissabte en el Hoyal Sport Ear hi hagué 
sardanes i bali de verbena i era bo de veure la genta-
da que hi havia, molts dels quals peró, hi eren perqué 
no pogueren fer-se un lloo en í)1 Carmen. 

' S'está procedint a l 'enquitranat de" la carrotera a 
St. Feliu de Guixols. 

Ahir al demati evolucionaren per damunt la vila 
quatre hidros de ^a A. N. de la base de Prat del Llo-
bregat, i amararen en la badia. A la tarda dos dels 
aparells feren moltes evolucions abans d 'emprendre 
el viatge de retorn lo que motivà que fossin molts els 
badocs que passaren una bona estona. 

Demani un «Spumy» el refresc de m o i a a Barcelo-
na.- Fabricant: D. ]?allesta. 

El dijous a la nit el Casino «El Port» celebrà un 
ball de verbena que estigué animadíssim. 

Moviment del Port durant la quinzena darrera (de 
divendres a divendres). 

Vapors extrangers:- «Calderón>, «Carpió», «Pache-
co» i «Kepwickhau» anglessos; «Lilly G.» i «Nereida» 
italians; «Sahara» francés; «Monika» i «Hektor» suecs; 
«Cardomá» Nordamericá». Velers:- «Montsianell>, 
«Fernando Gasset», «Joven Paquito», «Ramona», 
«Berga», «Virgen de los Desamparados», Carmen-
cita». 

Cada dia són en més gran número els banyistes que 
concorren a prendre banys a la nostra platja i és bo-

nic, sobretot de onze a una, en que s'hi apleguen la 
majoria. 

Es t roben forca avençade les obre de reparació dol 
dic d'abric del moll comercial. 

S'eslá pro-'.edint al ac'oquinat del carrer de ^•'.m·or 
de Cervantes troç comprés entre el d'Augnst i Fas-
seig de Castelrr. 

La platja de La Fosca és molt concorreguda. L i 
nova carretera hi contribueix ben poderosament, 
doncs ha ííscursat seniblement la distancia i no resul-
ta gens carregós fer-hi una passejada per aixó diària-
ment són més les families que lii fan cap bo i por-
tant-sn la 1eca i alií a trenc d'aigua sopen amb pau i 
tranquili tat i ben fresquets. 

Suscrivius-se, anuncieu a «COSTA B R A V A ^ 

Raó: S. P l / \ J A Munt 34 Paismós. 

A U T O S D E L L O l U E R 
Encí^i 

ERAS- ^ 

i i ' e 

AL COMPTAT 
rr "E E 

220 

A TERMINIS 

ES H } fP T̂  i n 
264 

Demani una demostració a .M.. P r o L i e s , i li serà feta 
sense cap mena cle compromís per Tostc. 

flPOftIUM'FALAMéS 
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111 mu 
Aparejador i constructor d'obres 

P L Á N O L S , P R O J E C T E S 1 P R E S S U P O S T O S 

Munt, 54 P A L A M Ó S 

y R o y al >Sport B a r 

R e s e r v a t p e r a 1 a 

ïinlflperia "lli ilL GOLDílEr 

5 0 S Cervantes, 38 i ^o 
1 f 
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S. Pla a Vi l lena 
Centre Genera! ds Suscripcions 

Venda i suscri.pci6 a Iota mena dcJ? p^rioJtcí i 
nacionals i estraiigei·efL·'. 

(corresponsal de letL/ principals editorials de 
Barcelona i Madi·lt^. 
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