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R E D A C C I Ó i A D M I N I S T R A C I Ó 
M A U R I ! V I L A R . 2 . SEG^N. 

Anune l s , comun ica ts t rec lams a preus aegóne ta r i fa . 

Pasamente a la bestreta. 

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

A la senyoreta R. F. 

No podríem començar aquest tribut d'admirnció, 
sense dedicar pr imerament una mols al poble joliii i 
simpàt ic que vegé néixer a la gen\il Ramonela, que 
avui gosem elogiar. Aquest poblet no és all re qiin 
Sant Pere Pescador, la vila c i ta lana per exop^éncia i 
empordanesa -fins al moll dels óssos. El rooordeïu .so-
vint com una vila superior per la renomenfida de's 
seus sardanistes. Qui no ha seniir pfïrUir amb tó ad-
miratiu de les proeses realitzad'^s ocis sardanistes de 
Sant Pere, en els concursos sard'inísllns organiizn-s 
arreu de nostra terra? Qui no ha oít les alabances de 
tothom vers les colles sardanistes d 'aquesta viiaV 

Aquestes colles, sempre formades p'^r homes o j!>-
vincels i donzelletes han estat l 'admiració de tot bon 
empordanès. Com dansaven els homes! Seny, ri 'me, 
•serietat, elegancia i saber, si senyors saber. Les don-
zelletes no restaven rerassagades. Tenien uaa gracia 
especial, nativa, una gracia única que vos sorprenia 
per la senzillesa dels seus moviments empordanesos, 
netament nostres, bandeja ts d'exotismes més o menys 
dissimulats i tothora ridículs. 

H: 

La Ramoneta, així amb diminutiu, es petitona, de 
figura correcta i escaient, l leugera i fina. No us a t rau 
per 1®8 poses cinematogràfiques que enlluernen a cer-
tes jovenetes somniadores El més preuat , més 
sobressortint, són els ulls. Quins ulls, Déu meu! Com 

hem gosat mii'ant-los, com hem calmat les nostres ai -
sles i assedegaments en la coniemplació d 'aquesis 
ulls clarp, claríssims, com dos estels juganers. Qui no 
ha n·'coi· l i t la serenor del nostre ool incomparable, on 
e sg ra -.l-ir la claretat d 'ensomni d 'aquest ulls preuals 
com joies que a volies, per equivocació, han esdevin-
gut j>íoroso3 i enverinats per l 'aplicació de qualque 
un<;Leiit enganyador? 

Apart dols ulls, interessants p )p excí'l·lencia, hem 
remar at ja la seva figúrela, que recorda k s noies 
sarJanis les del seu poblo, aqii-jslos minyonetes ad^ii-
rabies i admirades quina imaigc reviu en nostres ulls 
amb vos, l lamonola simpática, nina grácil i ]i(HJgora 
com una papallona del jardí gomal del poblo empor-
danès de Sant Pero Pescador. 

pL.4ck AND PAIR 

\ Oet m à x i m e s J e £ p i c t e t 

Un mestre de gimnásia m'exerci ta , endurint el meu 
coll, les meves espatlles, els mous braços i ordenant-
me excercicií penosos.— «Aixeca aquest pes amb los 
dugués mansi-, em diu; i quant major és el pés, més 
els meus nervis es fortifiquen. El mateix és un home 
que em maltracta i injúria; m'exercitn en la paciència, 
en la clemència, en la do.^cesa, exercici pel demés tan 
útil com el primer. 

11. Quan algú t'ocasioni perjudici o digui mal de tu, 
pensa que creu estar-hi obligat. No és possible que 
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segueixi als teus judicis, sinó els seus propis; de ma-

nera que si jutja malament, ell sol es perjudica, per-

qué ell sol s'enganya; així, si algú tatxa de fals un 

silogisme molt just i racional, no és el ' silogisme qui 

porl, sinó qui s'pnganya jutjant torcidament. Si et 

serveixes amb cura d'aquesta regla, soportarás amb 

paniénoia tot quant dolent de tu es pugui dir; perqué 

no (loixaras de dir dol que et bescanta; diu ai\6 «per-

lino i}onament ho creu». 

lli. 'No don venjai'-mn i loi'nar oi mal quo s:̂  m'lia 

fniV^ Amic meu, no síí t'ha fwt mal, ja quo el mal i ol 

l)ó (I opon deixen nomós de la leva voluntat. Pol demés, 

si un uncí s'lia ferit a fií nialcíx fen-ct una injusticia, 

])or (pió vols imilar-loV 

IV. Quan arribi al teu coneixement alguna mala 

noli'úa, pensa que i'es tó quo veure amb tu, ja que no 

res{)ecté a cap cosa do les que eslan en el tou poder. 

«So m'acusa d'impielal! > I bó, no s'acusá també a S(5-

crales? «Pero p:>di'an n:iar-m3». Sjarates tambf^ 

fou condemnat. Pensa amb calma que la pena no é-? 

;üií on no hi ha la falta; és impo'^sible que aquestos 

dugués coses es separin. No et coiisii]eri-í,'c ones, des-

diixat. Qui fou més desditxat, segons la leva opinió, 

iiücrates o els quo oi condemnaren? El mal no és on 

ser a:"!u:-}al com impiíi, sinó en se-'-ho. F A perill no ho 

és, doncs, per a tu, sinó per als Juljes; parque 1u no 

])ots de ca]) manera morir culpablo, i ells poden fer 

morir a un innocent. 

V. Signe cert de grolleria és o^upir-se molt de 

tompH de la cura del cos, així com exr)i'cit.ar-se, beui-H, 

menjar amb Golafreria i llargament i dolicar molt de 

tom;) 5 a los demés necessitats c^'-porals. Toies aques-

tos coses no deuen ésser el principal, sinó l'accessori 

do nostra vida, i és deuen fer co-n de passada; tota 

nostra atenció deu aplicar-se a l'esporit. 

VI. Menlres les dones són joves, els seus marits no 

paren d'elogiar la seva bellesa i de dil - li estimades i 

for.noses. Vegent les dones que els seus mariïs no los 

consideren més que per la seva bellesa corporal cifren 

to'es llurs esperances en els ornaments. Res hi ha, 

por consegüent, més línl i tins necessari què osforçar-

se en demostrar-les-hi que se les honrará i respectará 

m"¡if,re3 signin prudentes, pudorosos i modestes. 

VII. Ni los victòries de's jocs olímpics, ni les que 

s'assoleixen en les batalles, fan a l'home feliç. Les 

úniques que el fan ditxós, són les que aconsegueix 

sobre si mateix. Les temptacions i proves son com-

bats. Has sigat vençut una, dugues, moltes vegades: 

l luit i encara. Si arribes per fi, a véncer, serás diíxós 

tota la vida, com si haguessis vençut sempre. 

Per la transcripdó. 

E L OAVXU.LER DE LA SOLITUT 

G1 osan setmana 
Els balls de festa Major de Sant Joan han estat un 

èxit sorollós. Els amants do l'art de TÍ^rpsícore han 

pogut esplaiar-so i. . . suar. Es veia cada esquena de 

vestit 

El mes passat els veíns del carrer ]\Iajor organitza-

ren una ballada de sardanes ((ue va veuro's concorre-

gudíssima. TJna ft^sla simpálica i agradable de d^ebó. 

Ara han repetit la festa en forma de ball de verbe-

na vulgar i de mal gust. 1 també hi .va haver qui ho 

va aprofitar-ho dnnsant lo!a la nit. 

Jovr-nt palamosí, com ens tornem! Quo ja heu obli-

dat pqi!.'llc;3 beliíssimes reunions de temporades 

passadosV - ' 

L'aclcació del Barcelona a l'Argentina és de lo méa 

galdós que ro.'io'·de n. Menys ma' quo s'inventarán 

tota mena El camp gran, la pilota pesada, 

ol públic, l·i le id Aó 3a aiiier i a ti^'S atenuants per 

l'ordre. 

Peró no és pi obab'e que a ningú se l'hi ocorri re-

coneixer qu3 els arg3 ilins en saben més que els 

onzes fins el present arrenglerats pels nostres cam-

pions. 

A la nostra platja succeeixen unes coses ! Un 

d'aquests darroiá dies, estaven vestint-se, dins una 

caseta de bany unsi colla d'amigues després d'haver-

se banyat. 

Uns joves cansats do mirar per les escletjes, aixeca-

ren la caseta i la varen passejar en triomf per la plat-

ja, mentres les noies cridaven i xisclaven d'alló més. 

Després va haver-hi crits i amenaces vers els nois. 

El que no sabem es si va renyar-se a les noies; ni 

quina part —nois o noies — era la quo havia comen-

çat la gresca. 

Miss PALAMÓS 

AQUES'í' NÚMERO HA ESTAT REVISAT PER LA 

CENSURA GOVERNATIVA-
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Pro-turisme, 
La tan nomenada Costa Brava cada estiu és tema 

d'excnrsions. Des de fa mis tres anys que uns senyors 
armadors varen aoabai- de donar la popularitat al nom, 
abans poc conegut. Los agències de lurisme també 
s'hi han interessat i han indos en els seus itineraris 
un viatge obligat, per terra, que encara que's faci a 
bona disláncia de la costa, no deixa d'ésser un orgull 
per qui el fa sols per poder dir que ha visitat la Cos-
ta Bi'ava, amb tot i no haver apreciat cap de les seves 
])elleses ni haver fruit l'encant de les seves coves i 
cales solitàries. 

Poró dintre d'aquest ambient general favorable a 
nostra costa, i la novetat de les excursions marítimes, 
hi ha hagut qui ha sapigut airaure's bona part del 
proíit a casa seva i, lo més gran del cas, sense propa-
ganda pública, és a dir, la acosiumada pel turisme, de 
grans cartells plens de color, anuncis cén'lrics en ciu-
tats, etc., sempre cara. 

El viatge més repetit cada temporada ha esl.at a una 
vila petita que conserva els casal-s i torres del seu 
passat. L'objecte, en aquest cas, es comprèn, puix no 
pot veure's el mi le ix arreu de Catalunya i per si sol 
és interessant. 

Després, els més fj-equents s'han adreçat a una ciu-
tat que tots coneixem, i els hi reconec el mèrit que 
tenen de saber fer anar l'aigua al seu molí, obtenint 
que l'armador en la propaganda delfe viatges els hi 
posi «la Niça catalana» i altres qualifioaliu? tot.s d'ori-
gen francés, que pel que's veu són els que més els hi 
agraden i, sinó que'ls coneixem a casa, diríem eslán 
afectats de la célebre «rédame» emprada en tot pels 
nostres veíns de frontera; lo que quasi pot fer-ho su-
posar el que a un nou visitant, al dir que no coneixia 
la ciutat, seguidament se li oferiren per acompanyar-
lo i ponderar-li dient: «Aqui és Paris». Es el «savoir 
faire» i aqui está la clau. 

> 

Palamós, «el rovell de l'ou de l'Rmpordás com el 
qu- l̂ifî -á N'Ignasi Iglesias no s'ha vist amb la sort 
d'éssí=>r ^an favorescut i ho crec motivat per aquesta 
mena d'oblit, d'isolament que sempre ha demostrat 
pels medis que ofereix la capital. Agafeu qualsevol 
rotatiu i'nportant, dels diaris, i periòdicament hi veu-
i-eu on les informacions regionals o comarcals respec-
tives, noves més o menys interes.sants, siguin comer-
cials, esporlives, culturals o demogràfiques, provi-
nents de ciutats, viles i pobléis, quin nom com a títol 
Ifts encapçala i per tant la freqüència del mateix ja és 
una propaganda a favor de la població. 

Quantes vegades haureu vist en aquests rotatius 
PALAMÓS com a títol d'un seguit de noticies? Ben 
comptades durant l'any, i és que per a tota classè de 
noves, importants o no, es refta del detall migrat que 
pugui fer-ne el corresponsal del cap de província, lo 
que fa considerar a Palamós com un reco ignorat del 
món. I 

En canvi, a la ciutat referida més amunl, per lo vist, 
desitjarien que a diari els hi passés quehtom fora de 
lo corrent por a que ol seu nomíigurés contínuament 
com a títol i fos llegit i recordat en iotes ocasums, en-
tre elles quan se surt a parlar de la Costa l>rava, a 
més de quan és fa referència a la indusi i·la surera i a 
l'Empordà, on també volen estar compresos. 

Algú alegará que acjuestes seccions dels diaris no 
són llegides, o bé, per molt poca gent, i ;iixó iio dirán 
per l 'efeíte que'ls hi farà'als d<M'alamós llegir una 
ressenya de Palamós niat'AÍx, ({ue ells ja saben de me-
moria abans d • veure-.a. I p^l contrari, a quantes ca-
ses comercials no le? coavé estar al corrent dols netes 
futurs i flas p iss its do cad i lo idlilat catalana, per poc 
impoiiant, (]ue aqui^sta sigui! Allí troben les seves 
oporluniíats pnl negoci, (jue indubtablejiient no dei-
xen perdre i, enoara que sols hi (uiviín un represen-
tant, ja cá una mena de «turisme* (jici-jDetent-nos 
qualifi 'ar uixís fins ela viatges coinei-cials. amb pei'dó 
dels encai'regats de IrebaJl tam improbe) <|ue malgrat 
traclar-se sol-- d'utiti pei-sona, si el cas és repetit per 
diferents cases, no deixa désáer un ingrés regular. I 
amb el silenci, (luanies ocasions d-aquestes s'han 
perdut! 

A més, vo^ será també corrent a In cajíital, sentir 
als palamosins qiuiixar-se de les po(|ues notícies que 
de la seva vila ti-oben on els diaris, amb lot i ^la co-
lònia de Palamós ésser més important cjue la duls 
alemanys», com e.n deia d'e> passats un amic. 

La propaganda d'un prorlucre determinat, més que 
per la originalitat dels anuncis se us recordará per 
la seva freqúencia en trobar-lo i llegir-lo. De la ma-
teixa manera, al veure repetidament PALAMÓS en els 
diaris, farà agafar interés als llegidors: el que no ha-
via vist mai aquest nom el recordará i a la primera 
ocasió consultará un anuari, una enciclopèdia, un 
mapa, una guia de ferrocarrils, eiz.. lo que primer li 
vingui a má, per a saber on es troba, la seva impor-
tància, qué hi ha, qué hi fan i si no per a comerç, per 
la seva situació en el cor de la Cosía Brava se li fará 
atraient i li caldrà sols una mica de voluntat per a 
convertir el desig d'ésser-hi en realitat. 

Aquesta és la cadena que tot ha de seguir i al teñir-
los a casa, llavors está en vosaltres el fer-los-hi agra-
dable l'tístada, que us recomanin i tornin sovint i 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



COSTA BRAVA 

acompanyats. 

A Palamós hi han corresponsals de diferents diaris 

barcelonins (convindria hi fossin de tots), peró que 

s'han agafat aquesta missió de transmissors de noli-

oics com una distinció, a l'estil dol representant, més 

o monys rendista, que's oomi)romot a treballar els ar-

Hclc.s d'una casa per a tenir-los oblidats pnr sempre, 

scrviüt-li sols com a ohtontació i nanmt d'idenlitat, 

(jii" ui no conoixer-lo \)o] noin, dient només -̂ és el ro-

jMOSfuilant de la <'asa 0. . . : ja saben do qui ostraííia. 

l'er<'» (lüsi)rüs resulta que la casa representada és can-

sa (líí ]io ül)lintlre nMiíiimont i el dia monys pensat el 

senyor que espora el nv^o-A a casa reb l'anul·lació dol 

compromís. 

Aixó és el que cal evitar, senyors corresponsals, 

fjuo per manca d'informacions uo conceptuin a i-'ala-

niós com a població sense imei-és i el dia que us tre-

guin del compromís, si un altre demana lo que tení )u, 

no li contestin que per lo aportat ñus aleshores, s'ha 

demostrat que per Palamós no val la pena moiestar-se. 

Toniu temes sobrats, més ara amb els esports, per a 

i-emetre. una informació setmanal. Ja sabem que és 

ir.iball laboriós i moriíori per afegidura. Peró hi gua-

nyarà molt més nostra vila, com se us palesarà i-ápi-

damént i els palamosins exilats vos ho agrairan de 

cor. 

J . MUNDEF 

JPaJcmós. S. C. 5 C. D. Llagostera i 

El gol dels forans fou marcat segons abans de finir 

l'encontre. En fou autor .Ubertí, en una jugada per-

sonal. 
En tota la partida dominà completament el Palamós. 

Els equips eren: 

«C. D. Llagostera»—: Gauxia, Mairní, Soler, Ralló, 

Grau, Gabarroques, Albertí, Martinenchs, Rocolons, 

Clara, Martinell. 

« P a l a m ó s S. Porro, Dispés, Gai, Gou, Com-

pany, Ventura, Aliu, Ribera, Rosalench, ]\Iolla, Roger. 

. R . 

Pal amos c. s. C. E. [ D , A . a 

El passat diumenge va jugar-se al camp local Pen-

contre amistós entre ela equips esmentats. 

Correspongué la sortida al Palamós, elegint camp 

a favor de vent el Llagostera que no sap aprofitar a-

questa ventatge per manca de cooriiuació en llurs 

Unies, jugant solsament amb gran eutusiasnie. 

Els locals no dosenrotliareu pas un gran joc. Sols 

en la segona part es feu rellevant l'acíuició de-Molla 

que va estar excel·lent i oficaí;, secundat, amb molt 

entusiasme per Ribera i ben servils per Aliu i Com-

pany. VA-i demés han complert. 

Els gols foren obtinguts en la segona part, tots de 

faisó magnifi-ía escepte el segón al intentar, Gauxia, 

allunyar la pilota amb erl peu, fallant llastimosament. 

Kls autors dels gols: Ribera 1, Molli 2 i Rosalench 2. 

En l'encontre que ressenyem va dispular-se la copa 

fLa Florida^ cedida per la coneguda perfumeria del 

mateix nom. Invitada pels capitans Dimes i í'ari-eró, 

tira el kik-off la distingida senyoreta Pepeta Fernán-

dez, en mig de grans aplaudiments del nombrós pú-

blic congregat en el terreny d'esports de ^La Platja». 

La pi'imera part fou de domini palamosí no massa 

pronunciat. (!al remarcar que el Paianu)s, jugava a 

favor de vent, circumstaiuúa que no va saber aprofi-

tar per apatia o excés de conftaça de la majoria dels 

jugadors que no s'empraren a fons. Per aixó el domi-

ni no serví per a res de protií, puix quo les poques 

situacions de perill provocades per la ratlla atacant 

groc-blava, foren dcfenvades aferrissadament pel trio 

defensiu ceidista, encara que en certs moments la 

violència enlletgís la seva tasca. Finí el primer temps 

amb empat a zero. 

A la segoaa part el Ceida jugava a favor de vent i, 

oh, paradoxa! es vegé toialnient acorralat pel con-

trincant. Mitjos i davanters locals es multiplicaven i 

les jugades emocionades enfront el marc de Soler es 

succeïen amb una continuïtat que ens feia preveure 

una debacle guixolenca. 

No fou aixírf. Soler fet un colós va parar-ho tot. 

Fins uu penal tirat per Rosalench. Carreró també feu 

una gran defensa i quan fou precís tirar de repertori 

va fer sortir iot un curs d'ilegalitats i brutícies, en 

quina tasca l'j.judá eficaçment Capdevila. Soler, Car-

reró, ois pals i la xamba guanyaren el partit i la Copa. 

Malgrat tot l'únic gol obtingut ho fou pels forans. 

Una jugada lamentable de Dimes i Dispés que, en-

grescats amb el domini que exercia el seu onze, es 

trobaren a mig camp tots dos junts i Buxó en una 

esprintada va trobar-se sol davant Mayor,xutà a plaer 

Honradament cal ráconélxer que els 'locals meréi-

xien la victoria puix a la segona part els guixolencs 

no existien. Principalment la davantera d'una valua 

completament nul·ia. 
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Els loeals jugaren excelentment a la segona part: 
eobojansa, voluntat, enliisiasmf, . . . Solsament la 
(Ussorl i uu poc els norvis els privaren do véní^er. K1 
millor do to:s Molla i els més fluixos Rogei* i Di p 'is. 
Mayor moll inse^jjar en lus contadíssimos ocasions que 
va entrar en joc. Els altres força bé. 

L'arbitraljo del Sr. (Jauals, guiyo'onc, r,o fou pas 
molt desacertat peró tampoc cap bon arhitraljy. Ens 
apar que no volgué desonemisiar-so amb Oarreró 

Formació dels equips: 
Palamós S. C.^-: Mayor, Dimes, Dispés, Goii, Com-

pany, Ventura, Aliu, RibíH-a, Rosalencli, Molla, Roger. 
«Geida*—: Soler, Capdevila, (Carreró, Vilala, Roma-

guera, Gimboriiat, Estova, Colomer, Molla, Buxó, Albó. 
KlïEPEI·l 

o t i c i a r i 
Balls celebrats durant la selinana: Cotillón a la 

.Reunión Eamiliar^ el dilluns pel quinlet local Kevife-
quis, el dimecres de Casino al de l' ainiór. i al Port, i 
de verbena al Royal Sport Bar, pols Bovisquis i Ür-
quGStrina Pey do Llagostera i quinte' J .zz Palamós 
respectivament, i de verbena el divendres al Fort por 
.La L j ran Avui n'hi haurà altra vegada wl Royal Sport 
Bar per la Principal de Palamós. 

Moviment del port oomeroial durant la quinzena 
(de divendres a divendres): Vapors eslrangors: Colón, 
anglès; Primo, italià; Barbara, aleuii.ny; lícKen, no-
rueg. Velc]-s: Ausonia i Lilly 0 , italiaof^. Vapors na-
cionals: Ceivera, Vilafranca, Anciola u" i , Ca'uoTori-
ñana. Velers: Maura, Ramona, Joven Paquito, Félix 
aiarti i -Maria del Filar. 

Diumenge, di l lunsi dimarls, una corrua immensa fa 
cap a tít. -Joan amb ocasió de la festa major i el jovent 
palamoóí frueix en el ball que está pié de gom a gom. 

Aquest darrers dies la calor ha minvat considera-
blement i fruím d'una temperatura agradable. 

A presenciar les regates de balandres del P . C. M. 
de Barcelona, hagudes en la nostra badia el dimarts 
i dimecres, hi acudí una gran gentada. Les pevites 
embarcacions curulles de gentils damisel·les que apro-
fitaven l 'avinentesa de donar una passejada en bot, 
bo i presenciant la regata de més aprop. 

Ha estat demanada la mà de la bella i simpática 
senyoreta Maria Meno per a el jove Enric Esteve. 
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R E D A C C I Ó I A D M I N I S T R A C I Ó 
MAURI I VILAR. 2. seg^N. 

A n u n c i s , c o m u n i c a t s 1 r e c l a m s a p r e u s s e g o n s t a r i f a , 

P a g a m o n t s a la b e s t r e t a . 

E l o g i a una 3eiitat 

A la sentare la R . F . 

No podríem començar aqufist t r ibut d'adnüranió, 
sense dedicar pr imerament uns mols al pobui joJiu i 
simpàtic que vegé néixer a la gentil Ramoiielo, qu(3 
avui gosem elogiar. Aquest pohlot no és altre que 
Sant Pere Pescador, la vila catalana per e.N:íífi'éncia i 
empordanesa fins al moll dels óssos. El ro'íordem so-
vint com una vila superior per la renomonada dels 
seus sardanistes. Qui no ha semii p="irlar amb Ió ad-
miratiu de les proeses realitzad'^s pels srirdnnísles de 
Sant Pere, en els concursos sard-inísMcs ofí>ai\itzais 
arreu de nostra terra? Qui no ha oít les alabances do 
tothom vers les colles sardanistes d 'aquesta vila? 

Aquestes colles, sempre formadí s por homes o jo-
vincels i donzelletes han estat l 'admira 'dó de tot bon 
empordanès. Com dansaven els homes! Seny, ritme, 
serietat, elegancia i saber, si senyors s^íber. Les don-
zelletes no restaven rerassagades. Tenien uaa grania 
especial, nativa, una gracia única que vos sorpi-enia 
per ia senzillesa dels seus moviments empordanesos, 
netament nostres, bandejats d'exotismes més o menys 
dissimulats i tothora ridículs. 

'i' 

La Ramoneta, així amb diminutiii, es petitona, de 
figura correcta i escaient, l leugera i fina. No us a t rau 
per l«s poses cinematogràfiques que enlluernen a cer-
tes jovenetes somniadores El més preuat, més 
sobressortint, són els ulls. Quins ulls, Déu meu! Com 

hem gosat nji:'ant-los, com hem c.Uniaí, los no=Jlr'-s -i: -
sies i assedogaments en ];i ooníeniplarió d'aquosis 
ulls clars, olaríssims, com dos estels jn_ganers. Qui n ) 
ha recordat la serenor dol nojlrii <ío; iiiooitiparablo, e:i 
esgiia"-.lar la clarotat d'e;id:)mni d'aqiiosl ulls proiiaís 
coni joies que a volios, jx-.r oquivof.a'uó, han esdevin-
gut. !):<irosos i enverinnis p^r l'aplicació de qualíju'; 
un^. j(3nt enganyador? > 

Aj)ar't dels ulls, iriLerjís^iats p v oxcrl-lonoia, hei.i 
rem ;r a" ja la seva figuro^', fiiie i ec^orda h s noir a 
sarJanis les del S3U poble, a [a'i.sios niinyonote.·) ad'ni-
rabltís i admirades quina i ' inign leviu on nostres uils 
amb vos, í-vamon;)tu sim[)à.i(;a, uitia gr.'uiil i lleugera 
com 11 na papallona dol jardí g.;;ii;il dol poblo oinpoi'-
danós d'.; Sant Poro Pescador. 

llLACk AND FAIR 

Set màximes de E p i c t e t 

Un mestre de gimnásia m'exerci ta , endurint el mou 
coll, les meves espatlles, els meus braços i ordenant-
me excercicis penosos.— «Aixeca aquest pés amb les 
dugués mans», em diu; i quant major és el pés, més 
els meus nervis es fortifiquen. El ma<eix és un home 
que em maltracta i injúria; m'exercita en la paciència, 
en la clemència, en la dolcesa, exercici pel demés tan 
útil com el primer. 

IL Quan algú t 'ocasioni perjudici o digui mal de tu, 
pensa que creu estar-hi obligat. No és possible que 
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segueixi als teus judicis, sinó els seus propis; de ma-

nera que si jutja malament, ell sol es perjudica, per-

qué ell sol s'enganya; així, si algú tatxa de fals un 

silogisme molt just i racional, no és el silogisme qui 

pcf l , sinó qui s'enganya jutjant torcidament. Si et 

serveixes amb cura d'aquesta regla, soportarás amb 

pic ióncia tot (juant dolent de tu es pugui dir; perqué 

no doixaras de dir dol que et bescanta: diu aixó «per-

qiin bonament ho creu». 

ÍII. ' X o dec venjar-juo i lorriar cl mal que so m'ha 

• Amic mou, no «o 1,'Iia fot mal, ja que el mal i el 

bó dependoixon només'de la íeva vo lun ta t Pel demés, 

HÍ u?I noci s'iia í'eril a sí maloix fen-ot una injustícia, 

por (pió vols imilar-lo';^ 

IV. Quan arribi al teu coneixement alguna mala 

noíiíüa, pensa que res Ió que veure amb tu, ja que no 

respecté a cap cosa do les que están en el teu poder. 

«Se in'acusa d'impietal!» I bó, no s'acusá també a Só-

crates? «Pero podran coadtí:nnar-me». S )erates tambó 

fou condemnat. Pensa amb calma que la pena no és 

fiDí on no hi ha la falta; és impossible que aquestos 

«higues coses es separin. No et consideris,/ 'ones, des-

(liixal. Qu i fou més desditxat, segons la teva opinió, 

íjücrates o els quo el condemnaren? El jnal no és en 

ser acïusat com impin, sinó en ser-ho. ?]1 porill no ho 

és, doncs, por a tu, sinó per als Jutjes; perque 1u no 

pols do cap manera morir culpable, i ells poden fer 

moi-ir a un innocent. 

V. Signe cert de grolleria es ocupir-se molt de 

toinps do la cura del ros, així com exercirar-se, beuro, 

menjar ani!) Oolafroria i llargament i do licar molt de 

to'n|H a los floinéí nonessilats corporals. To'.es aques-

tos coses no deuen és^er ol pj'incipal, sinó l'accessori 

do nostra vida, i és deuen fer co n de passada; tota 

nostra atenció deu aplicar-se a l'osperit. 

Ví. Mentres les donos són joves, els seus marits no 

paren d'elogiar la sova bellesa i do dil -'li estimades i 

for noses. Vegent les dones que els sous mariïs no les 

consideren mé.-5 fjue ])er la seva bellesa corporal cifron 

to'e^ llurs esperances on els ornamonls. Res hi ha, 

per c.oníegiíont, mós líiil i fins necessari fjue esfo.-í^ar-

se on demo-ítrar-los-hi qne se les honr.irá i respectará 

m ¡iUi'tíS siguin prudentes, pudorosos i modestos. 

Vil. Ni los vicí.órios de's jocs olímpics, ni les que 

s'as-^oloixon en les batalles, fan a l 'home feliç. Les 

úni'pios que el fan ditxós, són les que aconsegueix 

sobre si mateix. Les temptacions i proves son com-

bats. l í as sigut'vençut una, dugues, moltes vegades; 

I lu i t , encara. Si arribes per fi, a véncer, serás ditxós 

tota la vida, com si haguessis vençut sempre. 

Per la transcripció. 

EL CAVALLER PE LA SOLITUT 

G osan setmana 
Els balls do festa Major de Sant Joan han estat un 

èxit sorollós. Els amants do l'art de Torpsícore han 

pogut esplaiar-se i. . . suar. Es veia cada esquena de 

vestit 

El mes passat els veíns del carrer Major organitza-

ren una ballada de sardanes (jue va veuro's concorre-

gudíssima. Una fesla simpática i agradable de debò. 

Ara han repetit la festa en forma de ball de verbe-

na vulgar i de mal gust. I també hi va haver qui ho 

va aprofitar-ho dansant tota la nit. 

Jovoni palamosí, com ens tornem! Que ja heu obli-

dat aquelles beliíssimes reunions de temporades 

passades? 

L'actuació del Barcelona a l 'Argentina és de lo més 

galdós quo locordcm. Menys ma' que s'inventarán 

tota mena d'os'Mises: I'̂ l camp gran, la pilota pesada, 

el piiblic, la l e í s i i e Sa niiier i a.tivs atenuants per 

l'ordre. 

Peró no ós probable (jue a ningil se l'hi ocorri re-

coi)eixer qu-í oís argo itins en saben més que els 

onzes fins el present arrenglerats pels nostres cam-

pions. 

A la nostra platja suci^.eeixon unes coses ! Un 

d'aquests darrers, dies, estaven vestint-se, dins una 

caseta de bany una colla d'amigues després d'haver-

se banyat. 

Uns joves cansats de mirar per les escleljes, aixeca-

ren la caseta i la varen passejar en triomf per la plat-

ja, mentres les noies cridaven i xisclaven d'alló més. 

Després va haver-hi crits i amenaces vers els nois. 

El que no sabem es si va renyar-se a los noies; ni 

(juina part —nois o noies— era la que havia comen-

çat la gresca. 

Miss PAL.\M(5S 

ACiUEST NÚMERO HA líSTAT REVISAT PEP. LA 

CENSURA G O V E R N A m ' A -

É d i f l A 
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Pro-turisme, ? 
La tan nomenada Costa Brayá cada estiu és tema 

d'excursions. Des de fa uns tres anys que uns senyors 
armadors varen acabar de dona r l a populari tat al nom, 
abans poo conegut. Les agencies de lurisme tambó 
s'hi han interessat i han inclds en els SHUS it ineraris 
un viatge obligat, per terra, que encara que's faoi a 
bona distància de la costa, no deixa d'ésser un orgull 
per qui el fa sols per poder dir que ha visitat la Cos-
ía Brava, amb tot i no haver apreciat cap de Jes seves 
belleses ñi haver f rui t l 'encant de les seves coves i 
calcs solitàries. 

Pero dintre d 'aquest ambient general favorable a 
nostra costa, i la novelat do los excursions marítimes, 
hi ha hagut qui ha sapigiit a lranre 's bona par t del 
l)rorit a casa seva i, lo més gran del cas-, sense propa-
ganda piíblica, és a dir, la acosuimada pel turisme, de 
grans cartells plens de color, anuncis cèntrics en ciu-
tats, etc., sempre cara. 

El viatge més repetit cada temporada ha estat a una 
vila petita que conserva els casaU i torres drO seu 
passat . L'objficte, en aquest cas, es comprèn, puix no 
pot vfturo's el mi le ix arreu de Catalunya i per sí sol 
ós interessant. 

Després, els més f reqüents s 'han adreçat a una ciu-
tat que tots coneixem, i els hi reconec el mèrit que 
tenen de saber fer anar l 'aigua al seu molí, obtenint 
que l 'armador en la propaganda dels viatges els hi 
posi d a Niça c a t a l a n a i altres qua!ifi'^,aliu=i tols d'ori-
gen francés, que pel que's veu són els que méí els hi 
agraden i, sinó que'ls coneixem a casn, diríem eslán 
afectats de la célebre «rédame» emprada en tot pels 
nostres veíns de frontera; lo que quasi pot fer-ho su-
posar el que a un nou visitant, al dir que no coneixia 
la ciutat, seguidament se li oferiren per acompanyar-
lo i ponderar-h dient: «Aqui és Paris^. Es el «savoir 
faire» i aqui está la clau. 

* 

Palamós, rovell de l'ou de l'Kmpordá» com el 
qual i f im N'Ignasi Iglesias no s'ha vist amb la .sort 
d'üsser tan favoresnut i ho crec nn)tivat per aquesta 
mona d ' O b l i t , d'isolament que sempre ha demostrat 
pels medis que ofereix la cap i ta l Agafeu qualsevol 
rotat iu important, dels diaris, i periòdic iinent iii veu-
reu en les informacions regionals o comarcals respec-
tives, noves més o menys interessants, siguin comer-
cials, esportives, culturals o demogràfiques, provi-
nents d i ciutats, vües i poblets. quin nom com a títol 
los encapçala i per tant la f reqüència del mateix ja és 
•una propaganda a favor de la població. 

Quantes vegades haureu vist en aquests rotat ius 
PALAMÓS com a títol d 'un seguit de noticies? Ben 
comptades durant l 'any, i és que per a tota classe de 
noves, importants o no, es refla del detall migrat que 
pugui fer-ne el corresponsal del cap de província, lo 
que fa considerar a Palamós com un racó ignorat del 
món. 

En canvi, a la ciutat referida més amunt, per lo vist, 
desit jarien que a diari els hi passés quelcom fora do 
lo corrent per a que el seu nom ñgurés (iontinuament 
com a títol i fos llegit i record i t en totes ocasions, en-
tre elles qu'Jin se surt a par lar de la Costa Brava, a 
més de quan es fa roforéncia a la industria surera i a 
l 'Empordà, on també volen estar compresos. 

Algú alegará que aquestes seccions dols diaris no 
són llegides, o bé, per molt ])oca geni, i això ho dirán 
por l'efe )le qin^'ls hi farà als d<í Palamós llegir una 
ressenya de Palamós matfix, que ells ja saben do me-
moria abans d - veu'.-e-.a. í p;-l contrari , a quantes ca-
ses comercials no le^ convé estar al corrent dels actes 
f aturs i li IS p iss u.s d.-3 cad i lo '.alitat catalana, per poc, 
impof luni que aipiesta sigui! Allí troben les seves 
opor iuni ía is [)i'l negoci, (pH; Liidubt,ahl(iment no dei-
xen perdre i, encara que sols hi enviín un represen-
tant , ja 6á nna mena do ' turisme^ (permete.ni-nos 
qualili -üv aixís íins ois víar.gcs (íomnrcials. amb perdó 
deia encarregats d o t r o b i í l l tam ímprobo) que malgrat 
1raniar-so sol-: d'iuia por.sona, si el cas ós repetit })or 
difei-ents cases, no <leixa d ésser un ingrés regular. I 
amb e) silenci, quantes ocasions d 'aquestes s 'han 
perd UI! 

A més, vos será Innibé corrent a la cajíltal, sentir 
als palamol·lins qu(Mxar-se do les poíiues notícies (|U(j 
de la seva viia trolxíu on els <liaris, amb tot i «la c.o-
lonia de Palamós ésser més important que la dols 
alemanys», c&m e.n deia d e ; passats un amic. 

La pro.paganda d \ i n pro Incte determinat, més que 
per la originalitat dels anuncis se us recordará per 
la seva freqúencia.en trobar-io i llogir-lo. De la ma-
teixa manera, al veure repetidament PALAMÓS en els 
diaris, farà agafar interés als llegidors; el que no ha-
via vist mai aquest nom el recordará i a la pr imera 
ocasió consultará un anuan , una enciclopèdia, un 
mapa, una guia de ferrocarrils, etz.. lo que primer li 
vingui a má, per a saber on es troba, la seva impor-
tància, qué hi ha, qué iii fan i si no per a comerç, per 
la seva situació en el cor de la Costa Brava se li fará 
atraient i li caldrà sols una mica de voluntat per a 
conven i r el desig d'ésser-hi en realitat. 

Aquesla és la cadena que tot ha de seguir i al teñir-
los a casa, llavors está en vosaltres el fei--los-hi agra-
dable l 'eslada, que us recomanin i tornin sovint i 
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acompanyats. 

A Palamós hi han corresponsals de diferents diaris 

barcelonins (convindria hi fossin de iots), peró que 

s'han agafat aquesta missió de transmissors de noti-

cies com una distinció, a l'estil del representant, més 

o menys rondista, que's compromei a treballar els ar-

licles d'una casa per a tenir-los oblidats per sempre, 

fií-rvinl-li sols com a ostentació i carnet d'ideníilat, 

que al no coneixei-lo pel nom, dient només r.és el re-

presentant de la casa C. . . ja saben de qui es tracta, 

l'eró després resulta que la casa representada és can-

sa de no obtindré roadiment i el dia menys pensat el 

senyor que osi)era el negoci a casa reb l'anul·lació del 

compromís. 

Aixó és el quG cal evilnr, senyors con-osponsals, 

<piG per manca d'informacions no conceptuin a Pala-

mós com a població sense iüierés i el dia que us tre-

guin del compromís, si un altre deinana lo (lue teníou, 

no li conleslin que per lo aportat üns aleshores, s'ha 

denK)sirat que per Palamós no val la pena moleslar-se. 

Teniu temes sobrats, més ara amb els espoils, per a 

i-emelre una informació setmanal. Ja sabem que és 

treball lal)orióá i merilori por afegidura. Peró hi gua-

nyarà molt més nostra vila, com se us palesarà ràpi-

dament i els palumosins exilats vos ho agrairan de 

cor. 

J . MUXDKT 

Palamós. S. C. 5 C. D. LUgo^tei-J. 1 

El gol dels forans fou marcat segons abans de finir 

l'encontre. En fou autor Albertí, ©n una jugada per-

sonal. 

En tota la partida dominà completament el I alamos. 

Els equips eren: 

«0. D. Llagostera»—: Gauxia, Maimí, Soler, Kalló, 

Grau, Cabarroques, Albertí, Martinenchs, Rocolons, 
Clara, Martinell. 

.PaUmós S. PoiTo, Dispés, Gai, Gou, Com-

pany, Ventura, Aliu, Ribera, Rosalench, Molla, Roger. 

R. 

El passat diumenge va jugar-se al camp local l'en-

contre amistós entre els equips esmentats. 
Correspongué la sort ida al Pa lamós , elegint c amp 

a favor do vent ei Llagostera que no sap aproftlar a-

questa ventalge per manca de coordinació on llurs 

linios, jugant solsament amb g ran eutusiasme. 

Els locals no desenrotllaren pas un gran joc. Sols 

en la segona part es feu rellevant l'acUiació de Molia 

que va estar excel·lent i eficaç, secundat amb molt 

entusiasme per Ribera i ben servits per Aliu i Com-

pany. KU demés han complert. 

ris gols "foren obtinguts en la segona part, tots de 

fais 'í ma<vnifioa escepte el segón al intentar, Gauxia, 

a l lunyaria pilota amb el peu, fallant llastimosament. 

Kls autors dels gOls: Ribera 1, Moll i 2 i Rosalench 2. 

Palamós C. S. o C. E. 1 D, A. 1 

En l'encontre que ressenyem va disputar-se la copa 

.La Florida^ cedida per la coneguda perfumeria del 

mateix nom. Invitada pels capitans Dimes i (Carreró, 

tira el kik-off la distingida senyoreta Pepeta Fernán-

dez, en mig íie grans aplaudiments del nombrós pú-

blic congregat en el terreny d'esports de «La Plat ja^ 

La primera part fou de domini palamosí no massa 

pronunciat. Ĉ al remarcar que el Palajnós, jugava a 

favor de vQUt, circumstancia qae no va saber aprofi-

tar per apatia o excés de coníiaça de la majoria dels 

jao-adors que no s'empraren a fons. Per aixó el domv 

ni'^no serví per a res de profit, puix que les poques 

situacions de periil provocades per la ratlla atacant 

groc-blava, forea defenvades aferrissadament pel t no 

defensiu ceidista, encara que en certs moments la 

violència enlletgís la seva tasca. Finí el primer temps 

amb empat a zero. 

A la segoaa part ol Ceida jugava a favor de vent i, 

oh paradoxa! es vegé totalment acorralat pel con-

iri'ncant. Mitjos i davanters locals es muUiplicaven i 

les jugades emocionades enfront el mai-c de Soler es 

succeíen amb una continuïtat que ens feia preveure 

una debacle guixolenca. 

No fou així¿. Solor fet un colós va parar-ho lot. 

Fins un penal tirat i>er Rosalench. Carreró també feu 

una gran defousa i quan fou precís tirar de repertori 

va fer sortir lot un curs d'ilegalitals i brutícies, en 

nuiua tasca i'»judá eficaçment Capdevila. Soler, Car-

reró, els pals i la xamba guanyaren ol partit i la Copa. 

Malgrat tot l'únic gol obtingut ho fou pels forans, 

Una jugada lamentable de }.)imes i ITispés que, en-

í-rescats amb el domini que exercia el seu onze, es 

i'robai-en a mig camp tots dos junts i Buxó en una 

esprintada va trobar-se sol davant Mayor,xutà a plaer 

Honradament cal reconèixer que els focals merei-

xien la Victoria puix a la segona part els guixolencs 

110 existien. Principalmeni la davantera d'una valua 

completament nul·la. 
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Els locals jugaren excelentment a la segona part : 
cobejansa, voluntat, entusiasme, . . . . . Solsament la 
dissort i un poc els nervis els privaren de vénner. El 
millor de tots Molla i els més fluixos Roget- i Di p3s. 
isfayor molt inse¿^ur en les cantadíssimes ocasions que 
va entrar en joc. Ris altres força bé. 

L'arbitralje del Sr. Canals, guixo'enc, no fou pas 
molt desacerlat peró tampoc cap bon arbitralje. Ens 
apar que no volgué deseneraistar-se amb Carreró 

Formació dols equips: 
«Palamós S. C.»-: Mayor, Dimes, Pispés, Gou, Com-

pany, Ventura, Aliu, Ribera, Rosalench, MoIJa, Roger. 
«Celda»—: Soler, Capdevila, Carreró, Vilala, Roma-

guera, Gimberaat, Esteva, Colomer, Mollú, Buxó, Albó. 

KEEPER 

Balls celebráis durant la setmana: Cotillón a la 
«Reunión Familiar» el dilluns pel quintet local Bevis-
quis, el dimecres de Casino al de l'«Uhió» i al Port, i 
de verbena al Royal Sport Bar, pols Bevisquis i Or-
questrina Pey do Llagostera i (luintei J ¡zz Palamós 
respectivament, i de verbena el divendres al Poi-l per 
«La Lira». Avui n'hi liaurá altra vegada al Royal Spoi-t 
Bar per la Principal de Palamós. 

Moviment del poi't comercial durant la quinzena 
(de divendres a divendres): Vapors estrangers: Colón, 
angles; Primo, italià; Barbara, alemany; HeÜen, no-
rueg. Velers: Ausonia i Lilly G, italians. Vapors na-
cionals: Ceivera, Vilafranca, Anciola n" 1, Cabo Tori-
iiana. Velers: ïMaura, Ramona, Joven I'aquito, Félix 
Mani i Maria del Pilar. 

Diüinenge, dilluns i dimarLs, una corrua immensa fa 
cap a tít. Joan amb ocasió, de la festa major i el jovent 
palamosí frueix en el ball que está pié de gom a gom. 

Aquest darrers dies la calor ha minvat considera-
blement i f ruím d'una temperatura agradable. 

A presenciar les regates de balandres del P . C. M. 
de Barcelona, hagudes en la nostra badia el dimarts 
i dimecres, hi acudí una gran gentada. Les petites 
embarcacions curulles de gentils damisel·les que apro-
fitaven l 'avinentesa de donar una passejada en bot, 
bo i presenciant la regata de més aprop. 

l l a estat demanada la mà de la bella i simpática 
senyoreta Maria Meno per a el jove Enric Esteve. 

rr orena ? 

l l i li I I E l " 
ANTON! 6 U E L L 

Tenyits i renfati dc tota clos.-e de tvajos i vestits i 
els seus snnilai's. 

D ois I altres se roe is a les sis hores. 
DESPATXOS: 

S a l . a t e r ¡ « Vl-IU-s, 8 i Progié.v 3 i - G I R O N A 
Piissiïij^ Caí le lar , 9 — P A L A A I Ó i S 

T A L L E R S ; Pedret, 7 - G I R O N A 

S. Piaja Vi l lena 
Centre General de Suscripcjons 

Venda isuscnpció a tota ménade^ periódicas i 
/viu.i'^íjj nacionals i estrongereti^. 

(Jürresponsal de l e íu ^dilorials de 
Jíarcelnna i J\dadrit^>. 

J l l i mm 
Aparejador i constructor d'obres 

P L A 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 
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