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ca'-a que ella era qui Iiavia infanfat a aquell minyó,
que segellat amb el nom de presitari, enllotava el bon
nom do la fa-nili^, al qual es rendia un culte sagrat, el
qual permetia, pori"), a tots els germans, que no estali
ifü
li
ven tacats, édser empedreüs do cor i egoistes, fins
d'amor i tot.
L'obra que darrerament lia esíreiiat. a Novetits, JoUn culte que els hi permetia viure a aixopluc de la
sep M.'* de Sagarra, «Les llàgrimes d'Angelina> és una casa pairal, i fer anar les rentes de les terres i profle les obres que més ens ha plagut de l'autor de «P'i- pietats a les respectives i particulars butxaques, sense
" dolitrtt». Admiradors oom som de la poesia de Sagar- que de ros s'en enteres Angelina —la pubilla òrfena
ra, ens iiem delectat amb els versos do «Los llàgrimes de pares— perqué, com que no la deixaven sortir de
d'Angelina», mis versos sonors i sucosos nom una cisa o la tenien com dins d'una vitrina, no mbia ni
fruita fresca i flairosa, uns versos suaus i planers, tan sols que ii havia deixat ei seu pare al morir, i
sense robusoaments, que es comprenen i es senten porqué no s'hagués de molestar a enamorar-so cada
sense esforç.
tia li havia cinviut un nmrit, —una un vell xacrós i un
Si la construc;^ió poéiíea de l'obra ens ha plagut, no joveuet barbameo i sense pena ni gloria, l'altre —un
ens han plagnt menys ois personatges que hi surten. marit que digués s de tot i quo deixés als oncles, taEn Berenguer, home que vo de presiri i que ha vis-^ut llar i cusir, al seu gust, com havia fet sempre.
una coJla d'anys entre la gent que la societat ,que es
Poró a l'arribar Berenguer, amb les seves paraules
oreu honrada bandeja de la seva vora; home cíni:'. per que demostren, el cor i l'home d'empenta que viu sola
la gent d'orelles castes que s'esborronen al sentir no- la seva vestidura, s'observa un canvi en Angelina.
jnenar pel seu nom les veritats de la vida; home desAquella noia que semblava un lliri, peró que sentia
crogut que mou les seves accions al batec, només, del
correr per Ics seves vei.es la sang amb la mateixa forseu cor, hi voiem l'autor de «Les pedres de Girona»;
ça que les demés noies de vint anys, i que per semque amb una grapada, potser barroera, posa al desblar recatada, havia d'amagar els seus sentits darrera
cobert les miseries del mon d'aigua de camamilla i
una capa d'hipocressia =manllevada a les ties soltexacolata amb secalls, en que viuen els seus oncles
rones—- i forjar-se quan estava sola, un aimador tret
concus i les sevo.'^ liés solterones, gent de rosaris i
d'alguna noveleta picaresca que clandestinament lleSBrraó, d'hipocressies i conveniencias, de xafarderia
gia.amb avidesa, al contacte de la sinceritat de Berenverinosa i mesquinesa, que tenen por del seu nebot
guer esquinça la careta d'hipocrtssies que havia hacom del dimoni, pel sol fet de que va matar a un hogut da menester per viure i es mostra tal com és, ben
me, sense mirar en quines condicions; i que quasi vadona, i quan els seus oncles volen treure de casa seva
ren fer morir a una germana a copia de tirar-li en
a Berenguer, ella, la pubilla, els hi pronibeix i dema-Àctii all ta t

tea traí
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COSTA BÍIATA

na a Borenguer, del qual está enamorada, si vol ésser
el sou marit.
Dels tres actes el que més ens plagué fou el segon.
A mig acte, el públic, a peu dret, aclamava l'autor.
F . JUANAI.s I DAGAS

Ï71 . • a una beutat
l:./íogi
Á . la senyoreta P . B .

s . obre una critica

La setmana passada ens cridà l'atenció en aquestes
planes una «Crítica Cinematográfica», firmada per
«Cinewta».
Trobem «ncertadíssima aquesta innovació de fer
una crítica, encara que sigui lleugera, de les bones
cintes que ens presenten, ja que l'espectacle cinematogràfic és una dp les principals manifestacions recreatives de la nostra vila, i val, per tant, la pena de
que se li dddiquin unes ratlles.
Ara bé: essent molta l'afició que hi ha a Palamós
com per tot arreu pel Cinema, són molt pocs els que
saben comprendre el valor artístic d'una bona pel·lícula. Del públic que concórre al Cinema, molts hi van
per passar Testona, molts per «mor» de la nóvia —i
poquíssims— per a veure bones pel·lícules.
Per aixó dubtàvem que hi hagués algú que sapigué 5
per crítiques de Cinema, i després de llegir la de la
cinta «Beau Geste», —que ens perdoni l'autor de la
mateixa— continuem dubtant-ho.
Fer una crítica de «films> és més difícil de lo que
creu el Senyor «Cineasta». Es" probable, peró, que
tothom hagi trobat encertat el seu criteri, majorment
quan al Cinema hi va gent que mereixerien estar en
un estable, si ens agafem a la opinió que manifesten
de lo que han vist.
No estem conformes en que l'argument de «Beau
Geste> és fluixet, com diu l'esmentat Senyor, quan és
dels arguments més grans que hem vist en pel·lícules,
el punt flac del 90 por cent de les quals és precisament
l'argument.
No volem dir res més. Aconsellem al Senyor «Cineasta» que si vol fer crítica de pel·lícules que s'hi fixi
més, car es veu que no és lo seu. Contràriament, valdrá mós_ que es dediqui a fer resenyes de partits de
fútbol, cosa on la qual veiem que tothom és bo.
Estem segurs que l'art cinematogràfic hi sortirà més
ben parat.
P.

Dnsprés d'un llarg descans i corresponent a la gentilosa il'algunes belles llogidores i .simpàtics llegidors
(l'fujuesta secció, plau-nos avui recomençar la tasca
susposa unes setmanes per tornar a cantar les gràcies
de les nostres belles i xamoses palamosines.
Com ja deia el company Mima en alti-o lloc d'aquest
periòdic, no és pas difícil trobar cada setmana en la
nos'ra vila una damisel·la que mereixi ésser cantada;
verdaderament, hom Ics Iroba arreu i constata com
lo que no ós gens fácil és, precisament, el saber-les
escullir amb relació a llurs gràcies per a fer-les anar
apareixent succesivament, i encara, per nosaltres, hi
ha una altra cosa piijor i <pie ja resulta verament difícil de i-esoldre; la nostra ineplitut per cantar amb
gaires probabilitats do «succés» la gentilesa de los
nostres llegidores.
l''cios totes aquestes salvetals coinençarem l'elogi
d'avui dient a la simpática P.: Ela teus ulls bellíssims,
1'. goiilil tenen totes les irisacions dol iris i ens apar
vouro'hi sompre ol teu estat d'espei'ii; quan estas conlímtu saben somriure amb benvolença i sembla que'
encoraijin a seguir parlant. Qiian alguna conlrarííítat
ot neguiteja són els teus ulls, sempre bells, els qui et
delaten. Tons uns ulls que parlen, Pilar!
Al seu cos de proporcions clásiques li escauria 3a
túnica romana i una àmfora al costat, poró poisír
som ja massa exigents i comprenent-ho aixís ens plau
prou veure-la tal com és: una bella i gentil damisel·la
dels temps moderns, discreta i simpática.
I ja, que més podreím dir? ¿Que és seriosa? ¿Que
vesteix bé? Aixó b'é prou que ho saben tots els qui la
coneixen. Encara té una altra gracia que no per
«MARINES I BOSCATJES>
menys coneguda volem fer ressaltar: la modestia,
qu'és el secret de la seva simpatia.
^ L'encapçalament d'aquest lleuger comentari podria
I amb aixó ja ho hem dit tot.
fer creure que anem a fer una crítica ^ q u e referintse al excelent, per tots conceptes, llibre de Joaquim
Ruyra, l'il.lustre blanenc =tindria d'ésser un sincer
JOAN MIQUEL HISPEIRU

APUNTS
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ELOGI. DONCS, NO. LA MEVA MODESTA PLOMA NO POT

'/PAMBÓ QUE N<? PUGUI ÉSSER MOLESTAT NI MULTAT POR
DEUTE O PROMESA DURANT TOL EL DIA DOL MERCAT I IT^MPS

ATREVIR-3E A UNA TASCA TAN GEGANTINA.
E=5 TRACTA, SIMPLEMENT, DE COMENTAR UN FET CURIÓS
QUE HE OBSERVAT ARRAN DE LA MEVA LECTURA DEL LLIBRE
BELLÍSSIM A LA BIBLIOTECA D'UNA SOCIETAT PALAMOSINA.
DIFERENTS COMENTARIS, TOTS ELOGIOSOS, QUE FEIEN ESMENT DE «MARINES I BOSCATJES», APAREGUTS EN DIARIS
CATALANS, VAN DESPERTAR-ME LA PRUÍJA DO LLEGIR EL DIT

DE FIRES, A NO ÉSSER QU3 EL MALEI.Í HI ÍOS OBLIGAT
RAÓ DETÍONTRACTOCELEBRAT ON <T\ MATEIX POBLO.
«TAMBÉ QUE EL QUE CONTREGUI ON DIT POBLE I ALLÍ Í-S
T 'OBI SE JI OBUGNI A SAII^FER ALLÍ EN XII MATEIX ]LOS ;I
CONEIXEMENT DEL JUTGE.
'/RAMBÉ QUE QUALSEVOL P?ÍI^·>DL);' QUE VINGUÉS N DIT

LUNI Ü. VAIG TROBAR-LO A LA BIBLIOTECA DEL CASINO «EL

POBLE I HI TINGUÉS LLUR DOMI ••I^I NO HA<¿;I DE DONAR CADA

P.JL'I;». E N COMENÇAR-LA, E M PROPORCIONÀ LA PRIMERA

ANY PER LA BARCA MÉS DE DOS

ALEGRIA EL FET DE VEURE ENTRE ELS SEUS FULLS DOS PAPE-

PEIX DE LA XÁBEGA O HIILIÍG. C'):N. *Í1S COSU'M, PER;") R.O

RETS, SENYAL EVIDENT DE QUE ALIRES TANTS HOMES O JÓVE-

MÉS QUE LA MEITAT ÇIE LO VERILIC^IT FINS ARFI.

N E S TAMBÉ EL LLEGIEN.

IIRSRN TÓ DE DONNR

« T A M B É QUE TOTS ELS PI·N·?I.ANHSLG3 DEL DIT POBI'\

H A U TRANSCORREGUT DOS MESOS BEN LLARGS. EL PAPERET

AIXÍS <;OM HAN ROBIN, NI;D-S 1IN;IUIN DO DON^R. D.) T.Ü!

NÚMERO TRES — Q U E SENYALAVA EL MEU PUUÍ=: HA FET VIA

FORMA QUE EL BALLIN DEL DIR POBLO NO PUGUI (ÍXIGIR-NIH

AVANT, SEMPRE AVANT I HA ÀRRIBI.T A LA ÍI SENSE QUE ELS

RES PER LO QUE ELS SOBRE.LI^.S FOI^·ÍI·I IINPI'IIILS O NWT -IR'-

PAPERETS RESTANTS CANVIESSIN DOL SEU LLOC PRIMITIU, O

GITS, A NO MITJANÇAR OL CO-5«F;III.LT()>>NI O {LÑ!IB(!I':ICÍIÍ'<

SIA DEL LLOC ON VAIG TROBAR-LOS ON COMENÇAR.

CINC O SIS HOMES SOLVENTS D ^L IN ITOIX PO])LE.

AIXÓ E M FA PENSAR QÚE ELS NUI^W DOS LLEGIDORS NO

« T A M B Ó QUE SI ALGÚ

QUELCOM NN DIT JMB!N

TENEN GAIRE INTERÈS PER LA LECTURA. 0 BÉ QUE EL ILIBI'C

QUO VULGUI EN TOT O EN P A N <!HT'IL)LÍ!' A AHR.), BAIX CO.-R.

NO ELS PLAU I, TROBANL-LO PC-^AT, EL DEIXEN. M'OBLIGA A

CONS Q'I'> LI SIGUI LÍCIT, SI^'UI S )II I-OT OL C^N?, PENI D'.;I-

CREURE, CONCRETANT MÉS, QUO LIOM J)I'6FOREIX LE.-Í LECTU-

XD I D'AÜÓ QUE PER AQUEST MOIIII II:;DRN, DTMGUI NI

RES EÁTÚPIDES, INSULSOS O IM-N );M1S, D I NOVEL·LES A M B

SENYOR REI PER DREL D'ENTRADA ÍA NIFMI;U I QIIODI'S JUNB

AMORS TRÀGICS, BESTIALS, PASSATS DE MODA I POR TAM RI-

L'AITRA MEITAT.

DÍCULS,, A LES LECTURES GAIARAENT OSORIT.ES, TENDREMENT
CONCEBUDES,

ESPIRITUALMENT

DOSENRROTPADES.

POTSER

'Í SI A'JUNLL O LLURS SNCCOSSORS A QUI «'HAGUÉS ''^'¡IBLERT VCN:>-UIS^ÍN O OBLIGUESSIN AIL·L A AL-^IÍ NU>FI C'S

AQUESTS DOS LLEGIDORS QUE ES CANSEN DE LLEGIR UNA

LAUDEMIS I FO;'!SCOPIS QUE D'AÜÍ PROVINIRIIIN, KÍGUIU

PROSA TAN DIÁFANA I COHERENT «S'EMP-ISSONS LES NOVELÓ-

REPAR.ITS EN'<RE ELL I E K SEUS I EL SENYOR UOI I ELS .SCII-^.

LES D'SEL CAVALLERO AUDAZ>, TF. DE SAINT VALBONT? O
QUALSEVOL ALTRE PATÈTIC.

« A M B TOT TAMBÓ •.RPIOLL Í ELS SENS QUE ESTABLIREN NO
PUGUIN JA DEMR.R!«R III EXIGIR MÉS POR RAÓ DEL LAUDEIIÁ
I FORÍSCOPI, A NO ÉSÏOR CORA EL SENYOR REI NIUNA <> SE-

E L O I J. POLAS

GONS LA FONNA PREDICA, A SABER: DOÍZ » DINERS PER LLIURA
DO LES OBLIGACIONVS, I <]OS SOUS P'^R LLIURA DE IFS VENDFH
I QUE EL IJAILE (L';ÜLI ROBI RES M(''S. VSIGUI, I)ORÓ, A OL-LC^;-

J\Í.ONOGRAÍIA

LIISLÓRIC:

¿C LA

e Palamós

lia
i

cncoiitorrn

¡JER
JVLOSSÉII FÉLIX PARAJ-Í^A ! ROLSRT
IV
C A R T A

OI) (L'AÍPIOU QU'LIA ESTABLERT I DOLS S',NS EL PODER R<M(<NII- ^.LLÉ QUE SER:^. RDIENAT PER EL MATEIX PREU «PIE DONG.Á AHRN.
Í'I'AMBÉ E1 QU;"» IN'S PUGUIN BATRE ON VULGUIN. TAMBÉ QUE QUALSEVOL OSIRANY O FORASTER QUE VINGUI AL DIÍ
P»)BLE O BÉ HI ENVÍI LLURS COSES, EL! I ELLES PUGUIN ÉSSER
HOSTAL JADES A QUALSEVOL LLOC, A VOLUNTAT, PERÓ, DE LLURS
RESPECTIUS AMOS.
CTAMBÉ QUO QUALSEVOL POBLADOR QUE HI TINGUI DO-

P O B L A

« T A M B É QUE EL SENYOR REI MANI CELEBRIR AQUI 8RE^
PERPETUES EN CADA ANY QUE COMENCIN ON LA PRIMERA
DOMINICA DE MAIG I DURIN VUIT DIES SEGUIIS, I QUE TM
ELS' PRIMERS DOS ANYS NO ES COBRI LEUDA DELS QUE HI

MICILI A M B CONTÍNUA RESIDÈNCIA, SIGUI IM^INNE I LLIURO
D'AQUELLES COSES, PER DEU ANYS SEGUITS, EN TOTA LA TEI-RA DEL SENYOR REI, COM TAMBÉ DO TOTA LEUDA, I D'AQUELLA PART QUE SIGUI PRÒPIA DEL SENYOR REI I AQUEST I ELS
SEUS DEGUIN REBRE-IA.

VINGUIN, PERÓ PASSATS AQUESTS PAGUIN LA LEUDA COM H O
F^IN A GIRONA EN LLURS FIRES. EL QUÉ VINGUI AL DIT MERCAT O FIRES VINGUI AQUÍ SALVO I SEGUR, VAGI, TORNI I ES
QUEDI, A M B TAL QUE PORTI QUELCOM PER VENDRE.
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A Q U E S T N Ú M E R O H A E8TAT REVISAT P E RL A
CENSURA

GOVERNATIVA-

En «El Bisbalenc» del 9 de novembre i en la secció
Sporiivnï, un S9nyor —ol senyor Xut — es refereix als
nos rcis co.nGnlaris en aquesta mateixa revista, publicáis arran dels incidents do trista recordança, dels
q;i;i!s (3I senyor Reig en s-^rvará un otorn record.
I)üfi])rés de dodicar-nos quatre floretes amb una
vci'bola bon alnindanl, per cert, defensa lo indefensable, l'agressió l)i·iital, incivil, indigna i manifestament
covarda que ]a vàrem comentar degudament.
101 senyor Xut diu (jiie capgirem els fets perqué no
varo:n (comentar l'actilud del vine-presidont del Palamós S. C. on ol jorn abans dol pari it ni el fet qua fou
el senyor Ponjo'in, president del cercle bisbalenc, qui
va <uirar al senyor Reig.
Vo.s contarem en primer terme l'aclitud del senyor
Reig: La vigília del partit el senyor Figueres -^l'agrt s ior junt amb el sonyor Vallada — va telefonar al
senyor Reig diguent-1i que cl terreny de joc de la U.
S. IMsbalenca era ple d'aigua essent necessari sosprendi'o el partit. Contestà el senyor Reig que ell no
hi liinU'la inconvenient si ho manava el senyor Fortes, president dol C. P.
Pi'íívia consulia als com])anys do jun'a s'acordà
conuinicnr al senyor Portos que ol desig del Palamós
0 -a jiigai- (JI [)arlii·., on el cas que el terreny de joc esligii-^s en bonos condicions. 101 senyor Reig fou qui va
lolofo.iar al senyor Portos i, com que el terreny estava iiuinillorablo ol senyor Portes no va sosprendre el
jmnir. . . I re=?
senyor X it. A piesta és l'aclitud
d:il sonyor Reig, la vigília del partit que no vàrem
comentar per creure que no tenia importancia.
lOn qnant al fet que curés al forit el president deia
U. S. Bisbalenca, senyor Ponjoan, no vàrem comentnr-lo perqué no el coneixíem. Trobem puerü, pero,
({U3 esg i nia aquest fet tan natural. Si el senj'·or Reig
Ii iri \ ost'^t agi-odít dias el camp d^? jo ^ del club d« la
S'ira p-esidoncia i a mé.-i p3r un empleat del club i un
company de junta, qui més indicat per cu;-ar al ferit?
Voleu dir, senyor Xut, qne el senyor Ponjoan podia
n;ígar-si. Ja lio sabem. Però en aquest cas haguera
demostrat el mateix grau d'incivilitat que els VALENTS
agressorp.
1 uo oblideu que on un principi el vostre president
va negar-se a ofocluar la cura. Va fer-ho a precs d'un
s'·myor do la junta del Palamós i, en paraules textual.s
< uo com a vice-president del Palamós S. C. sinó com
u particular.
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

Senyor Xut: és molt humà que hoHi s'engresqui per
els colors del seu club. Peró cal que l'entusiasme no
us faci perdre la carta de navegar. Si s'arriba a perdre pot ocorrer que vo.^guent anar a La JBisbal, per
exemple, hom guíi la nau ver la Nigeria. I com quo
allí es cruspeixen un home amb tota naturalitat, si
hom s'acostuma amb el viure d'aquella gent, de les
garrotades en diu moxaines i dsls llavis partits «carícies > amicals.
C a m p i o n a t província
CINQUENA JORNADA
Ceida
— U. D. Girona 1 - 4
ü. S. Bisbalenca—
Olot F. C.
3-1
A. S. D. Girona — Palamós S. C. 3 - 1
F. C. L'Escala = U. S. Figueres 3 - 1
IMPRESSIÓ
La jornada més interessant de totes les jugades fins
avui és, al ensems, la que ens ha donat més sorpreses.
Perqué excepció feta del resultat del partit entre bisbalencs i olotins, que considerem normal, els demés
són lotalment il-lógics. ..
Un noranía-cinc per cent de palamosins confiàvem
cegament en que llur equip tornaria de Banyoles vencedor. Si, si, el Palamós va perdre el partit í amb ell
dos punts que l'allunyen del primer lloc per el qual
ja no pot tenir esperances. El mateix que acabem
d'oscriure del Palamós es pot aplicar al Figueres. En
quant al'Girona, la seva victoria aclaparadora damunt
el Ceida fa que, virtualment, poguem considerar-lo
campió.
A . S . D. G trona

5

Palamós

S. C i

Impossibilitats de presenciar aquest encontre i davant l'obligació d'esplicar-no quelcom, aprofitarem
una conversa amb un entusiasta jugador, excelent
mig palamosí, noble i sincer com ell sol, un dels homes que saben perdre sense buscar atenuants ni fugides d'astudi. Creiem a ülls clucs la sincoritat de les
seves paraules que a continuació transcribim.
= H e m fet un mal partit. Tots hem estat per sota el
nivell habitual. A més, ens ha perseguit la dissort.
Perqué, com esplicar-se que després de dominar tot
el partit ens entrin tres gols en altres tantes arrencades?
El primer gol ens l'hem entrat nosaltres mateixos
en una jugada inexplicable. El tercer ha estat un batibull de mil dimonis, acabat en un gol molt insuls.
El segon és l'únic gol bonic que ens han #«trat.
El nostre, l'ha obtingut Rosalench.

COSTA BRAVA

El camp ens ha perjudicat molt. Es-ava pié d'aigua
i fang. Gairebé no podíem correr i la pilota, sempre
molla, pesava molt. Els ateneuistes ja M sslan habituats a jugar en les pé¿simes condicions d'aquella
X)ista propia per water-po]o.>
Aixó és el (jue ens ha dit un jugador palamosí que
cenament, no sabia que volguéssim publicar-ho.
CLOl
U. D. Girona
F . C. L'Escala
Palamós S. C.
U. S. Figueres
Ceida
A. S, D. Girona
Olot F. C.
XJ. S. Bisbalenca

J.
S. P.
E.
GF. GC P
5
5
0
0
20
2 10
3
5
1
1 11 10
7
4
3
1
0
8
4
6
5
2
3
0
9
9
4
4
0
3
1
4
11
1
5
2
2
1
8
13
•5
5
1
3
1
5
11
3
5
1
4
0
4
9
2
Manca consignar el partit Ceida - Palamós que fou
suspès quan encara mancaven quaranta minuts.
PARTITS

PER

El dijous a les tres de la tarda passà per damunt la
nostra vila l'avió italià «I Pbene> amb direcció à Barcelona i el qual feia el seu primer viatge des de Gènova, inaugurant aixís la nova línia aèria Génova-Barcelona el seu sei'vei setmanal.
En el ball celebrat el passat diumenge al Casino EI
Port resultaren afavorits amb els obsequis la senyoreta Teresa Margarit i el jove Eussebi Oliveres.

li

M

\j

ANTON!

6ÜELL

T enyifs t ren lats Jc iota classe de trajos i vcitits i
els seuM similars.
Dols i alfyes serveis a les sís Lores.
DE5PATX05;
Satateri.í Vcll.i, 8 i Progiíí 3l — C? I R O N A
P«íi«S Ca-tcl«r, 9 _ P A L A M Ó S
T A L L E R S : Pedret, 7 ~ G I R O N A

DEMÀ

Olot F. G.—ll. D. Girona; Palamós S. C.—F. C. La
Escala, U. S. Figueres—U. S. Bisbalenca i Celda—A.
S. D. Girona.

S. Plaja Villena

KEEPER

Centre 6 e n e r a l de

oticiari

nacionals i estrangere/L·/.
Coi-responsal de leíu piincijtals
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editorials de

Barcelona i Àfadrit^u.
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de s aimantj dels aportj

Dimecres l'Associació de Música celebrà un concert
que fou confiat al Eoth Quartet de Budapest.
El mateix dia a l'Economic Cine es projectà la segona jornada de la cinta <E1 fantaima del Louvre>.

Suscripcions

Ven Ja i suscnpció a iota mena Je^ perloJicsis

Moviment del port comercial durant la darrera
quinzena (del dia 2 al 16).
Vapors oslranger.^:^--^ Jomar, nordamericá; Froja,
í'anós; Moncalvo i Araldo, italians. Vapors nacionals;
Anclóla
1 (2 vegades), Oabo Santa Pola, Cabo Torifiana, Cerverti, Vilafranca. V e l e r s : = J o r e n Paquito
(2 vegades), Gaspar Bayarri, Miguel, Fernando Gasset
El diumenge passat en el Casino El Port «i celebrà
junta general en la que es procedí al canti de la meiiiit de la Directiva resultant el·legits els senyors següents: Juli Pallí, president; JuH Camós, tressorer;
Josep Xarnach, subsecrelari; Josep Cama, Pere Comas, Alexandre Cerezo, Joan Espadalé, Narcís Bach,
vocals.
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Entre las perlas que hacen resaltar
la hermosura de la mujer, pocas.
gCDeralmente, son verdaderas.

¿Cuál es la verdadera, la auténtica Galleta
Una

galleta María, para ser
sólo ha de contener:

mantequilla
harina
leche
azúcar

María?

buena,

riquísima

de prímisra calidad
pura

sin

refinado

desnatar
superior

Y su tueste d e b e ser perfecto
Estos son loa componentes d e la Galleta María A R T I A C H ,
ricamente

tostada

PIDA VD. SIEMPRE GALLETAS

MARIA
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REDACCIÓ

1 ADMINISTRACIÓ

MAURI 1 VILAR.

2 . sEsòN.

A n u n e i s , c o m u n i c a t s i reclams o preua segóna tarifa.
P a g a m e n t s a la bestreta.

cara quo ella era qui havia infaníat a aquell minyó,
qne segellal, a-mb el nom de presiLari, enllotava el bon
nom de la fa-iiilia, al qual es rendia un culte sagrat, el
qual permslin, poro, a tots ois germans, que no estaven tíicals, ésser ompe-ireíls de cor i egoistes, fins
d'ninor i tot.

L'obra que darrei'ament ha oslrenat a No^-^et Us, JoUn culte que ois hi permetia viure a aixopluc de la
sep M." do Sagarra, «Les llàgrimes d'Aiï^elina» és una casa pairal, i fer anar ]r-s rentes do les terres i prode Jes obres que més ens ha plagut de l'autor de «Fi- pietats a les respectives i particulars butxaques, sense
delitat». Adiniradors com som de la ponsia de Sagar- que de res s'on enteres Angelina —la pubilla òrfena
ra, ens hem delectat amb els versos de «Les llngrímcs de priros— porqué, com que no la deixaven sortir de
d'Angelina», nns versos sonors i sucosos cojn una cisa o la tenien co;ii dins d'una vitrina, no mbia ni
fruita fresca i flairosa, uns versos suaus i pl;í.nnrR, tíJii sols que ii Jiavia deixat ol sou pare al morir, i
sonse rebuscainents, que es comprenen i es senten penjué no s'hagués de molestar a enamora r-se ca<Ia
sense esforç.
tia li havia cer.jut un marit —una un vell xacrós i un
Si la construcMó poéiic.i de l'obra ens ha plagut, no jovenet barbamec i senyo pena ni gloria, l'altre —un
ens han plagut menys ets personatges que hi surlen. marit que digués s' de tot i que deixés als oncles, taJ^n Berenguer, honio qn^ ve de presiri i que ha vis'^.ut llar i cusir, al seu gust;, com havia fet sempre.
iina colla d'anys enlre la gent que la societat que es
Peró a l'arribar Bl·lrenguer, amb les seves paraules
rreu honrada bandeja de la seva vora; home cínl^. per que demosiron, ol (íor i l'home d'empenta que viu sota
In gent d'orelles castes que s'esborronen ai sentir no- la seva vestidura, s'observa un cfïnvi en Angelina.
menar pel seu nom les veritats de la vida; home desAquella noia que semblava un lliri, peró que sentia
crogut que mou les seves accions al batec, només, del
correr per los seves veí es la sang amb la mateixa forsfüi cor, lli veiem l'autor de «Les pedres de Girona>;
ça que les demés noies de vint anys, i que per semque amb una grapada, potser barroera, posa al desblar recatada, havia d'amagar els seus sentits darrera
cobert les miseries del mon d'aigua de camamilla i
una capa d'hipociessia =manllevada a les ties soltexacolata amb secalls, en que viuen els seus oncles
rones= i forjar-se quan estava sola, un aimador tret
coacus i les seves ties solterones, gent de rosaris i
d'alguna noveleta picaresca que clandestinament llesermó, d'hipocressies í conveniencies, de xafarderia
gia amb avidesa, al contacte de la sinceritat de Berenverinosa i mesquinesa, que tenen por del seu nebot
guer esquinça la careta d'hipocr«ssies que havin hacom del dimoni, pel sol fet de que va matar a un hogut d3 menester per viure i es mçstra tal com és, ben
me, sense mirar en quines condicions; i qu® quasi vadona, i quan els seus oncles volen treure de casa seva
ren fer morir a una germana a copia de tirar-li en
a Berenguer, ella, la pubilla, els hi prohibeix i dema-
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na a Berenguer, del qual está enamorada, si vol ésser
/
el seu njarir.
Dels tres actes el que més ens plagué fou el segon.
A mig acte, el públic, a pea dret, aclamava l'autor.
La setmana passada ens cridà l'atenció en aquestes
planes
una «Crítica Cinematográfica»^ firmada per
F. JuANALs I DAGAS
«Cineasta».
Trobem «ncertadíssima aquesta innovació de fer
una crítica, encara que sigui lleugera, de les bones
cintes que ens presenten, ja que l'espectacle cinemaO g l a una beutat
togràfic és una de les principals manifestacions recreatives de la nostra vila, i val, per tant, la pena de
que se li dediquin unes ratlles.
Á. ja senyoreta P. B.
Ara bé: essent molta l'afició qué hi ha a Palamós
com per tot arreu pel Cinema, són molt pocs els que
Díisprés d'un llarg doscans i corresponent a lagen- saben comprendre el valor artístic d'una bona pel·lítiloHii d'algunes bellos llegidores i siuipálics llegidors cula. Del públic que concórre al Cinema, molts hi van
d'aquesta secció, plau-nos avui recomençar la tasca per passar l'estona, molts per «mor» de la nóvia —i
suspesa unes setmanes per tornar a cantar les gràcies poquíssims— per a veure bones pel·lícules.
de les nostres belles i xamoses palamosines.
Per aixó dubtàvem que hi hagués algú que sapigué 5
Com ja deia el company Mima en alti-elloc d'aquest per crítiques de Cinema, i després de llegir la de la
periòdic, no és pas difícil trobar cada setmana en la cinta «Beau Geste», —que ens perdoni l'autor de la
nos'ra vila una damisel·la que mereixi ésser cantada; mateixa— continuem dubtant-ho.
verdaderament, hom les Iroba arreu i constata com
Fer una crítica de «films» és més difícil de lo que
lo que no és gens fácil és, precisament, el saber-les creu el Senyor «Cineasta». Es probable, peró, que
escullir amb relació a llurs gràcies pei- a fer-les anar tothom hagi trobat encertat el seu criteri, majorment
apareixent succesivament, i encara, per nosaltres, hi quan al Cinema hi va gent que mereixerien estar en
ha una altra cos;i pi··jor i que ja resulta verament di- un estable, si ens agafem a la opinió que manifesten
fícil de resoldre; la nostra ineplilut per cantar amb de lo que han vist.
gaires probabilitatH do «succés» la gentilesa de les
No estem conformes en que l'argument de «Beau
iioslrofl llegidores.
Geste» és fluixet, com diu l'esmentat Senyor, quan és
Toies totes aquestes salvetals començarem l'elogi dels arguments més grans que hem vist en pel·lícules,
d'avui dient a la simpática P.: Ris teus ulls bellíssims, el punt flac del 90 per cent de les quals és precisament
1'. gentil tenen totes les irisacions del iris i ens apar l'argument.
vüure'hi sempre el teu estat d'esperií; quan estas conNo volem dir res més. Aconsellem al Senyor «Cinetenta saben somriure amb benvolença i sembla que asta»- que si vol fer crítica de pel·lícules que s'hi fixi
encoratjin a seguir parlant. Quan alguna contrarii.-tat més, car es veu que no és lo seu. Contràriament, valet neguiteja són els teus ulls, sempre bells, els qui et drá més que es dediqui a fer resenyes de partits de
delaten. Tens uns ulls que parlen, Pilar!
futbol, cosa en la qual veiem que tothom és bo.
Al seu C03 de propoj cions cláfliques li escauria, la
Estem segurs que l'art cinematogràfic hi sortirà més
túnica romana i una àmfora al cos'.at, peró polsar ben parat.
*
som ja massa exigents i comprenent-ho aixís ens plau
prou veure-la tal com és: una bella i geriiil damisel·la
JP.
dels temps moderns, discreta i simpática.
I ja, que més podreítn dir? ¿Que- és seriosa? ¿Que
vesteix bé? Aixó bé prou que ho sabsn tots els qui la
coneixen. Encara té una altra gracia que no per
«MARINES I BOSCATJES»
menys coneguda volem fer ressaltar: la modestia,
qu'és el secret de la seva simpatia.
L'encapçalament d'aquest lleuger comentari podria
I amb aixó ja ho hem dit tot.
fer creure que anem a fer una crítica —que referintse al excelent, per tots conceptes, llibre de Joaquim
JOAN MIQUEÏ. HISPEIRU
Ruyra, l'il.lustre blanenc —tindria d'ésser un sincer

s obre u n a critica

APUNTS
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elogi. Doncs, no. La meva modesta ploma no pot
atrevir-se a una tasca tan gegantina.
Es tracta, simplement, de comentar un fet curiós
que- he observat arran de la meva lectura del llibre
bellíssim a la biblioteca d'una societat palamosina.
Diferents comentaris, tots elogiosos, que feien esment de «Marines i Boscatjes>, apareguts en diaris
catalans, van daspertar-me la pruíja de llegir el dit
llibre. Vaig trobar-lo a la biblioteca del casino «El
Port». En començar-la, em proporcionà la primera
alegria el fet de veure entre els seus fulls dos paperets, senyal evident de que altres tants homes o jovenete també el llegien.
Han transcorregut dos mesos ben llargs. El paperet
número tres —que senyalava el meu punt-— ha fet via
avant, sempr® avant i lia arribí^t a la fi sense que els
paperets restants canviessin del eeu lloc primitiu, o
sia del lloc on vaig trobar-los en començar.
Àixó em fa pensar que els altres dos llegidors no
tenen gaire interés per la lectura. O bé que el llibro
no els plau i, trobant-lo pesat, el deixen. M'obliga a
creure, concretant més, que hom prefereix les lecturej estúpides, insulsos o immorals, d'í novel·les amb
amors tràgics, bestials, passats de moda i per tant ridículs, a les lectures gaiament escritos, tendrement
concebudes, espiritualment desentrotliades. Potser
aquests dos llegidors que es cansen de llegir una
prosa tan diáfana i coherent «s'empasson» les novelles d'«El Cavallero Audaz», tF. de Saint Valbont» o
qualsevol altre patètic.
ELOI J . POLAS

Aí-onografia lijstórica

A^ila de P a l a m ó s
1

encontorns
per

M-Osseu

Félix

Para^ecla

IV

i Roliert

«També que no pugui ésser molestat ni multat per
deute o promesa durant tot el dia del mercat i temps
de fires, a no ésser qu3 el mateix hi fos obligat por
raó de contracte celebrat en el maleix poble.
«També que el que contregui en dit poble i allí os
trobi se li obligui a satisfer allí en el mateix lloc a
coneixement del Jutgo.
«També que qualsevol pos'^ador que vingués a dit
poble i hi tingués llur domiííili no hagi do donar cada
any per la barca més de dos sous, pern té de donar
peix de la xábega o bulitg, com "és coslpm, pcró no
més quo la meitat de lo verificut fins arn.
«També que tots els prí?staruisto3 del dit poble,
aixís com han rebut, així.s tinguin do donar. De tn!
forma que el batlle del dit poblo no pugui exigir-los
res per lo qus els sobre lits fos^hi imperliïs o restringits, a no mitjançar el consentiment o deliberació dí!
cinc o sis homes solvents del mateix poble.
«També que si algú posseeix quelcom en dit pob'o
que vulgui en tot o en pan establir a altra, baix ce."t
cens quo li sigui lícit, sigui s iU tot ol cenf^, peró d'aixó i d'ailó que per aquest njoliu tindrà, dongui al
senyor Rei por dret d'entrada la mohat i quedi's ami)
l'altra meitat.
<1 si aquell o llurs successors a qui s'hagués establert venguessin o obliguessin al Ió n algú més CIB
laudemis i foriscopis que d'allí provinguin, siguin
roparúts entre ell i els seus i el senyor Rei i els SOUÍ-\
«Amb tot també aquell i els seus que establiren no
puguin ja demanar ni erigir més per raó del laudejui
i foriscopi, a no ésòor com ei senyor Rei mana o segons la forma predita, a saber: dolz'i diners per lliura
do les obligacions, i dos sous p'^r lliura fie les vendort
i qiio el baille d'alli robi res més. Sigui, peró, a el lncció d'aquell qti'lia establert i dels S'ÍUS el poder retenir alló que será alienat per el mateix preu quedongui altre.
«També el qu9 to's puguin bstre on vulguin. També que qualsevol cslrany o foraster que vingui al dit
poble o bé hi envíi llurs coses, ell i elles puguin ésser
JiostatjadeH a qualsevol lloc, a voluntat, peró, do llurs
respectius amos.
«També que qualsevol poblador que hi tingui domicili amb contínua residència, -sigui immune i lliuro
d'aquelles cosos, per deu anys seguits, en tota la terra del senyor Rei, com també de tota leuda, i d'aquella part que sigui propia del senyor Rei i aquest i els
sens deguin rebre-la.

CARTA POBLÀ
«També que el senyor Rei mani celebrar aquí fires
perpetues en cada any que comencin en la pritnera
dorainica de maig i durin vuit dies seguits, i que en
els primers dos anys no es cobri leuda dels que hi
vinguin, peró passats aquests paguin la leuda com ho
fan a Girona en llurs fires. El que vingui al dit mer- AQUEST NÚMERO HA ESTAT REVISAT PER LA
cat o ñres vingui aquí salvo i segur, vagi, torni i e»
CENSURA GOVERNATIVAquedi, amb tal que porti quelcom per vendre.
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En «El bisbalenc» del 9 de novembre i en la secció
Spoi iives, un senyor —el senyor Xut — es refereix als
nos: res comentaris on aquesta mateixa revista, publicáis arran dels incidents de trista recordança, dels
quals el senyor Reig en servará un etern record.
Després de dodicar-nos quatre floretes amb una
v6r])ola ben abundant, per cert, defensa lo indefensal)lo, l'agressió brutal, incivil, indigna i manifestament
covaríla que ja varom comentar degudament.
K[ senyor Xut diu (pie capgirem els fota porqué no
vareiri comentar l'actitud d d vice-president del Palamós S. C. en el jorn abans del pariii, ni el fet que fou
el senyor Ponjoan, president del cercle bisbalenc, qui
va curar al senyor Reig.
Vos contarom en primer terme l'aclitud del senyor
Ptoig: La vigília del partit el senyor Figueres —l'agres ;or junt amb el si^nyor Vallada — va telefonar al
senyor Reig diguent^li que cl terreny de joc de la U.
ñ. Risbalenca era ple d'aigua éssent necessari sosprendre el partit. Contestà el senyor Reig que ell no
hi tindria inconvenient si ho manava el senyor Portes, president del C. P.
Previa consulta als companys de jun'a s'acorda
comunicar al senyor Portes que el desig del Palamós
o;a jugar el partit, en el cas que el terreny de joc esliguís en bones condiciíms. El senyor Reig fou qui va
telofoiaar al senyor Portes i, com que el terreny estava immillorable el senyor Portes no va sosprendre el
])artit. . . I res mén, senyor Xut. A juesta és l'actitud
dol senyor Reig, la vigília del partit que no vàrem
comentar per creure que no tenia importancia.
En (piant al fet que curés al ferit ol president de la
U. S. Bisbalenca, senyor Ponjoan, no vàrem conmntar-lo perqué no cl coneixíem. Trobem pueril, peró,
(lue esgrimiu aquest fet lan natural. Bi el senyor Reig
havia estat agredit dins el c i m p d^ jo? del club d® la
seva presidencia i a mé.s per un empleat del club i un
company do junta, qui més indicat per cui-ar al ferit?
Voleu dir, senyor Xut, que el senyor Ponjoan podia
negar-si. Ja ho sabem. Peró en aquest cas higuera
demostrat el mateix grau d'incivilitat que els V A L E N T S
agi'essors.
T no oblideu que en un principi el vostre president
va negar-se a efectuar la cura. Va fer-ho a precs d'un
f^enyor de la junta del Palamós i, en paraules textuals
' n o com a vice-presidont del Palamós S. C. sinó com
a particular.
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Senyor Xut; és molt humà que hom s'engresqui por
els colors del seu club. Peró cal que l'entusiasme no
us faci perdre la carta de navegar. Si s'arriba a perdre pot ocorrer que voíguent anar a La Bisbal, per
exemple, hom guíi la nau ver la Nigeria. I com qu(»
allí es cruspeixen un home amb tota naturalitat, si
hom s'acostuma amb el viure d'aquella gent, de les
garrotades en diu moxaines i dels llavis partits ccarícies» amicals.

Campionat

província

CINQUENA
JORNADA
Ceida
—
U. D. Girona 1 - 4
U. S. Bisbalenca—
Olot F. a
3-1
A. S. D. Girona —
Palamós S. C. 3 - 1
E. C. L'Escala
U. S. Figueres
3- 1
IMPRESSIÓ
La jornada més interessant de toies les jugades fins
avui és, al ensems, la que ens ha donat més sorpreses.
Perqué excepció feta del resultat del partit entre bisbalencs i olotins, que considerem normal, els demés
són Totalment il-lógícs...
Un noranta-cinc per cent de palaniosins confiàvem
cegament en que llur equip tornaria de Banyoles vencedor. Si, si, el Palamós va perdre el partit i amb ell
dos punts que l'allunyen del primer lloc per el qual
ja no pot tenir esperances. El mateix que acabem
d'escriure del Palamós es pot aplicar al Figueres. En
quant al Girona, la seva victoria aclaparadora damunt
el Coida fa que, virtualment, poguem considerar-lo
caminó.
A. S. D.

G irona o

Palamós S.

C

Impossibilitats de presenciar aquest encontre i davant l'obligació d'esplicar-ne quelcom, aprofitarem
una conversa amb un entusiasta jugador, excelent
mig palamosí, noble i sincer com ell sol, un dels homes que saben perdre sense buscar atenuants ni fugides d'estudi. Creiem a ulls clucs la sinceritat de les
seves paraules que a continuació transcribim.
= H e m fet un mal partit. Tots hem estat per sota el
nivell habitual. A més, ens ha perseguit la dissort.
Perqué, com esplicar-se que després de dominar tot
el partit ens entrin tres gols en altres tante» arrencades?
El primer gol ens l'hem entrat nosal tro» mateixos
en una jugada inexplicable. El tercer ha estat un batibull de mil dimonis, acabat en un gol molt insuls.
El segon és l'únic gol bonic que ens han entrat.
El nostre, Pha obtingut Rosalench.
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El camp ens ha perjudicat molt. Estava pié d'aigua
i fang. Gairebé no podíem correr i la pilota, sempre
molla, pesava molt. Els ateneuistes ja hi astan habituats a jugar en les pèssimes condicions d'aquella
pista propia per water-polo.»
Aixó és el que ens ha dit un jugador palamosí que
certament, no sabia que volguéssim publicar-ho.
J.
0. P. E. w. fiC P
TJ. D. Girona
5 5 0 0 20 2 10
F. C. L'Escala
5 3 1 1 11 . 10 7
Palamós S. C.,
4 3 1 0 8 4. 6
U. S. Figueres
5 2 3 0 9 9 4
Ceida
4 . 0 3 1 4 11 1
A. S. D. Girona
5 2 2 1 8 13 5
Olot F. 0.
5 1 3 1 5 11 3
U. S. Bisbalenca
5 1 4 0 4 9 2
Manca consignar el partit Ceida - Palamós que fou
suspès quan encara mancaven quaranta minuts.
P A R T I T S PER DEMÀ
Olot F. C.—U. D. Girona; Palamós S. C.—F. 0. La
Escala, TJ. S. Figueres—XJ. S. Bisbalenca i Ceida—A.
S. D. Girona.
CLOSS

El dijous a les tres de la tarda passà per damunt la
nostra vila l'avió italià «I Rene» amb direcció a Barcelona i el qual feia el seu primer viatge des d© Gènova, inaugurant aixís la nova línia aèria Génova-Barcelona el s©u servei setmanal.
En el ball celebrat el passat diumenge al Casino El
Port resultaren afavorits amb els obsequis la senyoreta Teresa Margarit i el jove Eussebi Oliveres.

ïiitaia "L88 ilL UBLilES"
ANTONI
Ienyits

i

Dols

DE5PATX05:

S. Plaja Villena
C e n t r e 6 e n e r a l de

oticiari

Dimecres ]'Associació de Música celebrà un concert
que fou confiat al Roth Quartet de Budapest.
El mateix dia a l'Economic Cine es projectà la segona jornada de la cinta «EI fantaima del Louvre>.
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

i alties servejs a les SIS Jtorea.

Sal>»teri.Í VcIIm, 8 I PROGÍÉÍ 3L — G I R O N A
P.««¡S Ca.tel.r, 9 - P A L A M Ó S
TALLERS: PcJret, 7 - G I R O N A
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Moviment del port comercial durant la darrera
quinzena (del dia 2 al 16).
Vapors estrangers:^ Jomar, nordamericá; Freja,
danés; Moncalvo i Araldo, italians. Vapors nacionals:
Anciola n." 1 (2 vegades), Cabo Santa Pola, Cabo Toriñana, Cervera, Vilafranca. Velers:= Joven Paquito
(2 vegades), Gaspar Bayarri, Miguel, Fernando Gassot
El diumenge passat en el Casino El Port «s celebrà
junta general en la que es procedí al canri de la meilat de la Directiva resultant el·legits els senyors següents: Juli Pallí, president; Juji Camós, tressorer;
.íosep Xarnach, subsecretari; Josep Cama, Pere Comas, Alexandre Cerezo, Joan Espadalé, Narcís Bach,
vocals.
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C O S T A BRATA

Entre las perlas q u e h a c e n resaltar
la h e m o ? i u r a d e la mujer, pocas,
generaimente, s o n verdaderas.

¿Cuál es la verdadera, la auténtica GaUeta
Una

galleta María, p o r a ser
sólo ha d e c o n t e n e r :

maniequilla
hariua
leclic
GZUCaK

María?

buena,

riquísima

de prítT't·rfi calidud
pura

jsin

desnatar

refinado

superior

Y 8U tueste d e b e ser perfecto
Elstos s o n los c o m p o n e n t e s d e Ja Galleta M a r í a A R T I A C H ,
ricamente t o s t a d a

PIDA v a SIEMPRE a A l l E T A ò

MARIA'ARTIACH

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

