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Foraster atnic: Que la teva
estada a Palamós et sia ben
plaenta. Benvingut sies !

FESTA A J O R
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La máquina de Cosir i Brodar de máxima qualitat

Vendes al comptat i a terminis

Demaneu les condicions
especiáis de venda

1O anys de garantía

J. Grassot Valls
Mn. Jacint Verdaguer, 2 - Teléfon 112 - Palamós
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Consultor! Medie - Quirúrgic
Raigs Ultra - Violeta
Electricitat Médica

¿r (

Major, 38-Teléton 53

P A L A M Ó S

Consulta: de 12 a 1 matí
de 7 a 8 tarda

Festius: de 12 a 1 matí
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Carta de lluny

•

Per aqüestes llunyanies, cercant la bona sort, jo solament hi he trobat
desilusions i tristeses. I tú, Lluiseta, perqué no'm dones noves teves? Que
potser m'has oblidat? Siga com siga, jo t'escrit: escriure't es, per a el meu
cor, en aquests paratges, un vas d'aigua fresca que béc, i una alegría infan-

tívola, cada vegada mes
enyoradica, me reñía a

Felip Roglcms
Correr País, 4-Palafrugell

Electricitat

Representant deis aparells
de Radio de fama universal

"Colonial" i Emerson

Taller de Reparado de Calcat
Saló de Cira - Botes

ISIDRE BERNIS
PLAZA GARCÍA HERNÁNDEZ, 3

P A L A M Ó S

Especialítat en Calcat a mida
en models de totes classes.

, .Representan! exclussiu deis
aparells ortopédics «Confort»
recomanables a tota mena de
peus delicats. - Reparacions
de Calcat máxima rapidesa.

l'ánima com un cant d'au
misteriosa en nit de dol-
císsim ciar de lluna...

Oh! Lluiseta, p e r q u é
no'm dones noves teves?

Escolte'm. Jo, en aquest
axil vise recordant. Tot
se'm rememora, tot el
passat s'aixeca ciar i má-
gic, tal com la Natura
s'argenta i fulgura quan la
llum plena surgeix darrera
d'una gran montanya.

Aquell qui no gaudí
d'una feliz infantesa, qui-
na tristor! Un passat poé-
tic be val un passat de
gloria... En aquesta gleba
de foc, jo puc lluitar amb
bandolers o arnb les feres, puc travessar la mes negra miseria, sofrir els
dolors mes crús; puc patir fam, Lluiseta! Mes al morir, la meva infantesa
m'omple el cel d'estrelles, me voleia al lluny, com si ios el teu mocador
xop de llágrimes, i jo tindré aquesta gran enyoranca i aquesta llarga tris-
tesa—que es, al capdavall, tota l'alegria deis desgraciats.

Recordó ara aquella última tarda que joguinejávem ambdós a la porxa-
da i la teva mare ens crida... Tenies d'anar al molí a cercar la fornada.
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EMIRPERFUM PER/I/TENT

ENTPE EL/ ME/ PER/I/TENT/

DELICIO/

ENTRE EL/ ME/ DELICIO/O/

DI/TINGIT
ENTRE EL/ ME/ DI/TINGIT/

caía
y las obligaciones que im-
ponen los quehaceres do-
mésticos producen un can-
sancio más intenso del que
los hombres se figuran. Pero
sepa Vd., señora, que a pe-
sar de ello puede estar .siem-
pre radiante de bienestar si
toma Vd. en los momentos
de fatiga Y depresión dos
tabletas de

trina
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Fórmula per

a pendre el

CEREBRINO

En les enferme-
tats de dolors
intensos, una
culleradeta dis-
solta en aigua,
una, dos o tres
vegades amb
mitja hora d'in-
térval. - En el
reumatisme fe-
bril una culle-
radeta tres o
quatre vegades
durant el dia en
la mateixa for-
ma En les afec-
cionsdoloroses
cróniques, el
matí al aixecar-
se vuit dies de
cada mes, una
i dos vegades
cas de présen-
se dolor intens.

Soc tan felip com ho
pot ésser un home. A tu
dec el meu optimisme
actual, que es ressort
d'éxit en la vida.

VENCERÉ PERQUÉ EM

TROBO BE

¡¡SENSE UN DOLOR!!

¡Ets la meva protecció
i la meva "mascota"!

Eficap i inofensiu.

«i 1411II «

HANDM
Per a almorsar, berenar i per a adicionar a qualsevol aliment,

sempre que convingui fer super alimentació, preneu el super aliment

"PHOSMIL"
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Eren dugues saques de fariña: jo portaria la mes gran, per ajudar-te. I cap
al molí seguírem —quina alegría la nostra! —vora al ríu que s'esmunyia
fins al lluny blavenc, entre feixes. Trencárem per un corriol tot garlant: jo
corria, m'amagava dintre les gatoses, les moreres, i desseguida tu veníes
per a rampinyar les mores que cullíes en raims negres de silvestre i delei-
tós sabor.

— Goita! goita!...
Extenent-rne les mans

esgarrínxades per lespun-
xes, amb un petitet rubí
de sang escorrent-se. . .
Allavors, fent el cor fort,
jo t'ensenyava el meu puny
ferit, amb el m o c a d o r
t'aíxugava el teu rubí de
sang i t'ofrenava mes mo-
res, polides i negres com
els ulls deis grílls que jo
duia dins la barretina ver-
mella.

I novament corríem amb
els llavis rojos de l'ápat
silvestre. La llum moríaFarmacia

i Oficina Química

Joan Vilar
Major, 39
M. Costa, 13

P A L A M Ó S

en el darrer somriure del
crepuscle. Per la monta-
nya, les ombres rastreja-
ven; sois els cimals de la
serra reíulgien, encesos
peí sol morent, com ierres de velles llances...

La nit queia apressada amb les seves ampies ales tristes, \rrancarem a
correr, que era tart... Lluiseta, Lluiseta, com tot s'em recorda i tant de
temps que ha rutllat damunt meu en onades de desconhort i d'infortuni!
Els teus ulls encara brillejen en la meva ánima, la teva veu encara refila en
la meva ánima. Es la mes dolca caneó que he sentit mai...

Mes, deixa'm recordar... Corríem, corríem... Ja el molí era aprop. Ja es
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sentía a les rodes el murmurí de les aigües, semblant al deis venís de l'hi'
vernada. I a l'instant, peí mig deis arbres que gemegaven entristiís, el ca-
salot aparegué tot rónec.

— Déu vos guard, oncle Pere!
— Espereu'S, mainada! Vaig a buscar les saques.
—Heu vinguí molí íard!
Ah! el bó de l'oncle Pere, esprimaíxat i quiméríc com don Quixot, amb

els seus bigoía^os grisencs
i marcials! í on deu parar
aquesí molíner qui podría
figurar en una novel'ía de
cavalleria antiga?

Adíns, elbrugií creixia,
com si aquella casa róne-
ga i vella s'anés a esquer-
dar, els íaulons s'esber-
lessin í s'enrunessin íoíes

Posada
Europa

d'ALFRED QUILLAZO

Cervantes, 38 - PALAMÓS

Acurat serve! a la carta
Coberts económica

Serve! especial
per a dispesers

Hotel Europa
P. OLLÉ PARÍS

Pensió completa 9 pessetes

Seryei a la carta i molt jeconómic

Aigua corrent, cálenla i freda
i Calefacció en totes les cambres

Boqueria, 12 • Teléfon 19882
BARCELONA

les pedrés — rneníres les
moles rodaven aixafaní el
gra daurat i sant que queia
en una polsaguera llumi-
nosa...

En aquella hora, quan
el misteri ens íluminava
el pit i la llum agonílzava
la remor del molí eí íeia
por; tu t'agaíaves al meu
brac, Lluiseía; í, mentres
esperávem, ens entreteníem coníernplant l'aigua que ccrria, d'un blau
fose, curullant els caíúfols, escumejant al salíar el rec í lliscant, aprés,
tranquila i llustrosa, que semblava, en alguns recons de les vores mes om-
brívoles, bocins de satí negre sense una arruga. Ja no s'oviraven les arenes
del fons, ni podríem —malviaíge! —íirar códols ais eixams que íugien amb
reílexes d'alumíni. Tot era elegíac, pie d'esgarrifances, de secrets; tu
m'apreíai'es el brag mes fort, els teus ulls s'engrandien... Els altíus po-
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XAMPANY

ELS MES CONEGUTS

Marina, 61 - BARCELONA

Representant a Raíamos:
Ó S C A R C R O S A
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Per ruquería per a Senyores

llancres sospiraven remors de branques dolces com un afalac, com un bla
róssec de sedes.

Mes, el molíner retorna amb les saques i sortírem
— Adeusiau, oncle Pere!
— Avieu-se, mainada. Veíam si os surten les bruíxes!
La lluna s'enlairava, bella i albíssima, com no l'he vista enlloc mes,

Lluiseta. Quin enyorament sentó de la claror de lluna de la nostra térra!
No n'hi ha d'altra aixís;
enlloc n'he vista d'altra
igual a aquella que queía
damunt de les messes sos-
pirantes, de les eres on hi
ballávem al so de les gui-
tarres, les nits q u i e t e s
quan les granotes canten
i Taire s'embauma amb
l'aufábrega deis enamo-
ráis... i íou a la 11 um
d'aquest ciar de lluna que
tu em secretejaves:

— I si'ns sortissin les
bruixes?

I jo no'tresponguí, sem-
pre brau vora la teva dol-
cesa — no't r e s p o n g u í ,
Lluiseta, perqué tenia por,
Si'ns sortissin les brui-
xes!... Per qué ens n'havia

ALIU Permanents -Tintures - Decoloracions
La única casa que garanteix tots els seus ser-
véis. Serveixi's en aquesta casa i obtindrá un
caire distingit. On parle franjáis.

Permanents a 15 ptes.
Placa deis Arbres
Palamós

I

Acumuladors
"WORK"

La máxima garantía
de l'atomobilista

P..N. BARTRA

Borrell, 172

B A R C E L O N A

de parlar de les bruixes, 1'oncle Pere, en aquells erms, amb pinedes fune-
ráries, quan la llum anava alta encisant la Naturalesa tota, car la lluna es
també una bruixa que té filtres d'encisaments i deis brills mágics de la qual
encara els poetes están tots encisats.

No tarda que tu em diguessis, mes endevañt, allá on els arbres s'espes-
sien: ,

—Ja son aquí! Goita! goita!...
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-Tehies els ulls hermosos, esverats, estaves pálida, mal aguantantla pe-
tita saca de fariña. I jo vaig esguardar i, efectivament, vegí les bruixes, ves-
tides de blanc, entre les branques, papallonejant i dancant...

Quelcunes tenien el rostre arrugat, els ulls rodons com bales de vidre,
el ñas encorvat com el bec d'un esparver. Si, Lluiseta, eren elles, que co-
mencaven la ronda, vora un rierol, on anirien a beure a mitja nit, quan
la lluna sembla obrir-se encara mes blanca dalt del cel, enrosada amb les

llágrimes de tots els qui
estimaven.

Oh, manyaga nieva,
dolca companyona meva!
amb quina gracia d'au pe-
tita i espantadissa em
portares entre uns arbusts,
ambdós ens ajupírem si-
lenciosos i tremolosos as-
seguts damunt les saques
de la jornada! Les bruixes
continuaven revolant en-
tre les branques espessi-

Transporis i Autos de Lloguer

Carga i encárrecs
entre Raíamos i Barcelona

Doménec
Oliver
Servei entre Palamós i Caldes
de Malavella i de Palamós a
St.Feliu de Guixols i vice-versa

PALAMÓS
Passeig Dr. Robert, 2 i 4
Teléfon 46

BARCELONA
Urgell, 25 - Tel. 35914 - Rec, 18
Princesa, 11 - Teléfon 19844

FÁBRICA DE GEL

des mes a la vora del rie-
rol que s'esmunyia en un
sospir...

— Vindran aquí? pre-
guntaves.

— Pot-ser no, Lluiseta:
van a beure al rierol...

— I qui després s'hi
abeura, resta encisat?

Jo responguí que si. Devenia lobishome, arrel, flor... I allá restárem es-
piant, apretant-nos les mans gelades de por, els ulls fits en les bruixes que
ballaven entre el íullam com un albor de somni esvaint-se. Ah! com me'n
recordó be, Lluiseta, de la cridoria que'ns despertá, ja la nit avanzada,
quan els de casa ens buscaven afligits, amb llanternes i dalles, i l'oncle
Pere cridant com qui espanta caca, amb el trabuc a l'espatlla.
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Antes de comprar su
traje de baño vea
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— Que no'ns sentiu? Ep! mainada! Responeu! Ei!...
I a aquelles veus que's diríen estentóries, udolantes, com de baixos; que

despertaven baumes i serres amb brugít de guerra i astoraven les aus dor-
mides —aquelles veus ens despertaven, amb les testes descansant damunt
les saques, sota l'espurnejar deis estéis que colaven per les fulles la llum
que't petonejava. Al veure'ns, quina alegría i quina crídóría!

— Qué íeu aquí, mainada? crida l'oncle Pere.
La teva mare t'abracava

plorant, talment com si't
vegés retornar de la mort,
mes bella encara, encara
mes pura! El meu pare emProtegía els articles

de la nostra terra¡

Exigiu arreu un

"MONOPOL
Vermut Nacional
Premis en metálic

. : .
(Oíiío:
" " '

Oipósit:

Raimond Bardera

PALAMÓS

SOCIETAT AISIÓIMIIV1A D A IVI IVI

BARCELONA

DAMM
CERVESA D'IIMfVlll_l_ORAQI_E

QI_IAI_|-TAT

..•-..
i o '••:•' o}
•"o."'

renyá, mes els seus ulls
reien. Nosaltres, aturdíts,
senyalávem la brancada
deis arbres on les bruíxes
hí dancaven. I tot ama-
tent, l'oncle Pere, enga-
tilla el trabuc amb gran
íressa i amb xerrics de fe-
rramenta rovellada.

- Lladres? On son?
On s'han íicat?

— Les bruixes, son les
bruíxes — mormolávem
amb els ulls encara aclu-
cats per la son.

Llavors l 'oncle Pere,
com aquell qui sofreix una contraríetat, descansa el trabuc a térra veritable
enginy de guerra. El senyor rector, aquell sant que també hi era, ens contá
que no n'hi havien de bruixes, que tot aixó era una beneíteria i un pecat.

— Pero, veiam, on eren les bruixes? M'agradaria veure-les.
Nosaltres senyalárem:
— Son per allá, vestides de blanc, entre les branques... Goiti, senyor

rector, van a beure al rierol...

R. BARDERA

PALAMÓS
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— Es el clar-de-lluna, filis meus, quan les branques s'estremeixen amb el
vent... Que no ho veieu que es clar-de-lluna!

Era, en eíecte, el clar-de-lluna que escorrent-se entre el boscatje obscur
semblava una túnica de glaca albejant. Quí'l pogués veure are, semblant a
randes nupcials que't vestíssin el eos blanc i verge, Lluiseta! Temps després
partí, amb els ulls plens de llágrimes, en una barca de vela, per llargues i
doloroses nits d'enyorament. Després, la calma deturá el navili; després

passárem fam i sed; i aquí
vaig anar a parar, en
aquest clima on el sol es-
calda, térra hospitalaria i
íeconda,més a on elsteus
somriures mai mes m'han

Lencería - Panyoleria • Mercería
Generes de punt

Rosa Gamos
de Camós

Ultimes novetats
en vestíts

Capells
per a Senyora

Passelg Castelar, 4
Teléfon 31 - Palamós

I

Sastre

oreu

Píaca de la República, 4
Palamós

dit que la mes gran ventu-
ra de l'home es ser estimat
i ser humil... Oh! Lluise-
ta, que poc necessita la
gent a la térra per a ésser
felíc!... I pensar que pot-
ser jo nasquí per ser amat,
jo, qui tant he amat i so-
fert. Mes, tu no'm contes-
tes, Lluiseta! Els anys que
passaren —tant lents per
a mí com un seguici fuña-
rarí —ja t'han esborrat de
l'ánima el meu record?
Que potser es moría? No,
no; tu no et pots morir. Mes es tant viva dintre meu la teva beneida recor-
danca, m'omplenes tant la vida, apareixes tant en els meus somnis nos-
tálgics -sempre gentil, sempre dolca, i cada cop mes pálida! —que jo estic
aprenciu, que jo tínc un gran anhel de veure't i sempre aquesta mar in-
mensa separant-nos, flor divina, o quí sap si una altra mar mes ampia i
misteriosa, de la qual cap víatger retorna a veure la térra d'on partí en si-
lenci... Ah! com tu vens pálida ais meus somnis!

Original SAMP cedit per J.Forné
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 



Compañía de Seguros
contra incendios, Accidentes
y Riesgos Diversos

Establecida en París:
Plaza Vendóme, 9

Capital Social: 50.000000 de francos
(Completamente desembolsado)

Delegación General para España :
Espóz y M i n a , 1 - M a d r i d

Sucursal para Cataluña y Baleares:
Paseo de Gracia, 33
Barcelona

Agencias en todas las
poblaciones importantes

Agencia de Palamós :
José Pol Reyner
Calle Pi i Margall, 38

Inspección Provincial:
F. Huertos Mattey
Jaime I, 13 - Gerona

L ' U N I O N

Original SAMP cedit per J.Forné
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 



CON UN RECEPTOR P H ILI PSlSU

HOGAR SERÁ AUN MÁS CONFORTABLE

La radio ha solucionado para

usted el problema de la distrac-

ción en su hogar. Música, noti-

cias, conferencias, baile. Todo

ello está a su alcance a cualquier

hora del dia y de la noche, pu-

diendo sintonizar las emisoras

nacionales o extranjeras.

Pida una demostración de los Receptores

"PHILIPS"

Representante Oficial
en Palamós, La Bisbal
i Palafrugell :

José Están oí
Calle Cervantes, 23
Teléfono 81

PALAMÓS

J
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Toponimia de Palomos
A Tambada deis autos, entre el garbuix deis qui baixen i els quí pugen,

tot seguít s'ha remarcat un grup de tres persones, pare, filia i fill segura-
ment. que no n'han tingut prou de girar l'esguard envers la mar, sino que
s'han apressat a acostar-s'hi quant han pogut encuriosits i temerosos.

— Que m'agradaria do-
nar hi un tromb amb una

Nouvel Hotel
Hotel de primer orden
Restaurant

Dirigido por sus mismos Propietarios

MIRABELL i ESPEL

Situación espléndida entre Ramblas
Plaza Cataluña y Puerta del Ángel

PRECIOS

MODERADOS

Santa Ana, 18-2O
Teléfono 14O9O

B A R C E L O N A

-otel
Rocafosca
Playa de
Raíamos

Situación

central

La Fosca

ideal - Calefacción

- Cocina selecta

Abierto todo el año - Tel. 49

barqueta, —ha dit la filia
— deu lliscar fi damunt
l'aigua...

— Si volen —s'ha ofert
amatent un minyó — el bot
está a punt i el motor ja
ronca. En una hora po-
dem anar i venir de La
Fosca i seguir tot el fisto-
neig de la costa.

—Ja es segura l'embar-
cació —? ha fet el pare que
s'hi interessava potser
tant com els filis.

— No cal dir-ho. Cada
estiu no faig altre cosa
que portar-hi estiuejants.

Amb quatre gambades
ja han estat a tiene
d'aigua. Una mica de dificultat per pujar, i tot seguit el bot ha comencat
a tracar una ratlla fina que dibuixava una estela bellugosa al seu darrera.

En desembocar a la punta del molí, el mar s'ha eixamplat considerable-
ment ais ulls astorats deis viatgers, qui, vinguts de térra endíntre, tot ho
trobaven meravellós.

Per a fer-los mes agradosa la passejada, el minyó ha comencat, actúaní
de «cicerone», a detallar-los la toponimia que ja se sap de memoria.
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-La paret del molí de contenció fou comen9ada, com veuen, damunt
un escull que nomenaven «es Gibé».

— Gibé? —fa el pare —d'on deu venir aquest mot.
— No ho sé; tal vegada siguí una paraula que ha caigut en deshús; re-

cordó pero que vora Tossa també hi ha la «cala Giberola», i tot deu teñir
el mateix origen.

Davant la punta del Far els ha mostrat com mar endins, hi ha «La Lio
sa», escull a flor d'aigua
senyalat de nit amb un
llum vermell per a adver-
timent deis navegants.

—Ja som a «sa Galera»
amb «sa ma de gegant».
Precisament no fa molt
que una senyora forastera
contava una tradició so-
bre aquesta roca. Deia
que la nít de St. Joan a les
dotze, es feia tan lleugera
que amb una ma hom po-
dia fer-la moure. No obs-
tant, ha resistit una infi-
nitat de temporals i qui
sap encara els que veurá
passar.

— En la platjeta que ve,
abans de fer el molí, hi
havia hagut la «cala del

Bar
"El Progrés"

Esmerat servei de begudes
fresques i de marca

Xampanys - Mantecados

BURGELLICASANOVAS

Carrer Cervantes
Palamós

Jarabes de Azúcar de Caña y Remolacha
con Zumos naturales de Frutas

Garantizo enteramente libres de
Féculas y Materias extrañas mis

Horchatas
Elaboración Selecta

F. FORTUNY MONTANÉ
Sucesor: José Montané

Paseo Borne, 17 -19
Teléfono 18882

BARCELONA

frare Damiá», qual nom encara es conserva. Venen després «els tres fe-
rros», tres roques que podrien servir de trespeus a una olla descomunal.
Segueix «la ral» amb les seves coves, i a continuació «el rec deis cape-
llans» on abundava forsa aquesta mena de peix. La «punta de ses cuetes»
i l'«orga», aqueix monolit de pedra que s'alca vertical enmig del mar, es
un lloc molt propici per a pescar amb canya. Un vell pescador, una nit,
creia haver-hi agafat la reina de les saupes. Tan adalerat estava en désela-

Original SAMP cedit per J.Forné
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 



Original SAMP cedit per J.Forné
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 



II

Delegado de Palomos

Operacions

bancáries de
totes classes

Domicili Social:

Pelai, 42 - BARCELONA

Apartat de Correus 845
Teléfon 16460 - Direcció Telegráfica i
telefónica CATURQUIJO - Magatzems
a la Barceloneta (Barcelona)

Agencies i Delegacions: Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manre-
sa, Matará, Palomos, Reus, Sant Feliu de
Guixols, Sitges, Torelló, Vich i Vilanova i
Geltrú.

Corresponsal del Bañe d'Espanya,
a Matará i Vilanova i Geltrú
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ELEMENTE COOPERADORS

Orquestres:

Perruqueria per a Senyores

Sebastiá Pallí
ESPECIALITAT EN PERMANENTS

SENSE CORRENT

Serveí esmerat
amb aparells
moderníssims

Cervantes, 2O
P A LA MOS

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
«UNIÓ ARTÍSTICA» de Vidreres
«MENDOZA» de Figueres
al Casino «El Port»

«NOIS B ' O L E S A » d'Olesa de
Montserrat i « L'AS D'ANGLÉS »
al Centre República Federal.

«LA SELVATÁNA» de Cassá de la
Selva al «Foment de la Sardana»

«ELS MONTGRINS» de Torroella
de Montgrí al Casino «La Unió»

Atraccions:

Envelats:

Al Royal - Sport i Centre Económic.

Al «Centre República Federal:
i Casino «El Port»

HJiî cí}I .U' ft rtrtN n ^rt~ rt" n ft ft
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PROGRAMA DE FESTEIGS

DÍA 23

Tarda a les 3.—Atraccions al Centre Económic.

A les 4.—Sessions de cinema al Saló Carme i Econó-
mic Cine.

A les 7.—Balls a les Societats Centre R. Federal i Ca-
sino el Port, i Varietés al Centre Económic.

A les 11 nit.—Balls a les Societats.

DÍA 24

Matí a les 12.—Sardanes a la Placa de la República i
Plaqa García Hernández.

Tarda a les 3.—Concerts a les Societats Centre R. Fe-
deral, Casino El Port, i Casino La Unió. Varietats al Cen-
tre Económic.

A les 4.—Fundó teatral al Saló Carme i Cinema a
l'Económic.

A les 5.—Sardanes a Piafa i carrer Cervantes.

A les 7.=Balls ais Enveláis i Atraccions al Centre
Económic.

Nit a les 10.—Segona funció teatral al Saló Carme i
Varietés al Centre Económic.

A les 11.—Balls ais Enveláis. Sardanes i homenatge al
Mestre Casanovas a la Plaga González Hontória.

RELOJERÍA

FRANCISCO SARABIA

Relojes para señora y caballero «Armis» chapado

en oro y níquel cromado, cadenas, etc. Desperta-

dores con lámpara eléctrica, de gran garantía.

Relojes con caja de madera barnizada, mucha

fantasía, para mesita de noche o de centro, des-

pacho, etc., propios para regalo desde 12 pesetas

Relojes de pared, Artículos de Óptica. Compos-

turas en toda clase de relojes, joyas y artículos

de óptica. Cualquier encargo es servido con la

máxima rapidez a un precio mínimo.

Garantía

Prontitud

Economía

Av. P¡ i Margal!, 52

San Juan de Palamós
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DÍA 25

Matí a les 12—Sardanes a la Piafa de la República i
al carrer Galán.

Tarda a les 3.—Concerts a les Societats Centre R. Fe-
deral, Casino El Port i Casino La Unió. Varietés al Centre
Económic i Royal-Esport-Bar.

A les 4.—Sessió continua de cinema a 1' Económic.
A les 5.=Sardanes a Placa i al carrer Galán.

A les 7.=Balls ais Enveláis i atraccions al Royal Sport
Bar i Centre Económic.

Nit a les 10.—Funció Teatral al Saló Carme. Varietés
al Royal-Sport-Bar i Centre Económic.

A les 11.—Balls ais Enveláis i Sardanes al Passeig del
Mar, davant «La Pérgola».

DÍA 26

Matí a les 12.—Sardanes a Placa i al carrer Galán.
Tarda a les 3.—Concerts a les Societats Centre R. Fe-

deral, Casino el Port i Casino la Unió. Varietés al Centre
Económic i Royal-Sport-Bar.

A les 4.—Funcions de Cinema a l'Económic Cine.

A les 5.—Sardanes a Pla?a í davant el Casino El Port.

A les 7.—Balls ais Envelats i atraccions al Royal Sport
Bar i Centre Económic.

Nit a les 10.—Funció Teatral al Saló Carme, atrac-
cions al Royal-Sport-Bar i Centre Económic.

A les 11.—Balls ais Envelats i Sardanes al Passeig del
Mar, davant «La Pérgola».

CELESTÍ CAMA
PAL AMOS

Auto de lloguer

Serve! económic

ENCARRECS:

PERFUMERÍA "LA FLORIDA"

SALÓ DE PERRUQUERIA "FÉMINA'
TELÉFON 51

NICOLAU SALMERÓN, 10
TELÉFON 39
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DÍA 27

PUIGGRÓS
SASTUE

Sinónim de quaHtat
i bon preu.

Tarda.-Gran aplec a La Fosca.

A les 7. -Balls al Casino El Port
i Centre R. Federal.

Estará així mateix oberta al públic
l'Exposíció d'objectes d'art i pintu-
res en el Museu «Cau de la Costa
Brava». (Placa García Hernández).

Nota: Ademes deis festeijos anun-
ciáis s'en celebraran d'altres que no
han pogut ésser aplegáis en el pre-
sent Programa.

•VJM ' WE-V-X^
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FEMIN
Modern Saló de Perruqueria
per a Senyores

Especialitat en Permanents
Massatges
Manicura
Tintures
Banys

Servéis garantits amb aparells moderníssims
La mes elemental distinció aconsella els servéis d'aquesta casa
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Enrió Este ve
Major, 52
PALAMÓS

InstaMacions d* aigua
i electricitat

Inmillorable assortit
de lavabos, waters i demés
material sanitari
a preus sens competencia

Llums propis per a menjador des de 7 pessetes
i per habitado des de 3'SO pessetes

Fogons "VolcanBombetes " Metal"
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Fusteria
Funeraria

var-la, que ell mateix feu, o cregué sentir una remor que suposá venia del
cementiri vell alli proper. El cas es que la por s'empará d'ell, i carnes, aju-
deume, se n'aná corrents a casa seva deixant la reina de les saupes que,
cuetejant, s'entorná al mar.

«El pou que hi ha al fons de la cala, ja figura en els planols de Palamós
de l'any 1694. Ara s'hi ha endagat un fontinyol al seu costat.

«Passat «punta grossa» ve «el molinet», platja on, cinquanta anys enre-
ra, els palamosins s'hi
anaven a banyar».

El minyó feu una pausa
per encendre un cigarret.
Els tripulants no sabien
on mirar de tantes coses
que els cridaven l'atenció.
Les clapes d'alga al fons
del mar; les gabines que
xisclaven tot passant, i
algún peixot menut que
fugia espantat, tot eren
atraccions per a ells.

«—Ja som al «pas de s'
agaró» — Com — ? — íeu un
d'ells No es aprop de
Sant Feliu aixó? —

« — Veurán replica el mi-
nyó. «S'agaró» es una for-
ma viciada «d'algueró», o

Joan
Borras

Servei de Pompes Fúnebres
Corones i objectes
propis per a Cementir

Pagés Ortiz, 21
Palamós

J. Capdevila
Raurich

Papers

Cartol ines

Ratl lats

Targeteria

Blocs

B A R C E L O N A
Casa fundada I'anyl841
Enríe Granados, 23
T e l é f o n 14224

sía, lloc d'algues que tant
abunden en molt punts de la mar. Per aixó nosaltres tenim «S'Alguer»; a
St. Felíu teñen «S'^garó» ara platja de moda; i tot al llarg de la costa, en
cada vila teñen un lloc batejat amb aquest nom o una variant, fíns a Bla-
nes que teñen l 'Augué, que tot ve a ser la mateixa cosa.

- Que es bonic tot aixó —feia la noia contemplant el monolit del «mo
rro de vedell», i encara no va adonar-se'n que ja es trobava a la boca de I;:
«cova d'en Fabiano» a la qual no varen entrar per por de tocar a la penya
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am'b el cap.
— Quin poblé es aquest? —pregunta el pare en arrivar a «Cala Margari-

da» —
— No es pas encara cap poblé, pero es una platja que s'hi ve tot l'any.—
Tombaren després, ja a tota máquina, per dar la volta a Cap Oros del

que visitaren la «cova» sens saltar pero del bot; entraren després al «rec
de Fanals» que els deixá esglaiats en contemplar aquella falla imponenta,

i arribaren a «sa Tamar-
dia» on desembarcaren
davant de l'Hotel Roca-
fosca. Malgrat estar acos-
tumats a viure térra en- CREMES, CUKACAO, ESTOMACAL MOREL

KUMEL I ALTRES LICORS EXTRES. — ANÍS
MOREL, ROM INDIA, VERMOUTH MOREL,
AMER MOREL, VINS GÉNEROS, XAROPS i

Conyac Sorel
Obtingutde vi
pur molt vell

SUCCESSOR DE

MOREL I FARRERAS

Casa fundada en 1875

Pujades, 60 - BARCELONA

oMoToMBo
Els mes selectes cafés
torráis al natural
i torrefactes

TOSTAD EROS
REUNIDOS, S. A.

Villarroel, 141 BARCELONA

dintre, no es van pas ma-
rejar; pero els havia entrat
pels ulls un caudal tan
gran de belleses descone-
gudes d'ells que s'en sen-
tien emborratxats, i deci-
diren fer la tornada a peu
per la carretera.

Tot caminant cap a Pa-
lamós, el noi, íent l'escép-
tic, deia a sa germana.—I
be, no havíem quedat que
anávem ha festa major?
Per ara no he vist mes
que aigua i penyes. Me
sembla que aquelles il'lu-
sions que t'havies íorjat de Huir un bon vestit a l'envelat se t'han tornat
passades per aigua.—

I ca, replica ella vivament. El ball de l'envelat ja vindrá a son temps,
així com les sardanes a placa; el passeig, i totes les altres atraccions. Per
la meva part puc dir-te que aquesta que acabem de passar ha resultat per a
mi mes interessant que totes les altres.

B

Agent comarcal:
Josep Pol Reyner
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Le Diamant Noir"

La mes gran creació de Perfumería

Extractes, loció, pólvors, sabó, coloret,

Hapis, brillantina, aigua de colonia, etc.
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Fábrica de Xarxes de coto

en tots els gruixos

Fils retorts de coto
per a les mateixes.
Hams, suros, ploms

Hijos de Gabriel Julia
Bruch, 7 - BARCELONA
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La fama del doctor
Permétem, lector, que't reprodueíxi un

publica una revista quin nom no recordó i
la memoria. Encara que l'originalitat sigui
mereixerá el valor de l'antic escrit. En una

Centre General
de Suscripcions

S. Plaja
Villena
Venda de Periódics i re-
vistes de totes classes

petit conté que ía molts anys
qual autor tampoc se m'acut a

emmatllevada, no per aíxó des-
renomenada Universitat cur-

sava la carrera de metge
un íill de la acapdalada
familia X. Sentía aquell
verament una entusiasta
vocacíó i s'esforcava per
a treure proíit de les ense-
nyanges deis, catedrátics,
pero, malgrat son desig,
la seva voluntat no podía
arribar a assolir el grau
de saber indispensable.
Durant alguns anys, amb
una tenacitat admirable,
concorregué a tots els
cursos amb un gran desig
de sortir victoriosament,
al final de curs, amb el
cobejat títol de doctor,
pero... arribava aquell í,
com sempre, els senyors
catedrátics el desaprova-

Pagés Ortiz, 49

P A L A M O S

Jaramago Valadia

Pal ma

Els papers de Fumar
que menys perjudi-
quen ais fumadors.

Fábrica: Arribau, 166
Despatx: Sant Pau. 22
B A R C E L O N A

Venda a l'engrós i detall
de Pipes, Boquilles, Pe-
taques, Efectes d'Escrip-
tori, Jocs de cartes, Dó-
minos, Percheesis, etc.

Dipósit de totes les
marques de Paper
del país i extranger

ven unánimament. No per aixó el futur doctor es desesperancava i, al
curs següent, retornava amb la seva déria. Com ja hem dit, la tocuderia
del xicot dura alguns anys, i segurament hauria durat per tota la eternitat,
si no bagues siguí per la bonhomia d'un catedrátic qui, compadit del vell
estudiant, un dia envía a cercar-lo i li digué:

— Escolta: les assignatures i els llíbres de medicina no han pas sígut
creats per tu. Fa alguns anys que estás cursant la carrera de metge i, ja
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veus que els resultats sempre han sigut adversos ais teus desitjos. I com
vegés al seu deixeble tornar-se pál'líd i descompost, aíegí: No obstant, vull
donar-te una prova del meu interés vers la teva constancia i la teva vo-
cació. Jo íaré que tu alcancis el títol de metge, pero abans m'has de
prometre que cumplirás co que t'exigiré.

— Ho prometo —feu el deixeble.
Dones be: Quan puguis exercir la noble carrera, quan hagis d'assistir ais

malalts, els hi receptarás
sempre, entenga-ho be,
sempre «aigua de llimona-
da». Po-drás receptar-la
calenta, freda, tébia, pero
sempre aquesta beguda

TALLER MECÁNIC
Reparado de Motors Marins
i estacionaris "Diesel" i "Semi-Diesel"

J. Miró Jordá
Avinguda F. Macla, 2O
PALAMÓS

SoMiciteu preus de Motors
de 2 % i 8 cv. " BENETTA " i "ALBÍN "

FÁBRICA DE PARAIGÜES

Ombrel'les - Bastons
Fabricació de punys

Confecció acurada

J. Budesca

Clot, 92 - Teléfon 5O564
BARCELONA

com a medicina.
— Ho prometo, ho pro-

meto.. . — anava repetint el
deixeble, visiblement emo-
cionat. Tal com promete
el catedrátic, s'atorgá el
títol de metge al «degá»
deis estudiants. Aquest,
ardidament, s'aprestá a
establir-se en un petit po-
blet on hi havia una va-
cant. El seu lema, des de
que. havia sigut nomenat
doctor, era fermament:
«aigua de llimonada»..,.

Transcorregueren alguns anys, i la fama del doctor s'havia escampat per
les rodalies d'aquell poblet, i ja comptava amb una figura gloriosa. Les
cures miraculoses d'aquell metge havien repercutit fins a ciutat, car la
premsa se n'havia ocupat, i tot feia preveure que el renom d'aquelia cele-
britat traspasaría fins les fronteres. No cal dir que el doctor mai s'havia
apartat de la seva prometenca: «Aigua de llimonada».... Un día, el cate-
drátic que havia atorgat el títol de doctor al nostre heroi, casualment, en
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LÁPIZ DE LABIOS

PRO-BEL" PERMANENTE

INOFENSIVO

Tratamientos de Belleza
CARPE

Especialidades de Belleza
PRO-B EL

PRO-BEL, S. A.

PRODUCTOS DE BELLEZABARCELONA
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Agua! Agua! Agua!

Pidan nuestros folletos
ilustrados de TUBERÍA
Y ACCESORIOS
TRANSMISIONES
BOMBAS

BOMBA
YERTA

Para todos los servicios
domésticos,para el jar-
dín, el garage, extin-
ción de incendios, etc.

Pizzala
y Crory, S. A.
BARCELONA - Lauria, 2O-22 • Caspe, 31

Teléfonos 11506 -11507
MADRID - Paseo del Prado, 24 - 26

Teléfonos 12260 - 93175
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.tese d'excursió s'encertava a passar prop del poblé on hi havia establert
llamos metge quan l'automóbil soírí una greu averia que l'impedí contí-
iiiar avant Com que el poblé era aprop, decidiren, amb el xófer, íer-hi nit,

host'tiant-se a l'única fonda que existía. En arribar l'hora de sopar, el ca-
edrátic en un moment-moment malestruc-s'empassá un pinyol d'oliva,

el cmal íi queda a la gorja, sense que pogués fer-lo anar amunt ni avall.
Passaren uns moments, i el catedrátic sofría horríblement amb el pinyol
que li impedia fins la respiració. Percatat el fondista per la greutat de Fin-

cident, s'apressá a fer

Les estilográfiques

Font
Pelayo
Son les que donen mes
bon rendiment malgrat
ésser el seu preu redui't

Demaneu-les en
totes les Papereries
ben assortides

Bar
Arnau

Café excel'lent
Licors de marca
Begudes fresques
Servei esmeradíssim

avisar el metge del poblé,
el qual acudí prompta-
ment... tal vegada pera
afegír un llorer mes a sa
brillant carrera... Com-
paregut el metge, amb la
serietat deis convencuts,
es mira la gorja del cate-
drátic, sense regoneixe'l.
(No en va havien transco-
rregut alguns anys). I,
sense pensar-s'hi gaire,
solemnement, digué:

— Doneu-lí, ben sovín-
tet, «aigua de llimonada».

Al sentir aixó el cate-
drátic, esverat, es mira fi-
xament al doctor, regone-
guent-lo seguidament i re-
cordant la promesa que
havia fet fer al estudiant, que ara havia devingut metge famós... I al no
dubtar que aquel! célebre doctor era el mateix que tants anyshavia hagut
de cursar a l'Universitat sense profit, i s'havía mantingut ferm en la pa-
raula donada de receptar «aigua de llimonada», li vingué un accés de riure
tant fort, que...el «pinyol d'oliva» que tenia a la gorja li sortí com per en-
cant... I aquest fet, serví per a donar encara mes fama a el célebre doctor,
que fins sabia treure pinyols d'oliva de la gorja amb...«aigua de llimonada!»

Fermí Galán, 2
i Avinguda F. Macuá, 35

Palamós
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Saló de Perruqueria per a Senyores

María Ayats
Ondulado Marcel i a
l'aigua (mis en plis)
Especíalitat en Permanents

Correr Pagés Ortiz
Palomos

Ignaci Citoler Vilagran
(abans mobles Clavaguera)

Taller de Fusteria
i Ebanistería

Especialitat en tota classe
de mobles i tapisseries
Pressupostos gratis.

Avinguda Pi i Margall, 40
SANT JOAN DE PALAMÓS

ATENCIÓ

Lo millor, de lo millor sens dubte es l'auto-taxi de

JOAN DOMENECH
Cristalls irrompíbles i gran maleta per equipatxes.

Viatjar en ell es un veritable
plaer per llur comoditat i luxe
Preus módics.

Cervantes, 38 - Teléfon 66
Palomos

Huc Joan
Representant de les Bicicletes

.«Mundi» i «Sanromá»

Lloguer de Bicicletes
Taller de Reparació
Gran stock de peces
de recanvi.

Avinguda F. Maciá, 29
PALAMÓS
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NUEVA DE LA RAMBLA, 31 , 43
Teléfono 13051

VERGAS A, 1
Teléfono 22152

CRISTALES
LUNAS

IMPRESOS
BALDOSAS

VIDRIERAS ARTÍSTICAS
VIDRIOS PLANOS

PILETAS VIOOIRS
ACCESORIOS

GRIFOS CALENTADORES

PLOMO
ESTAÑO
HIERRO
ZINC
CATÓN
COBRE
HOJALATA.EfC.

EN CHAPAS. TUBOS, BARRAS V UNSOTES
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Las 2O curas vegetales del

ABATE HAMON
La Salud por las plantas

Maravilloso método de curación por medio de plantas.

Diabetes, Albuminuria, Reumatismo, Artri-
tismo, Anemia, Tos Ferina, Solitaria, Lom-
brices, Enteritis, Colitis, Obesidad, Arteries-
clerosis, Parálisis, Varices, Flebitis, Hemorra-
gias, Mala circulación de la sangre, Tos Cata-
rros, Bronquitis, Asma, Estreñimiento, En-
fermedades de los Nervios, de la Piel, de la
Sangre, del Estómago, Corazón, Riñones, Hi-
gado y Vias urinarias.
Ptas. 8'30 la caja para un mes de tratamiento,
en Farmacias.

Pida folleto GRATIS con Boletín «Lo que dicen los Cu-
rados» a

LABORATORIOS BOTÁNICOS Y MARINOS

Ronda de la Universidad, 6

BARCELONA

Les cuines supremes a gas de benzina

VOLCAN

Son les mes

económiques

de cost i de consum

El conegut i acredita* fogó

De gasificado perfecta i

SENSE CAP PERILL.

INDISPENSABLES a to-

ta mestressa de casa.

GRAN POTENCIA

Neteja Automática.

Graduables a voluntat

Sense soroll, fum ni mal

olor.

Tipus de tots preus i per

qualsevulga aplicació

Li interessa veure el fo-

gó miniatura per excur-

sions i la cuina d'encesa

instantánia.

Demostracions gratuites

i sense compromís per

llur concessionari de

venda.

P. S.

Lo mes modern producte de
molts anys d'experiéncia

ENRIC E STEVE
Major, 52 PALAMÓS
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Prosa

DOCS V IN ÍCOLES
C A T A L A N S , S. A.
Vilafranca del Penadés

Abans d'executar una cosa, hauríem de convéncer-nos si posseím la vo-
luntat de fer-ho... Realitzar. obrar desproveits de la potencia aquesta, es
vulnerar, fer detriment a tota conciencia; la voluntat, fará planer el camí
de les aspiracions nostrades, la subjecció de les passions vehements quan

aqüestes no vagin prece-
dides de la voluntat, será
la consciéncia.

Dit aixó, i hom dirá si
hem entrat, tal volta en
filosofía, dec fer constar
que ha estat només 1'in-
tent de palesar que, sense
un desig de voluntat, dí-
fícílment es poden bata-
llar els impediments que
es fiquen a l'execució d'
alguna cosa, i es per aíxó
que, freqüentment, veiem
a aquells que per obliga-
ció ja han prés la norma
de ponderar les coses per
la beutat llur, caure en ri-
diculesa consistent, per
falta de voluntat, sois per
altruisme, amb tot i no
existir escabrositat d'idees.

P A L A M Ó S :
Pi i Margal!, 24

Venda al major
i detall:

Vins corrents - Xampanys
Aperítíus - Licors - Vins
fins - Olis de qual i ta t

Es serveixen barrils de 30 a 80 litres
a particulars, barril prestat

Preus económics

Café
del Teatre
Vídua de D. PERICH

El mes céntric de la poblado
Espléndit servei de begudes

Saló de Billars

P A L A M Ó S

Nosaltres que hem cregut situar en millor terreny el trípode de la nostra
visualitat, hem observat que la bellesa es cosa relativa i amb aquesta con-
vicció, per l'adjectiu d'aquesta qualitat, ens abstením de ponderar la nostra
remarcable vila, la magnificencia de les seves cales... faltem a l'acció de la
voluntat, malgrat experimentar el desig de correspondre-hi.

No contrastant, convenim en qué una cosa pot elogiar-se extremada'
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Demaneu sempre...
Olives farcides d'Anxova

ment d'acord amb el criteri propi si s'admet la controversia d'un criteri
diíerent basat a la mateixa, perqué, llavors, la voluntat, aconsegueix un
grau superlatiu i hom nota mes claredat dintre la qüestió.

Hem caiguti podem caure, encara, en la banalitat de propalar, per vana-
gloria, la vila nostrada. Sí hem glossat la seva preeminencia i hern arrí-
bat a posar-la ais ulls del rnón de íaisó que sembles una concentració de
belleses naturals, cal exceptuar-ho; puíx mes que per adulació, ha estat

per voluntat i per cívisme;
pero, íins a cert punt, es
un deure confirmar que
atresora coses imponde-
rables; mes si admetem
que la bellesa es relativa,
es preferible deixar-ho a
juí d'altri.

Avui, dones, que, Pala-
mós, exterioritza la seva
festa, apar un jorn propi-
ci, per a aquells que son
ávids de visitar belleses,
de donar satisfacció a les
seves ansies; i voldríem
que, en pro de l'ocasió,
vinguessin entre nosaltres
a convéncer-se'n si poden
discernir sobre la nostra
manera de jutjar les coses,
i a compartir, també, la

Magatzemista i exportador
d'olives de totes menes

Barra de Ferro, 2

Barcelona

Agent per Palamós i Comarca :

Josep Pol Reyner

Tintes per a Impremta, Litografía
Ofset, Huecogravat, Rotatives, Llaunes

Sadolin &
Holmblad Lda. COPE N HAG UEN

(DINAMARCA)

Representant exclussiu i Dípositari
per Espanya:

ESTANISLAU
ROIG GINGI

Carrer Berna, 16
Teléfon 79238
BARCELONA

commoció, l'entusiasme natural portat per la mateixa festa.
I convencuts de que, no fent-ho, postergaríem la vila nostrada, i perqué

ens molesta la disjunció de la idea i la voluntat, no podem menys que re-
comanar, a Palamós, com a bella; com a museu de bones qualitats i com
a lloc paradisíac, mes que altre cosa, pels atractius que posseix, perqué
sadollen l'ánima.
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Demaneu sempre... arreu de l'Empordá

Productes "SKLAR"
Llanternes de butxaca
Piles i preferentment
Bombetes eléctriques

Els millors per a ésser
una marca de qualitat

>^>^>^m>^
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Demaneu arreu

:: Son les lampares
de millor rendiment

Dipósit central:
C. G. E. E. - Ronda Universitat, 33 - Barcelona
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La Festa Major
Vigílies de la Festa.
Dies de tráfec per a tothom. Les modistes adalerades, donen els darrers

toes ais vestits. Les mestresses fan l'endreca general de la casa, l'endreca
solemne i inajornable de tots els anys. S'instal'len llums; s'adoben carrers;

es pinten íacanes; algunes
cases llueixen llampants
rétols nous.

Repic general de caní'
panes- no ho oblidéssim!

Cap al tard, arriben els
primers forasters. Abans
n'arribaven molts. A les
set, a l'estació, mig poblé
anava a rebre'ls. Era un
espectacle bell, un deis
millors de la festa. Hi
havia de tot: abracades
estretes i eíusives, saluta-
cions pintoresques i cor-

Per convidar al bou gust
del paladar la casa

Emüi Pascalet
esculleix bones qualitats de vins
de la Selva de Mar

Especialitat en garnatxa,
moscatell, vi ranci, etc.
Olis d'oliva de les millors
qualitats. Preus módics.

Pagés Ortiz, 1

Palamós

Taller de Reparacions
de Bicicletes, Motos i Motors

A. Aliu
Pii Margal!, 32
Palamós

díals.
Ara, la vigilia, n'arriben

pocs. Cares conegudes,
les mateixes de sempre,
les de cada any.

A la nit, les primeres
sardanes. No hi va molta gent. Les mares diuen a les noies: «Be masses
nits que perdereu!» Les noies somiquegen, pero, encara que sernbli impos-
sible, a la fi l'autoritat materna s'imposa i no hi ha mes remei. Cap al Hit
s'ha dit!

Dies de la Festa! Calor, begudes, músiques...
Hi ha hores d'una solemnitat extraordinaria. La del diñar, sobretot.

Rostit i «relleno» no poden mancar-hi.
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Ja s'ha dinat. Les dones a casa —que prou íeina teñen! Els homes surten
acompanyant els forasters. Concerts en els cafés curulls, abarrotats; mú-
sica de Festa Major; s'ha dinat massa be per poguer aplaudir fort; que ens
perdonin els músics i s'en íacin carree.

Tardes xafagoses. Mes concerts, esports, cinemes, ball de tarda, les típi-
ques sardanes...

Noies forasteres que miren de reüll. Joves

MARCA REGISTRADA

El millor per rentar la roba. No perjudica ni
descoloreix. Desconfieu de falses imitacions
El de mes rendiment. — Demaneu-lo arreu !

JOAN PEDRO

elegantíssims amb magnífics
«sueters» i pantalons
blancs.

Hora del vermut. Es co-
menca a respirar. Passen
cares boniques i es sor-
prenen somriures furtius.

A la nit, noves sarda-
nes. Després, la gent s'en-
quibeix com pot dintre els
enveláis. Mes xafagor en-
cara. I vinga bailar! Músi-
ca airosa d'orquestrina
desgrana shimmys, tan-
gos, one-steps i valsos.
Disfruta el jovent. I cada
dia elmateix.I cada día les
noies teñen uns treballs
horribles a fer la crítica i
comentaris apassionats
deis vestits que durant
aquests dies han estrenat.

SANT CELONI(Barcelona)

Poyal
Sport-Bar

Selectos sessions de Varietats

durant els dies de Festa Major

Presentació de la
moderna Atracció

Zari-Zar

Endemá de Festa! Se'n van els darrers forasters, els que havien quedat
ressagats. Se'n vanamb recanca. Es veuen cares que ían llástima. Les pin-
tures tan prodigades, no teñen prou forca per a dissimular, en els rostres de
les nostres mamisel'les el solc profund que l'agitació d'aquests dies hi ha
deixat. Tothom troba que la Festa ha passat depressa, molt depressa, en
un obrir i tancar d'ulls...

X. X.
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Voleu menjar les millors
i mes íresques fruites?

VIDUA BIRBA
Pressecs, Albercocs,
Nispres, Plátans,
Pomes, Llimones, etz.

B A R B E R Í A
DE

Plaga República 1

Palomos

ARTUR

MESTRES ROSELLÓ

Locions - Friccions - Massatges
Servéis esmeráis i a domicili

Pi i Margall, 1O1
Palamós

Comestibles fins

LLUIS PARÍS
Major, 49

Xampanys, Lícors, Vins Bombons

Cafés CHACHO superiors torrat ístil americá

Mantega deis Pirineus

Especialitat amb galetes de totes classes i marques

Xampany Sant Sadurní a 3'50.

Forn de Pa i Confitería

SEBASTIA SARQUELLA
Especialitat en Pa de Viena
Gran assortit de Pastisseria

..-o':..
:'o'•:;:•'o 5
-: o."'

Placa García Hernández, 3
P A L A M OS
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Esmerat servei de begudes ,
de totes classes a carree de

JOSER IGLESIAS

LA PÉRGOLA
Feu passar vostra set bo í
disírutant de les belleses del
nostre Ilumines mar

Lloc predilecte. situat al bell
mig del Passeig 14 d'Abril

OBERT TOT L'ANY

EN CONRAD OLIU
NOU PROPIETARI DEL

Hotel Restaurant del Centre
OFEREIX ELS SEUS SERVÉIS AL PUBLIC

TRACTE FAMILIAR
Cuino excelent-Plats nacio-
nals ¡ extrangers - Preus mó •
dics-Servei acuradíssim, etz.

Convenís especiáis per a
pensions i excursionistas

On parle francais: English
Spoken : Si parla italiano.

Correr Mauri Vilar, 11 - PALAMÓS
TELE FON, 60

Planas i P¡
MOBLES

Avingudci F. Maciá 17

Fusteria en general
Preus económics

Consultar-nos es
ésser client nostre.

Palomos

SUCCESSOR DE SASTRERÍA COSTAR! 1 ALBERTl

SASTRE

Major, 41PALAMÓS
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RAPIDESA. . . . .

PERFECCIÓ....

ECONOMÍA.

IMPREMÍA GRASSOT
Blasco Ibáñez, 42
Teléfon 112

PALAMÓS

P R O G R A M A ESTAMPA!

A M B G R A V A T S A M A

ESPECIALITAT DE LA CASA

-
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Fábrica en Artículos de Metal

Aparatos de luz eléctrica
Cristalería para alumbrado

Hijo y Suc. de

F.Zaragoza
(Sucesor de Zaragoza y Ventats)

Consejo de Ciento, 262
Teléfono 10155

Barcelona

K

*

Centre Económic
Els dies 23, 24, 25 i 26 Juny, Festa Major
d'aquesta vila, en el ¡ardí de la Societat
bellament adornat, hi actuaran

Jimmy-Dolly
parella de cant i ball i la canconetista

Juanita Sarin
A les 3 i 7 tarda ¡ a les 10 nit

Consergeria a carree de Pelai Llobet

Si

Ibérica Electro-Comercial, S. A.
Linternas i Pilas bolsillo. Lámparas de
mano y para bicicletas. Pilas Cerium.
Cable. Antena. Teléfonos. Material
Eléctrico y Radio.

Casanova, 172 - Tel. 78785 - Barcelona
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Oficina Técnica C. G. E. E,
Ronda Universitat, 33 - Barcelona

Projectes i pressupostos
complétameos gratui'ts.

Per l'enllumenat modas-n d'escoies, fabri-
ques, oficinas, aparadors i tota mena de
cometeos sen moit necessaris els aparells

"ALBALITA" - "REFLECTOLUX"
"X-RAY" - "METAL"
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