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COMPAGNIES
d'ASSURANCES
GENERALES

FUNDADA 1819

INCENDIS
ACCIDENTS
ROBATORIS
PEDREGADA
ACCIDENTS DEL
TREBALL
VIDA
VIDRES
MARITIMS
PERILLS DIVERSOS
REASSEGURS

Demani informes i condicions

Sucursal per a Catalunya y Balears

Rambla deis Estudis, 12 + Barcelona

•

INSPECTOR PROVINCIAL

A. GUAL VÁZQUEZ
Placa Sant Francisco, 18 - 2.on

Teléíon 323 * GIRONA

EL MILLOR
SABÓ

EL MILLOR

SABÓ EN POLS

REPRESENTAN! PER A

AQUESTA COMARCA

FERMI OLIVER
PALAMÓS
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Un DU Io a economía frobareu encar-

regani les vosfres obres de paleta, a la

Sociefaf d Obres

i Consfruccions

COOPERATIVA
OBRERA PALAMOSINA
PALAMOS

Un simple assaig us Per a «"«rrecs:

demostrará la veri- Padró, 25

tal del que diem :: FRANCESC

GRANES

Demaneu Projecfes i Pressuposfos !!
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JOAN
MARCA

«liéis n<eireditnfs
í* í ¡í I*L un CHIS ««e la

OSA IU§I
lílí I

SUW JIM
Dt

Esmera! servei

de Legúeles de

totes classes a

carree de

JOSEP
IGLESIES

La P*ergoia

Feu passar vostra

set DO i disfrutant

de les belleses del

nostre lluminós mar

Lloc predi-

iecte sifuai

al bel! mig

del Passeig

14 d'Abril
<^ OBERT

TOT L'ANY
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IIanco IIrelujo
UoitiMeüi ü«([íak ir«flai 42 : IJairctmair«c<eli»na

Apartat de Correus 845

Teléíon 16460

Direcció telegráfica ¡ teletónica:

CATURQUIJO
AAagatzems a la Barceloneta

(Barcelona)

ll]p<fíiraicíoiis

ifi totes cíU

(Látalaa 11

Delegació

de ra íamos

AGENCIES I DELEGACIONS :

Banyoles, La Bisoal, Calella, Oirona, Manresa,

Mataró, raíamos, Reus, Sant Feliu de Guixols,

Sitges, Torelló, Vicn i Vilanova i Geltrú.

Corresponsal del Bañe d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú
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Taberna de

Benef Morera

TENDA DE VINS

DEL PAÍS I REFRESCS

DE TOTES CLASSES

Francesc Layret, 1 PALAMÓS

J. i B. Morera
FUNERARIA

I SERVEI

DE POMPES FÚNEBRES

Estanislau Figueras, 1 5 - PALAMÓS

Joan Capdevila Rauricn
CASA FUNDADA L'ANY 1841

Papers i carfolines del pais

i exfranger

Enric Granados 23

Teléíon 14.224 BARCELONA L
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Industrial Bolsera
S. A.

ARTICLES PER A PESTES;
I TOTA CLASSE
DE BOSSES I PAPER

Sant Feliu de Ouixols
TELÉFON Núm. 89

JO.lll Col

t
! 11 1 ID - I I

««! la l{»>nil>l» > j n i l > n ,1 ,

•11110$
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1mittirairia

J
< P r e u s

E conomics
uiiiimmiimtiiiii

«ÍI1I

oriras
Carr.tr Muñí, 2l

FLECA "LA VIENESA"

Ipas tía 3air^(uc J la
Piafa García Hernández, 3

= PALAMÓS
Elaborado diaria de PA DE VIENA

lllllltlllllil III lllllllllliftlll 111111(11 lililí lililí

SECCIO DE
PASTISSERIA
Esmeral serve! de

tota clase de doleos ES SERVEIX A DOMICILI

ES SERVEIXEN
BANQUETS BAIX

ENCÁRREC

Garaig EMILI
Taller de Reparacions de Automóbils, REX, En

Mofors Marins i Esfacionaris

CONSTRUCCIONS
MECANIQUES
REX, Rega ¡ " f\" W ' '
Estalvia

riqueix

Grups mofor - Bombes

DIESSEL I SEMI - DIESSEL de ̂ ^ ¡ Grans Déus

Grups eiectrógens
Pupilatge i Nefeja de Cofxes - Accessoris
IIIIIIIIIIIMIlIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIlIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIMIJIIIIIlItlIlllll

Garaig i Tallers : CARRETERA DE GIRONA

Represenfanf:

Emili Oros
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G. U (iniri
OINMOiU,

CONSULTA

Els dimarts i

divendres de

3 a 7 tarda

I? A\ A\ O

Transports i Autos de Lloguer

DOMENEC
OLIVER
SERVEI DE CARREGA I
ENGÁRREOS ENTRE

raíamos i Barcelona

Serve! entre Raíamos i Caldes de Malavella i

de raíamos a Sant Feliu de Guíxols i viceversa

raíamos:
DOCTOR ROBÉRT, 2 ¡ 4 - Telí. 46

Barcelona :
PRINCESA, 11 -Telí. 19.844
URGELL, 25 -Teléíon 35.914

R A M I R M U Í
llllllItlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIEIIIIIIIIIIIIIHIIirillHIN
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllf

u<t IrieiríoJlMcs i Mievístes

Maquines per a cosir i brodar

WERTHEIM - Rápida, S. A.
Proveedors de les Escoles Nacionals

SUCURSAL a Raíamos :

íi ILasfttlaír, u. 5
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F U S T E R ¡
consfrucfor de

emoarcacions

Consfantí

Pascua

Especialífat en Rems,

País, Másfils, Mofo-

nes busseli,

P A L A M Ó S

Cenfre General

de Suscripcions
i Venda de tota classe de pe-

riódics i revistes nacionals ¡ extrangeres

i P U

Segurs varis i representan) de

la Casa de Maltes i Productos

Vegeterians.

Encárrecs per a treDalls d Im-

premía i enquadernació.

Carrer Munf, n.° 34

PALAMÓS
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II ¡n

"DLS Mil
COLORS"
i. t,-..ii
{[Noin |».il<'iit.il )

Dols i encárrecs

de compromís a

les 6 hores

DESPAIG:

PASSEIG CASTELAR, 9
PALAMOS

A. V¡
Moner

CONSTRUCTOR
D'O9RES

PALAMOS

Es faciliten tota mena

de projectes i pressupostos.
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BOMBAS CENTRIFUGAS
BOMBAS DE ROSARIO

INSTALACIONES
COMPLETAS PARA
ELEVAR AGUA
•
MAS DE 7.000 REFERENCIAS

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS "REX", S. A.

9orrell, 236 :•: BARCELONA :•: Teléfono 31424

GRUPOS

ELECTRÓGENOS

"MI"
PARA ALUMBRADO

ELÉCTRICO EN CASAS DE

CAMPO, HOTELES,

BALNEARIOS, Efe.

LUZ ECONÓMICA
INDEPENDENCIA ABSO-

LUTA EN EL SERVICIO!

REPRESENTANTE : EMILIO GROS :: Garage

Carretera Gerona :: PALAMÓS

Qui exigeix MARTINI & ROSSI

assaboreix el millor ver.tiut. Paga el

mateix. I troba amb (requerida monedes

D'OR i ARGENT

Qui no exigeix MARTINI & ROSSI

no assaboreix la primera marca.

Paga el mateix

I mai no trobará moneda regal.

EXIGID
"1UJ1;i ns

MARTINI

(Vermouth. Aperitiu.

Vermouth blanc) UNICS

que ais seus taps contener)

monedes

d 'ORi ARGENT
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Pati Jardf de la Sociefat

CENTRE REPÚBLICA FEDERAL = = Fesfa Major de 1933

Sel'lectes concerts i oalls, tarda i nit, amenitzats per I aplaudida

Orquestra "NOIS d'OLESA" (Sales)

ESPLENDÍ! SERVEI DE CONSERGERIA A CÁRREC DE LA SOCIETAT
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"H
isiim \\imo

S. L"
BARCELONA

Corts Catalanes, 776

Teléíon 52984

Magafzem de

fruifs Colonials

Cates torráis de

qualitats selectos

Xocolatesde K] C IV A
gust exquisit I N C I V /-\E

VINCKE
PALAMOS

TUBOS METÁLICOS FLEXIBLES

MANGUERAS

Y TUBOS DE GOMA

para conducción de

Agua : Aceites de oliva y

demás aceites vegetales : Vi-

no : Alcohol : Alquitrán :

Vapor ; Gas: : Aceites mi-

nerales : Bencina : Petróleo

Arena ; Materias grasas :

Aire comprimido : Cables

eléctricos : Ejes flexibles y

toda clase de líquidos a pre-

sión y sin ella

APLICACIONES DEL AUTOMÓVIL
(Carburador, Escape, Cuenta-kilómetros,

Crasa a presión, Etc.)

MINAS, FERROCARRILES, AVIACIÓN
Y PARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS

Accesorios para su empalme
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^-Presentado

Ainh el fí de preseníar-te alguna
cosa nova, ens es ¿raí estimat lector,
o/erir te aquest número en el qual
hí podrhs veure algunes fotografíes
del Palomos retrospectiu, Algunes
d'elles poíser et. serán completament
desconegudes, sí es que ets /oye;
si tens certa edat, et sera ¿raí re*
cordar els temps passats i compa-
rar els avenaos de la nostra vilo,
Esperem dones, que aquest núme-

ro nou, forrat de vell, será
tú ben rehuí.

LA COM1SSIÓ

r vi &*».
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INDUSTRIA SURERA

Heu s ací una vella toto-

graíia que ens mostra la

fabricado deis taps a ma.

La industria tapera, qui l'ha vista i la
veu? Conformes.

Pero cal remarcar una cosa, i es que aquell
temps, que ara considerem com a felícos, per-
qué entre cantades i berenades perdíem una
gran part del día, ara ja no tindrien rao d'és-
ser. Allavors tot anava be perqué les coses ve
nien així, i principalment, perqué erem joves,
i ja ho deia no sé qui de Castella que

«cualquier tiempo pasado fue mejor».
Ara, amb la vida general de llavors ens

veuríem ofegats, perduts. La gran majoría no
tenia altra déria que menjar, beure i cantar.

Ara es teñen altres cabóries, potser mas-
ses. Es guanyen molts mes diners, pero tam-
bé se'n gasten mes que no se'n guanyen, i aixó
son uns comptes dolents, i tard o d'hora han
de donar els disgustos corresponents...
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Les engúnies

del fapsr

A l'amic

ALFRED DÍAZ

Francesc /V\arul

Barcelona

Sóc taper, com ho era el pare,
germans, cosins i nebots;
com ho eren quasi be tots,
mes, de taps, ja no en faig ara.

D'aqueJls temps al dolc esment
i d'angúnia amb viu desfici,
tinc d'aprendre un altre oíici
perqué el meu es va perdent.

Servo arreconada l'eina
fins i tant que Déu voldrá;
i em cal fer una altra feina
perqué ais meus no'ls manqui el pa.

Adeussiau llar tan volguda,
que ben prest veuré isolada,
trist el cor, de correguda,
de tú en fujo amb ma filiada.

Arca de ma ánima entera;
amb quina pena mes gran
¡contemplo, girant-me enrera.
que't vas depressa esfumant!

Per tú el cor se'm torna alta
i alcar-se en ma pensa mir,
de ta església el campanar;
la creu del teu cementir,

l'escampall de gent amiga
que mai mes veuré al costat,
i d'altres éssers amb qui em Higa
quelcom mes que l'amistat.

Pobre llar, de cop desfeta
d'una dissort al desgaire,
i a corra-cuita refeta
prop d'altra gent i d'altre aire.

Murs endins, la veu del pare,
amb concells vibrar sentia,
i, vessant d'amor, la mare;
sois per mí llur cor glatia.

Tú ahir fores flor desclosa
de la mes gentil poncella,
que acullí a ma aimada esposa
amb esclats d'auba novella.

Cálzer pur de triada flaire;
estoix curull de poesia;
niu rioler, besat per Taire,
on Tamor hi resplandia.

Del casal en cada escletxa
una tradició hi floria;
i ara, arreu, va obrint-hi bretxa
la tristor que en els cors nía.1

Vila del cor estimada!
la industria que et féu senyora,
d'un nial baf sots la aleñada,
ja no s'alca triomfadora.

La parola, enfredolida,
ja no escup grisa fumera,
i l'exil al jovent crida;
quina es la sort que t'espera?

Qué s'han fet Selva i Empordá
aquells jorns tan enyorats
en que '1 teu tap cátala
del món omplia els mercáis?

Mes enllá de les fronteres
ta industria excelsa envejant
aixequen sempre barreres
que't priven d'aná endavant.

L'enginy, jamai l'has perdut;
l'amor al treball, tampoc;
ta crisi té el caire agut
de que aquí embotellen! poc.

I si d'expansió mondial
no pots conquerir el consum,
eixa industria, que tant val,
s'esfondrá com glop de fum.

De que't moris, no es de llei,
oficí honres del taper;
mes, si molt triga el rtmei
no hi haurá ja res a fer.

Redressa't, el cap alcant;
i, a lluítar, l'esfor^ aplica;
perqué viure, gemegant,
es morir de mica en mica.
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Detall de Festa Major

de Raíamos, any 189..

Quan hom contempla un
vell retrat de familia gene-
ralment l'interés que dis-
fruta la indumentaria es
mes fort i crida mes la
atenció que la fisonomía
de la persona retratada,
i es que les modes en el
vestir canvien tan sovint,
i tant radicalment, que en
pocs anys fan l'efecte de
una disfressa.
Per aixó es fortatnent in-
teressant contemplar una
postal presa en día de ba-
iles de Festa Major da-
vant de Casa de la Vila, i
considerar la diferencia
que hi ha en el vestir de
les nostres dames d'avui
amb les de 25 o 30 anys
enrera.
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f r e s t a M a i o r d e r a í a m o s í
r * E

Dies 24, 25 i 26 de Juny ¡

ELEMENTS COOPERADORS í

CASINO EL PORT: Cobla-orquestra-orquestrina «La =

Principal» de La Bisbal. Envelat. Varietés. ]

CENTRE R. FEDERAL: Orquestra-orquestrina «Nois ¡

d'Olesa» (Sales), d'Olesa de Montserrat. Cobla «La ¡

Principal» de Palafrugell. Envelat. i

CASINO LA UNION: Cobla-orquestra «Els Mont- ¡

grins» de Torroella de Montgrí. =

CASAL CATALANISTA REPÚBLICA: Cobla - Jazz f

«L'As d'Anglés». ¡

CENTRE ECONOMIC: Varietés. Orquestrina «Trio I

Palamós». i
r'IIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllUIIIIMIMIlIlllllllllirtlIIIIIMIIlllllllllllllllllllllllllllIIIIHIIIIIIIIIMIttlUIIIIIIIIIMIIIIIIIIll"1:
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PALAMOS DE T900
El Malí

Embarcader í paret nova, planassa,
sota Can Pas, molí vell... avui eom-
pletament desaparegut, per a donar
pas a la conslrucció del rnoll nour
tipie reconet, que encíoiies no peques,
belleses que la natura t'havia genero.-
sament concedit; lloc qu'ens récor-
des no poques entremeliadures de
quan erem petíts, amb els peus sem-
pre humits, buscant la caricia de les
aígues calmo&es, ajogassades...
Molí vell... qui t'ha vist amb aqueiles
magnifiques embarcacions devela
que procedents de totes les mars del
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món hi amarraven, i els vells marins
ens parlaven de llegendes d'un país
deseonegut, i et veu ara, completa-
ment modernitzat, com t'anyorfcm!..

... on son eJs classics camálíes que
tenien que ficar-se mar endins, arre-
mangats de carnes ft'ns aprop de la
cintura, per descarregar les Ilanxes
curulles de fardos de suru o earre-
gar-hi les bales de taps?

Si comparem el treball del molí de
liavors amb el d' avui, francament
haurem de confessar que les coses
han canviat d'una manera prodigiosa.
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f F e s f a M a j o r de R a í a m o s I

Dies 24, 25 i 26 de Juny

PROGRAMA DE FESTEIGS
(Tofs tres dies)

¡ A LES 12: Sardanes a la Plassa. =
¡ A LES 3: Concerts a totes les Societats. ^
¡ A LES 4: Sessions continúes de cine sonor ais salons \ Carme i Económic. ;

= A LES 5: Sardanes a la plassa per les cobles «La Prin- =
¡ cipal» de La Bisbal, «Montgrins» de Torroella de \, «L'As d'Anglés» i «La Principal» cíe Pala- ¡

¡ frugell. ¡
¡ A LES 7: Balls ais envelats del Casino El Port i Cen- =
¡ tre R. Federal. |
= A LES 10: Concerts a totes les Societats. ¡
¡ A LES 11: Ball de nit al Casino La Unión, Centre R. ¡
= Federal i Casino El Port. ¡
llllllllllMIIIIIIIIIIIIoriilliiilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllItlIllllllllItlIllllllllllllllllllllllllIflIllllllllllllll!
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alamos de 1909

- Sortida d'obreres de la

fábrica Bertlion & Delibes

Les transformacions que
fa constantment la vila en
un indret o altre, amb la
alineació de carrers i re-
forma de cases, també es
motiu interessant.
Vegi's sino, l'aspecte de
aquest carrer on ara hi ha
el Teatre Carme en una
sortida del treball de les
dones que triaven discos.
Es de remarcar la polide-
sa en que ja anaven habi-
llades.
Polídesa que sempre les
ha fet molí gentils i enci-
sadores...
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CAP ROIG
Al amlc En Joan Reig, un deis artifexs

del Paradís enclavat a Cap Roig,

Un troc de la Costa Brava s'és con-
vertít en Paradís... L'encís que hom sent
al romandre per aquell lloc, es d'una ten-
dresa sublirn que fa transportar l'ánima
a flor de llavis com un bes llancat al vol
que caigui a la rojor efigietiva d'una pa-
rella extranya, inconeguda, que viu al
lluny i com les aurenetes a temporada,
fan son niu i ens ronden amb emotivitat
de natura.

Febus, il lumina la cruesa del rocam i
singleres, la dolcesa de la flora salvatge
amb barreja importada, donant-li vida,
frondositat i ufana. Neptú, besa rumore-
jant les voreres, cales i platjes deixant un
estel d'espuma alba, afalagant, bressant,
endormiscant, rodejant d'encant i miste-
ri...

Rossinyols, pinsans, caderneres en
canten l'encís, cants que arriben a l'infi-
nit, traspassant les brumes sefíriques,
arribant a la mare de mantell blau...

La parella que poguent, ha volgut fer
aquest niu, ha d'ésser una parella sublim.
La bonhomia ha d'ésser el seu tremp. El

romanticisme, l'amor a les plantes, a les
flors i endevinar el lloc escaient al seu
somni i arrullament, n'és una prova pa-
lesa.

*
* *Ja en plena baixada i ans d'arribar a

Calella de Palafrugell, s'obra a má dreta
un camí bastant ampie per un vehícol.
Una pancarta diu: «Cap Roig». Agafeu el
camí que gíragonsant per voreres de
camps, marges i boscos, vos porta, cos-
ta amunt fins una explanada enllosada.
Una portalada recolzada per dues torres
quadrades, vos barra el pas.

L'escut d'armes, i construcció de por-
tal, íinestrals i torres, vos mostra la pro-
píetat senyoríal de l'Edat Mitja. Estirant
una cadena que penja a la dreta del por-
tal, sentireu una veu de campana i la por-
ta s'obra de bat a bat. El guarda vos reb
donant-vos el Déu-vos-guard i al com-
prendre que voleu interessar-vos per veu-
re el niu de la parella, vos acompanya
fent de cicerone.

Aquest eos d'edifici, es residencia ex-
clusiva deis senyors, mentre s'está cons-
truínt el palau. Entrera. Refrectorium,
cambres, escales es t re tes i designáis;
imatges del Crist, de la Verge, deis sants
plantáis ais recons; mobles, alfombres,
tot de «illo tempore». Sembla talment,
que es redressi un caballer de capa i es-
pasa, sentint les espuelles dringar acom-
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passades, pujant els graons. Sois d'ací i
d'allá, pero molt dissimuladament, s'hi
coneix una nía coqueta; banyeres i waters
antiquíssíms, creiem que daten del segle
XV?

Deixeu la casa encantada que Rode-
ric de Montnegre va deixar sens mácula
i entrareu al bosc. Surus í pins serpen-
teijats per rosers florits de múltiples me-
nes; mimoses, arbusts, desmais, móde-
gues, geranis, argelagues, lliris, frigola,
pensaments, romaní... Esquerp i delicat
tot d'una peca. Una avinguda porta a al-
tra esplanada on s'hi construeix un pa-
lau estil gótíc. En els murs de l 'esplana-
da, s'hi obra una porta forjada artística
ment. Es la porta Elísea on hi devalla
una escala dreta í llarga com la que va
somiar Jacop. Aqueixa escala, dona co-
municació a quatre terrasses, quin des-
nívell de l 'una a l'altre es de tres metres;
les esmentades terrasses son completa-
ment distintes per l'estil i florálía, teñen
un encant propi. Al fons de l'escala, vos
detura una rosaleda de múltiples colors.
Després de la rosaleda fms al penyam,
un verger de flors que priven de veure la
térra, esguardades per pins. Al mig del
verger, com un oassís, un amunttgament
de pedrés que guarda una col'lecció im-
mensa de cactus...

Un poblet de set o vuit cases-barra-
ques construídes simuladament damunt

ruñes milenáries formant un cercle, sot-
gen tan bell esguart. Tocant el poblet, un
turó coronat per una torre (dipósit d'ai-
gua) crida ais visitants encuriosits a re-
brer la darrera emoció. Peí N. Palafru-
gel l , Regincós. País, Torroella amb el
Montgrís, í al l luny, l luny, el l¡om del
brau Piriñeu quins pies semblin desafiar
al Cel. Peí E. Calella, Llafranc, St. Se-
bastiá i al fons el puig de S'Enric. Al O.
Les Planes, Ules Formigues i al fons,
Platja d'Aro creuat peí cloquer de Pala-
mós. Al S. l'immensitat del Mar i Cel...

Ans de deixar el Paradís, passeu altra
volta peí Castell encantat. En el menja-
dor, hi ha un álbum per qui hi vulgui fir-
mar com a testimoni de gratitut. En una
de les planes, hi ha una dedicatoria que
diu: «Benvínguts siau a la Costa Brava.
Sou ben dignes de disfrutar per molts
anys la seva formosor».

JOAN MAJÁMALA.
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CONHEUMENT REFORMAT
ZOMANO, 7

ine IcsfciidilMeirs i Ir la<ra

BARCELONA

Estancia diaria desde

8 pts.

Coberts desde 3 pts,

Serve! a la carta

Tofes les habifacions amb

aigüa corren! (reda i cálenla

Habitacions desde 3 pts.

Ir rOVISII-ll» i «US

aj|ira'ifs

Unic hotel que el serve! es

ates pels mateixos

filis de la casa.

RIGOROSA LLIMPiESA, AMB

TOT EL SEU ORDRE

Us la jptttt <tss«ir 1 únícn ttassi ic* inillc* inil<iir$

«j.í»ir»i« lMís S4KK ÍM» i íiitinílloiralilie s<eirvie
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sI
I ¡tan, 3.

Avenida de
Icaria, 175

liit«fifit títt i ¡«a/a.
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APARELLS
PER A CERVESA

VIDUES VILELLA i CA

Corts, 531

BARCELONA

ENIIIC CONDÓN

WMMIERIIl

Icsiaiiíslaii I ¡«jun av,

ms
CARQONS MINERALS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiini

AAagatzem í Despatx :

CARRETERA DEL FARO

Teléíon, núm. 73

COMERg DE FRUITES
I LLOSA

Vidua Birba

Pla^a de la República, 1

PALAMOS
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P,,rAUTOMOBIL _.._
veritablement garantitzada per dos anys, tant per la trencadissa com per la

immillorable suspensió que dona, ja sigui en COTXE, CAMIONETA o

CAMIÓ DE GROS TONELATJE, es la que es construeix en els Tallers de

PARES, ARMORA I LLATGE, de Barcelona - T. 30.186

Per a la provincia de Girona, dirigiu-vos al seu Representan! Koberf B a s a r }

Carrer Nou, 14- CALONGE, qu¡ us donará tota classe de detalls

APART fabriquera i reparem tot altre classe de "Molles" i "Ballestins de Sobre-Cárrega"

Lubrificantes GRASOLIN

¿y Olis i Grasses minerals - Classes especiáis per a Automóbils

Representan! :

Representación, Robert

Recambis en general per a el Automóbil - Els millors

Recauxutats de Neumatics baixa i alta pressió. Carrer Nou, número, 14

TOT A PREUS MOLT REDUITS CALONGE (Girona)

ffl.
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^Planols, ^Proyectes i ^Pressupostos

Silbosa
S^parellador i Constructor d 'Obres

Carrer Wunt, 54

delegación
de cVentas

<3.

"ÓOó"
^Poderoso Alimento

^fabricantes
Jiijos de

£7 Óos borras
Sülgemesí ('-Valencia)

. ó. Antonio, 73-praI. 1.a - Barcelona

Representante : '-Domingo '-ballesta
teléfono, núm 34 - balamos

omenec

ballesta
Ce// 34 - Talamos

i GT^

'-Tabricant
d' ligues

Ópumy
~. j . 7 I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I
Dipósir de la renomenada
fábrica de Cerveza ^frescideal

Ó. S?. ^Damrn
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Santiago Valí Aberf
Passanl ¿e la Notaría de Palamós

C A R R E R Pl I M A R G A L L , 36

Gestió i tramitado de tota

classe d assumptes + Co-

brament de crédits, compra

¡ venda de finques + Col-

locació de capitals a prés-

tec (debitori) + Adminis-

tració de finques rustiques

i urbanes.

ÍA MAHONESA !•

j lian
i:

J Fallí
raimairins

Ir «ss<;a salada

Loca í (Urisf«ili

:¡Í:ÍÍ!!»!;:!!Í¡HÍ::U

Lairirieír Vlur.iila

M

TRANSPORTS

Rossend

Sisfané::
Valles i Ríbot, 41

Teléíon 48

PALAMÓS
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IIOllL
MÍRICA
\iiofj.iiiU'ii^ ¡Msr «lía,

9, no; M puntas •
llovttirfs a 4l ¡Mí$s4ttcs

I IMÜIIS «coiivttiucíoiials

jHíif a llairj|ii«es ttein-

poirames * les saeirví:!-

X4EH I»aii«|ii4tts a ¡preiis

Lloc apropósit per a

l'allotjament de ca-

ravanes d Excursio-

nistes amb un espléndit servei,

ILairirieír i\on, iiúiii.

( abans Comte d'Assalt )

' B1MELONA
f 89611

LARIOS,
Criadores Exporta-

dores de vinos ge-

nerosos • Fabricantes

de coñacs de altas

calidades • 'Triple

Seco", exquisito li-

cor de naranja • Vi-

nos de m esa de

nuestra sucursal de

Manzanares.

S. A.
MÁLAGA

UJ'JH < M-iif.iiii a raíamos :

III* IllKIMIOirO

lloilISSOIl #
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HOTEL
BALNEARIO
SOLER

MalaviJla
( Prov. de Gerona )

AGUAS TERMALES, BICAR-
BONATADAS, ALCALINAS,
LITIGAS. CLORURADAS,

SÓDICAS, MUY
RADIO-ACTIVAS

Declaradas de utilidad pública
el año 1845. Excelentes para en-
fermedades del estómago, in-
testinos, hígado, bazo, ríñones,
dispepsias, hiperclorídricas y
atónicas; congestión hepática,
infartos y catarros de las vías
biliares; litiasis hepática y re-
nal. En todas las formas del
artritismo; en el reumático ar-
ticular, nervioso y viceral, go-

ta, diabetes artrítica
y albúmina.

Confort moderno - Garage - Agua corrienfe

en todas las habitaciones - Luz elécfrica

THJEfONO
DE LA RED DE GERONA EN COMBINACIÓN CON LA INTERURBANA
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i(VERMOUrtt BLANCO DULCE)

luPER-VERMODTH f j

líi«bpr«ts*siit¿ii»f

KRMI
Pal,laníos

LA INDUSTRIAL
TAPÓN CORONA Sabafer y Ponff S. A.

Bejar, 63-67 Barcelona. (H). • Telef. 32966

Fábrica de tapones

corona para la industria

de bebidas.

Maquinaria, abridores, .- t,• l* l 'ir II •• •, i A j i i i l lts|MMEiali«ad «en silt«»n lii«i«eni
etc. modelos patentados

u IBÉRICA
Pedro IV, 224 + Barcelona • Teléfono 50403

FABRICA DE SIFONES

llot«ell«eiría d«. Indas «clases
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LUBRICANTS

Perfiecoil
Marca Registrada

per

Automobils, motors eléctrics, Diessel,

i maquinaria en general

Una qualitat per cada aplicació

R. ALENTORN RICOS
Villarroel, 105 / Teléfon 32497

BARCELONA
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Confitería i queviures

LA MODERNISTA

Raurich

oan
Ex-operar¡ del

Forn St. Jaume

de Barcelona ::

GRAN ASSORTIT EN VINS
I XAMPANYS DE TOTES
CLASSES

Carrer Major, 33

PALAMOS

iLalMMratoirí «« Irirot«es¡$ ticntai

IRJLNCISO) "
i > \it\\ MUÍA

•
Mistral, 4

•SE

OBSERVEU QUE PODEU AMOBLAR LA VOSTRA
LLAR I AMB PREUS MOLT MODICS, ACUDINT
AL TALLER DE

Jlian

P.ames

Tota classe

de treballs

de rusteria

PRESSUPOSTOS
PER A TOTA
MENA
D'ENCÁRRECS

Tauler ¡ Servia, 5 :: PALAMOS

¥;la
SANT FELIU
DE GUIXOLS

Especialitat en

colors sólids a

la mostra.

NEGRE INALTERABLE PER A
DOLS

REPRESENTAN! A AQUESTA:

í ¿1 Alyats - Tauler i Servia
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E mili

Dogwner
Consell de Cent, 245 i 245 • bis

BARCELONA

l a p e r s i

Carfolines

Superiors

Telegrames OPALINA - Teléfon 32.963

REPRODUCCIONS

ARTISTIQUES

FOTOGRABAT
AUTOTIPIA
TRICOMIA
FOTOLITOGRAFÍA

M. §« a 11 o
Ji(! ¥;J.«

II

Aribau, N.° 9-Interior

es.
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La batería es ¡a
part mes vital del
cotxe.
Sense una bona ba-
tería no h¡ ha auto-

,bo ni segur, ni

Per aixó deu instal-lar
una batería AUTOBAT

construida a Es-
panya segons

normes Standard
americanos i garan-
titzada per Auto

Electricitat, la máxima
autoritat en serveí Elec-
tric per automóbils.

\

O B A T
A U T O E L E C T R I C I D A D , S. A.

--
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de fumar

ATENGO FUMADORS:

IEIL iPA\iPíJ! m

ES L'UNIC QUE ES FA9RICA
A BASE DE LES

"SALS DE MAGNESIA"
"...... preservatlves de malalties

canceroses.

Dr. Desclet."

MMWW

CAVES A SANT

SADURNl DE NOIA

Representan) general

de Vendes

ERNEST Pl
BANVOLES
Tetéfoh 43

Aquest Carnet de Pestes ha sigut editat e imprés per l'lmpremta C. BARNES, de Raíamos
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