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les

a

poblacions més importants.

GERIÓ me demanen unes quartelComplaure als amics no és pas
difícil; però complaure a
Palamós, ço és, parlar-ne
amb tota la lloança que's
mereix eixa perla del'Empordà fóra pretensió va¬
na; que les imptessions
que desperta la famosa
vila són d'aquelles que
hom les endevina palpi¬
Els bons amics de

'les dedicades â Palamós.

tant

dintre

en son

encertar

a

sense

definir-les,

concretar-les

en

-

EJPOET
r)E

INTOKAACIÚ

-

STJBSCIÍ,1^0IÓ:

Sis rals trimestre-Estranger, vuit rals.—Pagament a la bes¬
treta.—Anuncis i reclams, segons tarifa i a preus conven¬
cionals.
Número soltt 30 eèntims

franquesa i de bondat,

que te per

miralls les blavors de

les dues inmensitats; la del cel i la del mar. Palamós

impressionar
l'esperit, el captiva des¬
prés, per últim el sotsmet
en

l'èxtasi del somni; i el

somni

dolç amb dolce¬
empordanesa. I hom
acaba per dir-se que Pa¬
es

sa

lamós no fóra tan encisa¬
dor si li faltessin el seu
cel i el seu mar emporda¬

l'Empordà

nesos; que

fóra lo que
Palamós.

sen¬

tors de la terra, que ens

enfonsa amb

delectança
la contemplació i en

el record. Palamós sol

co¬

mença per a

a

està tan amarada de

4

g;iiroxxixxs

una ex¬

pressió material, a donarles-hi forma plàstica. I es
que Palamós, més que als
sentits ens parla a l'espe¬
rit; i la seva esperitualitat

en

Núm

corKitOnroexis

POLK-LOKE

ÜEXJ^OCIÓ I ^I33!s/i:iaiTIS1'IÎ,^CIÔ:

Sucursals

Juny de 1925

no

és si li faltés

*
*

*

l'aspecte urbà, Pa¬

En
lamós

com

totes les po¬

blacions que arrivant a
certa edat han fet una

creixença abans insospi¬

no

tada, ofereix dos nuclis

l'Empordà; però

ben diferenciats: el Pala¬

Palamós és la més ge¬
nuïna representació de

mós vell i el modern. El

primer, arrapat

l'Empordà, terra mascle i

teixa

es

pas

soca

del

a la ma¬
Cap Gros,

sentimental, terra de lli¬

s'anà extenguent per la

bertat i de germanor, ter¬
ra de sol i de alegria, de

baixa

pendent del

turó,

en carrers
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nats, talment

si, enamorat del
que al penetrar en la seva xamosa badia el breça suament, vol¬
gués convertir-se en etern mirador
del mar llatí. El Palamós modern,
infantament de l'activitat d'aquella
com

mar

terra que junt amb els cants de la
tenora enlaira cel amunt les fumero-

les que

llencen les xemeneies de les

fàbriques, s'ha anat estirant
tot a vora de la daurada platja i escampantse per la planura.
Sentinella de Palamós és el Cap
Gros, immensa mole que s'aixeca a
seves

llevant de la vila

com

per a

resgùar-

dar-la dels intrussos que pretinguessin deixondir-la. Imponent i alterós,

enfontsant el cap en el blau del cel i

banyant-se eternament en el blau del
mar, el Cap Gros hauria pogut es¬
devenir rOlimp dels palamosins.
Però el palamosí no ha estat mai
supersticiós i, mercès an'aixó, lliure
de tot estatge de divinitats impures,
el Cap Gros, tots els dies, a trenc
de auba, pot fitar l'esguard, serè,
vers l'indret on el
Cap de Creus li
assenyala en llunyadança que Ossiris s'aixeca per a rependre la seva
■quotidiana ruta per la celistia.
*

*

*

Com bons empordanesos, els pa¬
lamosins han tingut sempre un fer¬
vent amor a la cultura, a tot ço que
desterrant les tenebres de l'esperit
fa que l'home afronti el viure amb
més

coratge, amb més tranquilitat, amb més complacença. Fruit
d'aquest amor a la cultura que cons¬
titueix

una

vertadera nerviositat

en

gairebé totes les encontrades em¬
pordaneses, són les biblioteques que
posseeix Palamós en els diferents
centres recreatius, algunes d'elles
registrades entre les millors de la
província. I aquestes biblioteques
que no són pas obra de cap filàntrop
ni han comptat mai amb l'apoi ofi¬
cial, les ha aixecades l'element obrer,
mercès a l'esperit de germanor tan
característic de la nostra niçaga.
No hi falten

a

Palamós entusias¬

tes de l'Art i

aquí hem de recordar a
un volgut amic nostre, el jove Fran¬
cesc Vidal, pintor
que va avençant
cada dia

dueixen
me es

en

els esgraons que con¬

la

glòria. A son entusias¬
degut, en gran part, aquell
a
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«Cau» creació de
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grapadet d'es¬
perits selectes, avui encara modest,
però que poc a poquet va obrint-se
camí i

un

fent coneixences entre'ls
aimants de l'Art.
va

:e=

^ 2^

<±) S

Palamós

es cap del districte ma¬
té 4 milles i mitja de costa
desde Sant Pol fins al Cap Gros,
comprenent la platja d'Aro, la de
Calonge i la badia de son nom. Es
també cap de provincia marítima
del terç de Barcelona i del departa¬

rítim que

Malgrat aquests detalls encorat¬
jadors, hem de plànyer-nos que a
Palamós no s'hagi encara aixecat
aquell «Palau dels infants» de què
se parlava fa pocs
anys en un mitin
pedagògic celebrat en la pròpia vila
i en el que hi prengué part el mala¬
guanyat Rector Carulla. Es una de
les poques qüestions amb les que

modern; abans de l'any 1277 per¬
tanyia al municipi i parròquia de
Santa Eugènia de Vilarromà. Darre¬

Palamós està

deute i, segons ens

rament ha crescut molt en extensió i

assegurat, aquest deute.serà

ben tosi satisfet. No hi ha dubte que
el casal de la mainada serà digne de

riquesa per haver-hi pres com a Pa¬
lafrugell gran desenrotllament la in¬
dustria tapera.

la vila que l'haurà aixecat i Palamós
tindrà un motiu més de llegitim or¬

Celebra mercat setmanal, al pre¬
sent els diumenges i abans els di-

gull i de ditxa.

concesió que datava de
l'any 1279; fira els dies 17 de Ge¬
ner, 15 de Maig i 21 de Décembre.
La navegació i tràfec comercial el
deu en primer terme a l'indústria o

han

en

%

*

D'uns anys

ençà, Palamós s'ha
centre d'estiueig. La
seva platja incomparablement bella
atrau totes les temporades un consi¬
en un

derable nombre de famílies, ansioses
de

rabejar-se en les aigües clares i
tranquiles de la encantadora badia.
Això fa que Palamós, a l'estiu, pre¬
senti cert caire d'exotisme que li
dona aparença de Costa Blava, però
reposada, plena d'aquest seny més
que català, empordanès. Estiuejants
i vilatans, en les nits orejades per la
fresca marina, se donen les mans
com bons amics i a la claror de la
Lluna que'ls contempla envejosa re-

puntegen la dança de la terra, menva llençant enlaire
aquelles tonades que aixamplen el
cor de tòt empordanès, que canten
tres la tenora

l'esperit la immortalitat d'una raça,
aquelles tonades rublertes de senti¬
ment i d'alegria que són la més fer¬
ma assegurança de la eternitzaciò
de la pàtria.
a

,

.

Baldomer Balot

L'èxit

del

GERIÓ

d'una empresa

i

Vilar.

depèn
sinó de la pro¬
no

tecció i col·laboració que tots i
cada

un

de nosaltres hi posem,

propagant-lo

fins

als

mès indiferents

amics,

Cartagena.

Palamós és d'origen relativament

mars

*

convertit

ment de

per

més ben dit

a

la fabricació i expor¬

tació de

taps que manté el movi¬
port. El moll vell fou co¬
mençat l'any 1493. De l'astiller no'n
queda més que la memòria: la sustitució dels vaixells de vela per els
ment del

de vapor

l'ha fet desaparèixer, com
altres po¬
provincia.
En l'ordre relligiós és parròquia
urbana de segon ascens del arxi¬
prestat de La Bisbal.
L'Església parroquial dedicada a
Santa Maria era, quan se començà
a edificar en 1371, una capella de la
Parròquia de Vilarromà. En 1428 fou
erigida parròquia. En el segle XVl
se reedificà i engrandí, i l'any 1779
se li afegí la capella anomenada fon¬
da. Es gòtica d'una sola nau. Con¬
serva un bonic calze de plata amb
la seva patena d'estil del Renaixe¬
ment i a la capella fonda un quadro
en qué hi figura el saqueig de la vila
i la profanació del Sant Crist pels pi- ■
rates argelins en 1543.
L'Església del que era convent de ' '
Sant Agustí estava dedicada a Nos- '
tra Senyora de Gràcia. En el lloc
que ocupa hi havia abans del con-'
tots els que hi havia en
blacions costareres de la

vent

teixa

en

1568

una

ermita sota la

advocació. El

avui convertit

en

ma¬

convent està

fàbrica de taps i

l'esglesia, quina part material
conserva

bastan bé

en

magatzem.

se

G

Prop del convent hi hagué un cas¬
tell o fortalesa per a defensa del port
i ert alguna ocasió la vila estigué
també fortificada.

Notes històriques
figura a l'historia fins
que desitjós el rei Pere 11 (III d'Ara¬
gó) de posseir son port natural, va
comprar per 6,000 sous barcelone¬
ses al Bisbe o al Capitol de Girona
Palamós

no

l'antic castell de Sant Esteve amb
tot el

seu

terme, situat en la Parrò¬

quia de Vilarromà. Del terme de l'ex¬
pressat castell formava part el terri¬
tori que avui ocupa Palamós. No
sabem si aleshores existia en el

poblat, pero d'haver-n'hi tindria poquissima importància. Dos anys des¬
prés de dita compra en 1279, en
Estruch Ravaya, en nom del rei i
en representació d'aquest com a bat¬
lle del port reial de Palamós conce¬
dí als qui en ell s'havien establert i
als qui en endavant s'hi establissin
una carta de població, en virtut de
la qual gosavan de molts privilegis,
llibertats i franqueses. Per disposi¬
ció del mateix rei, el batlle
lamós exercia la jurisdicció

de Pa¬
civil i
criminal, no solament en la vila,
sinó ademés en les parròquies de
Vilarromà de Vall-llobrega i de Ca¬
longe i Jaume II qui confirmà en 1293
la carta, feu la jurisdicció en lo civil
extensiva als llocs propers de Fanals
i de Fitor. Del port de Palamós sor¬

tí

en

1299 la

rei marxà

a

esquadra que amb el
la illa de Sicilia. Pocs

E

R

de la

població; la primera
la quantitat de 25 lliures, la
segona per la de 50 i la tercera per
la de 100- No sabem que fins ara
s'hagi trobat cap exemplar de les
monedes que en virtut d'aquestes
llicències s'hi acunyaren. En 1493,
Palamós havia ja sigut donat amb el
les

armes

títol de comtat

a

deixant d'ésser en conse¬
qüència, vila reial. L'any 1526 hi
desembarcà el rei de França Fran¬
cesc I fet presoner a Sant Quintí i
en 1536 el rei d'Espanya Carles I.
Entre els personatges que s'han
allotjat en la vila per un motiu o al¬
tre hi compta en Narcis Pagès el
gran escriptor castellà en Miquel
Cervantes. L'any 1543 la vila fou
bombejada, saquejada i cremada
per 23 aixells turcs, manats per
quesens,

cèlebre Barbarroja.

tristament

el

10 de la nit, a

l'Ajuntament.—Inau¬
guració de la lluminària del Passeig
marítim, amb més de 4000 llums.
—Cucanya marítima.—Concert per
la banda del Regiment d'Assia.—Re¬
part de bons als pobres.
Dia 25:

Galceràn de ReSimulacre de salvament de nàua rem, amb
—Castell de focs artificials.

fracs.—Regates

premis.

Dia 26:

Concurs de sardanes per les co-

bles-orquestres «La Principal» de
La Bisbal, «La Selvatana» de Cassà
de la Selva, «La Principal» de Perelada i «La Principal» de Palamós.
—Curses de bicicletes, de cintes,
amb premis.—Traca y focs acuàtics.

els francesos
l'atacaren per mar i terra des¬
prés de una heròica resistència de
la tropa que guarnia les seves forti¬
ficacions. Per aquest fet d'armes en¬
cunyaren una medalla amb la llegen¬
da Palamó vi capta M-DC-XCIIII.

Festes de societat, concerts,
atraccions, balls, envelat, etc.

de Sessa,

cumpliment de les lleis biològi¬
ques porta necessàriament a una
pèrdua d'energies vitals que amb el
temps fa impossible a l'home la con¬

En 1694 la prengueren
que

1698

En

del Duc

era

Compte de Palamós En 1742 la
bombejà una escuadra anglesa i
quan la guerra de l'Independencia,
s'apoderaren altra vegada els fran¬
cesos el 5 de Juliol de 1809 entregant-la al saqueig. La recobrà el co¬
ronel Aldea el 14 de Septembre
de 1810 per quin fet s'encunyà una
medalla; però tornà caure en poder
del enemic poc després, que l'ocupà

la retirada dels francesos

anys

de la

després estava ja edificat al S.
població i en la part més alta
d'ella, un palau o casa forta pròpia

Catalunya en 1814,

del Rei. En 1358 Pere III mudà el

per
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fou per

fins

regisme municipal de la vila, dispo¬
sant que cada any fossin elegits dos
jurats i 15 concellers, cinc de mà
major, cinc de mà mitjana i cinc de
mà menor, encarregats de governarla; sistema que amb algunes modifi¬
cacions perdurà fins l'any 1716, en
que el govern d'ella quedà en¬
comanat a un batlle i un regidor.
L'any 1359 tenia la vila 53 focs; 49
de rei i 4 de ciutadans. En 1483,
1484, 1486, obtingué llicència per a
encunyar senyals o menuts amb la
obligació d'assegurar la seva recolli¬
da i canvi amb bona moneda, les
quals devien portar per empremta

Ó

I

a

manteladas les

seves

a

quedant des¬

De mutualisme
El

tinuació

en

el treball diari.

Arribat aquest

què

tristissim moment

cert augmenten les exi¬
gències d'un organisme que es des¬
composa, la situació econòmica de
l'obrer és angustiosa si mesures
en

per

d'auto-previsió o de previsió estatal
no li oferís ajuda pietosa i humani¬
tària.

fortificacions

ordre del general Suchet.
PROGRAMA

d.e la IF'esta IMIaj or

La llei

espanyola de Retirs Obrers
assenyala pels traballadors asse¬
gurats la pensió d'una pesseta
diària als que comptin ja 65 anys
d'edat.

Dia 23:

Tritlleíg de campanes, passada
per la cobla i sardana.

El gest del legislador es laudable
si bé cal reconèixer que aquesta

no passa de ésser un re¬
cordatori evocador d'un negre per-

disposició

vindre ja que

Dia 24:

tothom

sap que

amb

pesseta diària apenes si es paga
el lloguer d'una habitació sub-arrenuna

Ofici

solemne

la

parròquia,
la cobla «La Principal de
Perelada».—Sardanes per les co¬
bles, a la tarda.—Serenata a les
cantat per

a

dada

sense

dret

a

la cuina.
Prometeu.

4

G

CASSÀ DE
La festa

major de Cassà, la festa
Trinitat, ha tingut
aquest any la grandiosa importància
de sempre. Ha sigut un terme més,
una nova fita de les que continuen
anualment senyalant el pas ascensio¬
de la Santíssima

nal de la tradició i

l'avenç.
Publicaren un preciosíssim progra¬
ma, bellament editat, i del qual se'ns
remeté un exemplar que agraim moltíssim, i el practicaren amb un entu¬
siasme digne realment de una vila
que, com Cassà, des de fa ja molt
temps, tant ve interessant-se per
l'esplendor de les seves festes. Tant
les solemnitats

en

les

religioses, com en
populars i esportives; en les pro¬

fessons i les sardanes, com en els
concerts i festes societàries han sa¬
but lluir-se-hi i deixar en bon terreny
la fita d'aquest any.
No hi fem comentaris.

Reproduim
principals
dades històriques i belleses naturals
d'aquesta xamosa vila, ja que en el
número passat no poguérem fer-ho,
com era el nostre
gust, anticipada¬
només

ment

poc

un

a

extracte de les

la notable festa que

acaba fa

*

Es estació del camí de ferre de
Girona a Sant Feliu de Guíxols; hi

passa la carretera que uneix aques¬
tes dues ciutats i la que de La Bisbal

porta a l'estació de Riudellots
via ferrada de Barcelona

a

en

la

França,

qual estació la separen uns
finalment, un camí veïnal

Sant Andreu Salóu i
Caldes de Malavella. Te administra¬
a

ció de correus, estació

telegràfica i

subcentral telefònica de la

xarxa

de

Girona. Disposa de excel·lents ser¬
veis de carruatges i autos, etc.
Celebra mercat tots els dimecres.
Fira els dimecres abans de carnes¬
toltes i de Pasqua de l'Esperit Sant,
el

primer diumenge de juliol i el 23 de
setembre. La festa major es per la
•tantísima Trinitat.

vila més

S'hi exerceixen totes les arts i
i totes les professions conduenst a satisfer totes les necesitats
rona.'

oficis

Els botiguers, comerciants i ne¬
gociants deuen tenir sempre
present que "EI que no anuncia
no ven". Els anuncis a GERIu

perden car aquest s'estén
per tot arreu y sempre va a pa¬

no es

rar en

després de Banyoles la
important delpartit de Gi¬

es
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de gent coneguda..

i comoditats dels veïns. En el

passat
segle la població cresqué i prosperà
d'una manera notable per haver-s'hi
desenrotllat la fabricació de taps,
convertint la vila en un dels primers
centres de producció i d'exportació
de productes d'aquesta indústria en
la província.
El

nom

De tots colors
La caritat amb música, es tan ri¬
com un dinar de pobre amb

dicula

ostres.

de la

població es troba es¬
Caçano, Casiano i Cassianus en

crit

antics documents. La vila

era

del

Hi han personas que si en lloc de
brillants portessin ferradures estarien

caràcter.

senyoriu de la família de Cervià
(1159). En 1352, devia pertànyer al
rei, doncs en dit any, D. Pere ven¬
gué a la ciutat de la Girona la juris¬

més

dicció del Castell de Cassà per a re¬
dimir amb son import, de l'Infant Be¬

bacallà dels

renguer, comte d'Empúries, el do¬
directe del Castell d'Albons,

En 1359 ja no era de Girona, sinó
de Gastó de Montcada, al qui per-

tenyien'els 99 focs que tenia la vila.
Figura, [en 1698, com a lloc reial.
La parròquia era possessió de la

en

El pa

mini

la

Canonja de dita Seu.
posseïa béns el

En 1246 hi

Dista 13 km. de Girona estant ben
servida de vies de comunicació.

Cassà

Ó

I

LA SELVA

a

*

4:

5 kms., i
condueix

R

mones¬

tir de Breda.
Es

parròquia urbana d'ascens.
església parroquial dedicada a
Sant Martí, es gòtica d'una sola nau
amb capelles laterals i la seva cons¬
trucció data provablement del se¬
gle XVI. El frontis és del renaixe¬
ment. Ademés d'aquesta església,
hi ha en la vila la capella de l'Hos¬
pital, dedicada a Sant Josep, inau¬
gurada l'any 1894 i la del Sagrat

amb vi, és l'oli de fetge de,
pobres.

Com més coratge tinguis per pas¬
sar

penas,

més petites les trobaràs.

Un enterrament
es un

Séu de Girona en 1019. El bisbe
Guillem de Monells la donà (1172)

de celebrar.

de la

E

capellans,
bateig sense confits.
sense

La calúmnia, es com la borra que
quan s'enganxa
re-la de sobre.

costa molt de treu¬

La

El món

billar al que tothom

es un

hi

juga, sols que per un que toqui
bola, els més espifien

Val més
que uha

una paraula que consoli,
fortuna que humiliï.

Cor de Maria, en el convent de
les

religioses d'aquest títol, fundat
l'any 1864; en el veïnat de Sangosta hi ha la capella de la Mare de Déu
del Remei de propietat particular.
El terme ocupa part de les Gava¬
rres

i de les

seves

La felicitat consisteix
tar-se sempre

en

conten-

amb la meitat de lo

que's desitja.

estribacions i és

pel mateix bastant accidentat sobre¬
tot per la banda de tramuntana i de
llevant. Produieix grans, llegums, i
sobre tot suro i cria de bestiar, es¬
pecialment porquí. Les suredes es¬
tán molt ben cuidades.

■

El
se

qui roba la honra de

una

dona

li diu'corrido, el qui pren un pa

per

dar vida als

seus

fillets

se

li diu

lladre.
Santiago Bóy.

G

E
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UNA plana..., un poeta"
ELOGIS DE LA SELVA

Tes ciutats i viles velles

Pubilla fecunda i rica
de! vell

son racers

d'amor sagrat;

tes masies

son

palau gironí,
com una toia ets bonica,
pura com un serafí.
Pels camps i en la pollancreda,

en un

duns vestits de setf i seda

al

i

Llur blancor tot afinant-se
en

grisa.llunyedança,
cor a l'esperança
vianant: fadigat.

Tens la fortalesa inmença

gessamí.

del
En tes

hi

veig l'ofrena

del'àbundor.

ginesta

eixa

de la eterna vida

en

i ta falda de fruits

sembla'l

corn

Montseny altiu i brau

qui

com guaita ardit defensa
portals del teu palau.
Si una ponentada impia
et volgués flestomâ, un dia,

mans

El romaní í ia

flor

els

plena

broden ton mantell de

festa,
per brandar damunt la testa
verdeja en tos camps el llor.

serra

te diria:

—Missenyora,

com

i

.

com

el cant del rossinyol;
la tenora
el rústec flabiol.

si fossin

un cor

no

temau!—

l'Empordà,

tu també li obres la

porta

perqué et vingui a visità.
I la Terra selvatana,

conec en

en

amb
.

un

buf de tramuntana

esdevé més forta i
i'l

seu

sana

cel més blau i clâ.

a

Del teu si

sol.

la cintura

turgent d'aroma,

d'un lliri que florís,
ha brollat una Coloma (1)

portes el cinyell d'un riu

radiant de llum i encís.

i fulgura
com si fos un argent viu;
argent purissim que fila
la fontanella tranquila
qu'entre'l rocam i l'argila

I

on

l'aigua

diu

corra

en

ton

pit matern reposa

com en son
0 com

Eva

lleugera ventolina
participar-ne un poc;,
passa aprop de la tenora,
passa aprop del flabiol;
quan té apresa la tonada,
se l'emporta cap al bosc;
vol

L la diu
i als

a

les alzines

i als

pinars de cabell roig,
estanys i a les carenes
torrents i als rierols,

com

l'amant diu

i als

a

l'amada

Sobre'ls branquillons, les pomes,
préssecs, peres i albercocs
també dancen plens de joia
i en catifes de verdor,
fins que llur pell s'acarmina
i, en ses galtes i al seu front,
la maturitat hi deixa

poquet de sang i foc,

com en

les de les fadrines

les sardanes i l'amor.

DIU QUE HA CAIGUT
ESTRELLA...

UNA

niuet l'alosa

graciosa
Paradiç.

dintre'l clòs del

CANÇONETA D'ESTIU

cant hivern festiu.

un

La

un

com

Relligat

.

ço que li ha dictat el cor.

veu sonora

Sa tonada alegre o lassa,
els teus fills crida a la plaça
i llurs mans i cors enllaça

van a

Quan la tramuntana forta
alsa'l volt per

Es la teva

el

goig.
plaça,
els seus promesos ja hi són;
tots plegats faran l'anella
per lligar llurs rams d'amor.
arreu

Les donzelles

la

obra'l

tos rullo daurats s'enreda

en

l'alba flor del

la

estrelles

cel asserenat.

desvetllant

Diu que ha caigut una estrella
del mantell que la nit duu.
M'ho ha fet sabé una donzella
pura com

la flor novella
ha tocat ningú.

que encar no

Les

petites muntanyoles
que trenquen ton plá florit
semblen gemmes que breçoles
amb el panteig del teu pit.
Gaire be cada

una

d'ella

Riu el sol

a

boca

plena

revestint la terra d'or;

fadrina

endiumenjada
passa la Festa Major,
la segueix tota una cobla
com.

mostra al cim una

capella,
resplandor bella
la Fé santa ha brunyit.

rubí de
que

La ciutat de Santa Coloma de Par¬
com capital de <La

és considerada
Selva».

l'esguard d'ella
Ham temptador rellû,
com

per

ja un
li he contestat:—Oh

donzella,

si et dol que caigui una estrella,
fes que no caiguis mai tu.—

Francesc Gay, Pvre.

AI fer els últims retocs de compaginació per a entrar el número en màquina, involuntàriament els
sense incloure en el motilo la signatura d'en Manuel Valldeperas, de Sta. Coloma deFarnés,
las poesies publicades aquí la quinzena passada. Constí així.

(*)

caixistes deixaren
autor de

(1)
nés

Veient
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GERIO'' 1 LES SARDANES
Agrupació Sardanista »,
(Cafè Comtal). Cobla «Cathalònia».

Barcino.—«Penya Sardanista Bar¬
(Passeig Colom). - «Agrupa¬
ció» (Cafè Comtal). Cobla «Princi¬
pal Barcelonina».

Dia 23

Dia 29

Dia 22

Del "Garnet Sardanístic"

celona

Nit:

Dia 15

«Agrupació Sardanista» de
Barcelona, (Cafè Comtal). Cobla

«

Nit:

«Barcino».

Nit:

Cobla «Arbucienca».—

de Sans».

«Agrupació Sardanista» de Barce¬
lona, (Café Comtal). Cobla «Ca¬

Dia 16

Nit: A la mateixa entitat. Co¬
bla «Cathalònia».

thalònia».—«Centre Moral» del Po¬
ble Nou. Cobla «Barcino».
Dia 24

Dia 17

«Foment de la Sardana»

Matí:
Nit:

A

les 8

mitja, Viladomat-Indústria, Radiotelefonia. Cobla
«Barcelona».—A les 10, «Agrupació
Sardanista»

de

i

Barcelona.

Cobla

«Barcelona»^,

l'Església). Cobla

sell

«Principal Barcelonina».
Tarda:
« Agrupació
Sardanista
Barcelona » (Plaça Antoni López).
Cobla «Principal Barcelonina». —
«Escola Coral Martinenca» (C. Me¬
ridià, Clot). Cobla Cathalònia.
Nit:
«Penya Sardanista» (P. Co¬
lom). Cobla «Barcino. — «Agrupa¬
ció» (Cafè Comtal). Cobla «Cathalò¬
nia».
«Joventut Sardanista Pep
Ventura». Cobla «Principal Barce¬
—

«Agrupació .Sardanista»
(P. Antoni López).
«Principal Barcelonina. —

Tarda:

de Barcelona,

lonina».
Dia 30

Cobla
«Turó Park». Cobla Barcino.—«Or¬
Dia 18

Nit:

de Sans, (Plaça
Arbucienca.

Carrer Girona (entre Con¬
de Cent i Diputació). Cobla

Matí:

«Foment de la Sardana de

«Foment de la Sardana» de

Sans, (Passatge del Circol). Cobla
«Principal Barcelonina».—«Agrupa¬

(Cafè
Comtal). Cobla «Cathalònia».—A
les 9, Colon A. N. Radidifusió.

(Girona, 176). Cobla
«Cathalònia».—«joventut Sardanis¬
ta Pep Ventura». Cobla «Principal
feó Núria»,

(Rec Comtal). Cobla «Barcelona».

«Penya Sardanista Barcelona»,
(Bar Mediterrani, Passeig Colom).
Cobla «Principal de Terrassa».
—

«Agrupació Sardanista Bar¬
(Cafè Comtal). Cobla «Prin¬
cipal Barcelonina.
celona

Barcelonina».

Del "Foment de la Sardana"

ció Sardanista» de Barcelona,

Cobla «Barcelona».—A les 10, «Jo¬
ventut Sardanista, Pep Ventura»,

Nit:

Dia 25

«Agrupació 8. B.». (Caiè
Comtal). Cobla «Cathalònia».—A
les 9, Colom (Raditelefonia). Cobla
«Barcelona».-A les 10, «Joventut
Sardanista Pep Ventura». Cobla
Nit:

«Barcelona».

Dijous, dia 18, a 2 quarts de 10 del
vespre. Plaça Cascada del Parc
Maria, Juncà.—Impromptu, Casa¬
Baró.—Ai qui¬
nes noies.
Ventura.—Nit Serena,
novas.—Una mirada.

Serrat.—Dalt les gabarres.
Cobla BARCINO.

Carreta.

-

Dia 27
Dia 20

Nit:

Agrupació Sardanista» de

Barcelona, (Cafè Comtal). Cobla
«Cathalònia».—«Penya Sardanista
Barcelona», (Passeig Colom). Co¬
bla «Principal de Perelada».

Nit:

Dijous, dia 25, a 2 quarts de 10 del
vespre. Plaça Cascada del Parc

cino».

Ella i jo.
Botei.
—Ofrena, Toldrà.—En Ciset, Mo¬
rera.—L'Alegre companyia, Manén.

«Penya Sardanista» de Bar¬
celona
(Bar Mediterrani, Pas¬
seig Colom). Cobla «Barcelona».—
«Agrupació Sardanista» de Barce¬
lona (Café Comtal). Cobla «Bar¬

Delectació,

Serra.

—

Blanc.—La sardana de Ripoll,

-Cobla BARCINO.
Dia 28

Dia 21

«Foment Sardanístic An-

Mati:

dreuenc, (S. Andreu, 146). Cobla
«Barcino».
Tarda:

«Agrupació», (DiputacióEnténça). Cobla «Cathalònia». —

Agrupació Sardanista
(Diputació-Entença). Cobla «Princi¬
pal Barcelonina».— «Turó Park».
Tarda:

Cobla
lònia.

«Centre Moral» Poble Nou, (Pas¬

Nit:

seig Triomf). Cobla «Barcelona» .
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Divendres, dia 26, a les 10 del
vespre, festes del carrer Roser entre
Cano i Magallanes

Coral

L'ultim adeu. Serrat—Flor ciuta¬

Catha¬

dana, Blanc.—L'Alegre companyia,

«Barcino».—«Escola

Martinenca» (Clot). Cobla

Park». Cobla «Barcino».—

«Turó

«

El barcoc. Morera. — Sol
ixent. Toldrà.—Espurnes d'or. Se¬
rra.—Cobla BARCINO.
Manén.

«

Foment Sardanista

»

de

Sans, (Passatge del Circol). Cobla

—

s

D

E

Dissabte, dia 27., a les 10 del vespre,
Passeig del Born

R

ï

Ò

Dia 28

:

Mati i tarda:

Cançó d'abril, Vilaró.—La Ron¬
dalla, Carreta.—Lluna Plena, Tol¬
drà.—Ramells, Mercader.—Vora la
pineda, Saderra.—Camí d'Empúries,
Vicens.—Cobla LA LIRA de Sant
Celoni.

Diumenge, dia 28,

a

tem

Sant Celoni».

col·laborin

Nit:

2 quarts de 5 de

Dia 29

Matí, tarda i nit, i nit de l'endemà
30,,a Rubí. Cobla «Barcelona».

ta.—Matinada

Dr. J. Jordà Caballé
Medicina générai

Maiaitlas dei Pit. Tuberculosi òssea

primer

BARCELONA
Bailén, 119, pral., 2.®

aniversari, la Joventut sardanista
un gran

Consulta diària: De 3 a 5

fes¬

GIRONA
Santa

Clara, 10

Consnlta els dissabtes

(menys els dissabtes)

De lo

a

1

tival folklòric el dissabte dia

20, a la
nit, al parc de Barcelona. Hi tindran
lliure entrada els socis presentant

B j b li otec à Gat al a n a
d'Autors J^ovells

el títol de tals.

a

a

que

la nostra Obra.

Els editors de la «Biblioteca Cata¬
lana d'Autors Novells? aspiren a fa¬
cilitar l'edició de, molts treballs de

de merèixer la

simpatia de tots els

amics de les nostres lletres, molt
més tenint en compte que es propo¬
de romandre isolats de tota
tendència partidista.

Segon.

Com dèiem

el número

passat,
volgudíssim amic en Lluis
G. Bover, mestre de Sellent de
Matí, tarda, i nit: «joventut Ca¬
tòlica de Molins de Rei>. Cobla .Montanissell (Lleida) ha sigut no¬
menat Director.-Gerent del grup edi¬
^Barcino».
Dia 15

en

el nostre

tor de la «Biblioteca Catalana d'AutorsNovelIs? de publicació inminent,

Dia 21

i

es

complau

en

fer avinent als

nos¬

tres lectors ço que segueix, que l'altra quinzena no poguérem inserir

Mati i tarda:
«Foment de la Sar¬
dana» de Badalona.—Aplec de la

haver-ho rebut massa tard:
PiíiMER. La «Biblioteca Catalana
d'Autors Novells» es proposa ofre¬
nar a la joventut llibres per a la
per

Coíireria. Cobles

«Principal Barce¬
lonina, de Perelada i Principal de
Sant Celoni».
A la nit:
«Foment de la Sardana» .;de Badalona (Plaça la Ciutat).
Cobles' «Principal Barcelonina i de
Perelada.
.

delectança de què, perfeccio¬
.paulatinament, brillaran en
l'esdevenidor com fulgents estels,
per a enaltiment de la nostra glorio¬
seva

nant-se

sa

Dia 23

A

obsequi dels

tall

de

reclam i

comarcans

en

gironins i

GERIÓ inserirem
gratuïtament i per tres vegades (en
tamany 50 per 12 mm.) l'anunci
d'aquells que's subscriguin per un
any a la secció de novel·les. El preu
de la subscripció anual serà 4'50 pe¬
setas. El número solt valdrà, ordi¬
nàriament, 40 cèntims. Els paga¬
ments a la bestreta.

Tercer.

Regalarem la subscrip¬
aquells que ens proporcio¬
nin cinc noves subscripcions. Els
que' desitgin rebre un número de
mostra són pregats de demanar-lo,
enviant nom i adressa i... un segell
de 0'25 ptes. com a mínim.
Quart. La «Biblioteca Catalana
ció

A fora de Barceló,na

.

tots els autors novells

demés lectors de

Tumors blancs

Cap d'any

Pep Ventura celebrarà

a

sen

LA .LIRA de Sant Celoni.

seu

solvència. Cordialissimament invi¬

mèrit que, en altre cas, restarien
inèdits i, per tant, confien que hem

dia

Idil·li, Saló.—La matinada. Carre¬
alegre, Vilaró.-Vi¬
lafranca, Baró.—Camperola, Toldrà.
—L'antiga cançó, Vinyals.—Cobla

seleccionats, previ
de les respec¬
de reconeguda

el parer que donaran
tives, obres persones

«joventut Catòlica» de Mo¬

lins de Rei. Cobla «Cathalònia».

originals que hom rebrà

curosament

«joventut Sarda¬
nista Pep Ventura».—Aplec al Bosc
de can Xercavins, a Rubí. Cobles
«Barcelona, Montgrins i Lira de

la tarda, festes del carrer Roser
entre Cano i Magallanes

En commemoració del

Tots els

seran

a

tots

d'Autors Novells» és

una empresa
de cultura i tots els catalans tenen

el

deure

ineludible

d'afavorir-la,
poden enviar a l'avança¬
de la subscripció o bé
subscriure's per una 0 vàries cèdu¬
les de participació de 100 pesstes
pagables al comptat 0 a mesos.
Tots els que tinguin cèdules de
participació tindran dret als benefi¬
cis, u fi d'any.
per lo qual
da l'import

Lluís G. Bover.

parla.
De moment

«Avenç» d'Esplugues. Cobla Cathalònia.—A Tarragona. Cobla Bar¬
celona.

Dia,27

.

Nit: «Foment de laSardana» de
Badalona. Cobla «Principal Barceló-.
•

,

nina»

(Plaça de la Ciutat).
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publicarem cada mes
,novel·la,, recull de poesies 0
aplec de contes deguts a la .signatu¬
ra d'un .autor novell. Més. tardj si el
.públic no'ns regateja dl' seu apoia.menL publicarem ■ també volums,! de
teatre, viatges, música, dibuix i pin;.tura, sociologia,.educació, vulgarit¬
zació científica,!, auques,.:humorístiuna

ques,

etc.

Son Innombrables els. articles
i mercaderies que es

treballen

eales nostres comarqjue?ij;però
no teaen. mol ta'.sortida .pqrq,-uè

sdp poe coneguts.,Anuncien en
el, QERIÓ i .icada. (Subscriptor
seràun..comprador y.nprpropagador vostre

G

S:E D

curt.viatja

a Palamós. Aprofitant la
estada a dita població s'ha re¬

cordat que

QERIÓ

te un deure amb
els palamosins i en efecte ha fet les

I

ó

<î

Fins

ára,

en el codi i en els diccio¬
trobaven les paraules «pa¬
rricidi», «fratricidi», homicidi», etc.
La que no s'hi troba encara, és «fir-

naris

es

micidi»'o

«signaturicidi»,

dir occissió

o

que voldria
mort de firma o de

signatura Aquest delicte

o

crim

ens

l'inventàrem l'altre número amb la

signatura del pobre amic nostre;
senyor Manuel Valldeperes, com ja
fem constar en son lloc. Menys mal
que, com que encara sobre aquest
punt no deu haver-hi cap resolució
que constituexi precedent^ confiem
qued'amic ens ho perdonarà i no ens
farà passar per la via judicial, que,
segurament, com les altres, també
deu tenir prohibido el paso.

primer

número de la revista '¡■Emporium*
i ens ha'fet molt bdn efecte i desit¬
gem al nostre car colega'molta sort
1 anys de vida com a nosaltres ma¬
teixos.

Puigcerdà

El «Sextet

Íntim», en lo que va
sigut contractat els dies
1,7, 11,21,24, i 29 al Prat;el l4a
Sant Andreu; i el 23 i 29 a la Colò¬
nia Güell. El qualificatiu de «íntim»

desde
fa unes dues semanes han tingut uns
dies de calor com si fos a ple estiu.
El sembrats se presenten ufano¬
sos, augurant una bona anyada.
Uns amics nostres que formen part
del simpàtic Rail de cerdans exis¬
tents

a

Barcelona

ens

que

aviat

no

fins fa poc dedicat a la enseyança al
seminari i a la universitat pontificia.
Ha dirigit diverses corporacions de

tant consistent'en una millora per

Puigcerdà del tot indispensableL'Ajuntament per pròpia iniciàtiva

caràcter distint i és autor d'un llibre
de dret canònic.

demana l'auxili de l'Estat, en la por¬
tada d'aigües potables a la 'Vila.
Fa. poc

l'actiu i inteligent hoteler
Josep M.^ Vidad'(Tixaire) ha porr
tat a terme l'empresa del gran Gasi'
no Restaurant, situat en l'Avinguda
Schierbeck, obra tan digne de- elo¬
gi com necessràia al creixement que
experimentada capital' d'áquelllbell:
recó del paradís català i francès. La
marxa és per inaugurarse molt aviat.
en

El Congrés Internacional de Geo¬
logia ha inclòs en el seu programa
pròxim una visita a la regió volcà¬
nica d'Olot. Sobre aquest punt, pre¬

cisament, tenim un original en car¬
tera, que en aquest número hem

hagut, de retirer.

Munné^ de Sant Feliu
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a

vente.

El dia 7 del corrent feren la Co¬
munió solemne
les alumnes de
lo acreditat

Col·legi de la Concep¬

ció, dirigit per la distingida mes¬
tressa compatrícia nostra. Na Maria
Auguet de Gastillón.
La festa tingué lloc a l'església
parroquial del Clot (S. M.) a les 9
del matí, resultant lluïdíssima de
debò.

pròper número començarem
publicar, en fulletó, una obra inè¬
dita del nostra il·lusire poeta En
a

Ramon
del

.

;

Masifern, titulada «Coses

Empordà».

li escauria

«Ad multes annos».
Hà sigut nomenat bisbe de Giro¬
na el canonge de València,
Josep
Vila Martínez. Te 58 anys i ha estat

assabenten

de Guíxols; io. .iSrtírcíana, de Bar^^

sem¬

aquella ciu¬
companyia que dirigeix el
gran actor català Jaume Borràs, la
que porta al cartell, entre altres
obres, la traducció a la nostra llen¬
gua de «L'altra honra» d'en Bena¬

Ha

que han fullegat amb gust GERIÓ i
prometen col·laborar-hi. Mentrestant.ens anticipen una nova impor¬

A UAvi

Segons diuen els figuerencs,
bla imminent l'anada

En el

de mes, ha

Ens diuen de

Girona, per al jove radiòlec doctor
Ferràn Faixat. Felicitats.

tat de la

principals gestions perquè aquest
número vagi a ells dedicat. Qui tam¬
bé ha prestat el seu ajut i n'esperem
molt, ès el nostre activissim corres¬
ponsal de Palamós senyor Plaja, áixí
com en Francesc Goday.
L'il·lustrat publicista i col·labora¬
dor nostre en Miquel Roger i Crosa
ens diu que per manca de
temps no
ens envia quatre mots referents a
Palamós per GERIÓ, però ens ase¬
gura que aviat podrà obsequiar-nos
amb sa valiosa pluma

Ens ha sigut entregat el

R

celona; Scherzando, de Girona;
El Deber, d'Olot; Sol Ixent, de
Cadaqués; Nuevo Figueras, La
Veu de f Empordà i Vacaciones,
de Figueras; Ceretania, de Puig¬
cerdà, etc.: Agraidíssims i quedem a
la recíproca.

A_SSjE RIE S

EI nostre car amic i company en
Ricard Manant ha tornat del seu
seva

E

Ha sigut demanada la mà de la
virtuosa senyoreta Mercè Encesa de

obtingut

mol fala¬
de la ca¬
emporda¬
nès Gonçal Roch, germà del nostre
bon'amic Josep. Enhorabona.
un resultat

guer en el penúltim curs
rrera de Medicina, el jove

Un prec
N'hem rebut

d'una

suscriptora
que;volem fer-lo públic perquè està
mol ben orientat i pot ésser d'in¬
terès per aquesta publicació.
La senyora L. M. J. diu: «Crec
jo. Sr. Director, que GERIÓ es una
revista que plau per el seu objectiu
i que ha d'agradar al fullejan-lo per
primera vegada.
Fer donar-li mes caire y fer-lo do¬
blement interessant opino que po¬
dria posar-sé-hi una Fulla Feme¬
nina i no hi ha dubte que moltes
senyores i damisel·les respondrien
a la crida, etc.
GERIÓ diu que «si» i les senyo¬
res

tenen la

un

paraula.

E

G

10

GERIÓ

sols el trobaran da¬

no

munt la taula dels

cercles

cafés, hotels,

I

Ò

Correspondència

recreatius i industrials

de totes les grans

i petites po¬
blacions de les comarques de
Girona, sinó també fora d'elles.
Per tot

R

hi ha amics nostres

on

hi trobareu GER1Ô

i exciten

S. Dalí, Notari de Figueres.—Perdo¬
ni la nostra tardança i consti que es¬
tem satisfets per les facilitats que ens
va donar per la publicació de la sar¬

dana de l'Avi

Pep. No cal dir que es-,
a la reciproca per tot lo que de
nosaltres depengui. Mil gràcies.
tem

M. Alexandre Cristià, de la

dients necessito i

com

la

Bisbal.—
el gir.

Vàrem rebre la vostra postal i

Esperem que quan vos ho permetin les
ocupacions us recordareu de nosaltres
amb algún treballet literari o informa¬

haig de fer?

*

^

4:

hi hagué un
«pirata» que arribà a ésser bisbe. En
aquesta secció se'm pot contestar si és
cert, o era una broma del meu avi?—

Montagut. - Agraits pel
oportú com excel·lent;
perdoni que no li enviéssim el primer
i segon número a temps, perquè s'ens
transpaperà la seva adreça que ens va
ésser facilitada pel company Bonilla.

Claudi Roure.

Mil salutacions i avant.

avi

meu

contava que

em

Resposta

a

la pregunta n." I.—Quan
peix, ha de vendre un

Sr. Balot, de
treball tan

seu

*
*

*

el venedor de

partit, calcula aproximadament, el seu
cost; però ignorant de les oscil·lacions
dels preus de les places consumidores
0 de l'interés en comprar, que tenen els
traginers, està clar que no li es possi¬
ble precisar-lo. Es per aixó que posa
un «axau» que no és altra cosa que una
mena dé salvaguarda, perquè, en cas
que el preu que ell ha demanat, sigui
petit, pugui tornar a efectuar ia venta,
donant un segon «axau» i ficsant un
preu més alt. -J. B.

Gandesa. -El Sr. Bo¬
ja ens ha donat noticies seves i li
agraim el séu entusiasme manisfestat
per la nostra revista. Tenim el gir en
nostre poder.
Sr. Gallat, de

nilla

*

*

Dirigir-se

a

l'Administrador

una

ment, li contestarà amb tota la extensió
que

vostè

es

mereix.

ens

ha assabentat dels

seus

oferiments

ha rebut. No cal dir
el nostre « si » i li
agraim el séu bon interés i entusiasme.
segons

lletra

que

que va per descomptat

*

*

*

Sr. Albert Pastells, de Sitjes. —
Agraim el seus entusiasmes i li partici¬
pem haver rebut els segells. Records
dels amics.

Els anuncis de

GERIÓ duren

més d'un dia. Cada número és

guardat per la major part de
subscriptors i pels amants de
les sardanes, avui tan nom¬
brosos

Gay, de Cassà.—Entesos. Serà
vostè diu.
*

*

*

Jaume Sastre, de Ventalló.—Ce¬
li hagi agradat i l'apuntem
suscriptor. En M. V. tindrà
compte lo que demana vostè.

Sr.

t

Josep Casanovas, de Girona.—
en

nom.

la llista

ens

nostres^

a

«suspensos»

*
4;

Ht

Queda moltissma correspondència

*

ció i

donar carbaces. Però els
només duren
quinze dies.

quem

lebrem que
com a ferm
en

Albert, Plana, Bonilla, Bover i al¬

Aquesta ve¬
gada fem de catedràtics i ens dedi¬

Quedem enterats de la

a

Joan Ballesta, de la Escala.—El

nostre assidu col·laborador Sr. Albert

tres.—Un altre dia serà.
*

Hi

finques

♦

ministrració i l'interessat més directa¬

M.

Administració de

♦
*

La Escala.—Es va re¬
tarja de vostè en aquesta Ad-

de Gerió

PROPIETARIS

portar a cap. Fins a

M. Xatart, de

bre

FAMÍLIA EMPORDANESA
matrimoni a tot
estar, formal i de bones referències.

dant Déu, volem
les seves noticies.

com

*

senyor o

junts, tal com vostè
disposats a publicar-li
una sardana per que honri les nostres
planes, enriquint la col·lecció que, aju¬
demana. Estem

F.

*

♦

Acceptaria

treballar de ferm. Li envieni

tiu. Una forta estreta de mà.

—Pepet, es/udiani.
Pregunta n.® 5.—Quan jo era petit, el

a

els números 1 i 4

Sr.

PREGUNTES I RESPOSTES

Pregunta n.» 4.—Em diuen que hi ha
una pasta que em podrja fer jo mateix,
per treure còpies d'una escriptura de la
qual me'n precisen unes cinquanta.
Tindran a bé contestar-me quins ingre¬

Sr. J. Blanc Reynalt, de Castelló
d'Empúries.—La seva entusiasta carta
és d'aquelles que omplen de satisfacció

seva coopera¬
hi honra el seu

per contestar. El carter ja està cansat
de tanta càrrega. Haurem de posar

apartat.

Agraidissims.

preus

*

*

*

Suscriviu-vos

a

reduïts.—S'avecen els arrendaments
i

Sr. Plana, de

compra-vendes de finques

mera remesa

Hipoteques
R.:

tors
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gironins, tan bons amics nostres

tots ells. Feu-els-hi avinent que trame¬
térem el número per correu i que els hi

Mallorca, 198, pral. 2.®.

(De 3

Girona.-^Tenim la pri¬

de butlletins de suscrip-

a

4.

enviem el salut més afectuós.

G E R I O
Imp. Lit. A. Suárez E. Granados. 34

IMPREMTA i LITOGRAFIA

î
::

MITGES, MITJONS

:: :: GUANTS DE PUNT
::
LLANES PER A JERSEY

DE

|

:: ::

ÇAMARRETES, ELÀSTICS,
"

f
I
Ir

Artur Suarez

I CASA ALBERT
»

SANT ANTONI ABAD, 16 » BARCELONA

I Sbccíó de Perfumería
^

0

1
&

'

I

FACTURES, MEMORAMDUMS,
ESQUELES, TALONARIS, CAR¬
TELLS, CATALEQS I TOT LO

@@

Generes de Punt

I

»

ESPECIALITAT EN TARJETEE,

Mercería

i
9

®

REFERENT AL ART DEL LLIBRE

IMPORTANT.—Tota persona
que presenti «Gerió» al verifi¬
car el pago de la seva com¬
pra, te dret a una rebaixa de
quinze cèntims per cada

•I

pesseta.

I

Enric Granados,

TARIFA

Cl

34. Barcelona

D'ANUNCIS

lAPREATA, LLIBRERIA
PAPERERIA, I EFECTEÓ
:
b'E5CR!PT0Ri :

tlJüSEP MÀSDEVÀLLi
C0X5.i5.ESï=03srSja.Xi xjbij

"a-xjiaiò"

I=A1_AU, 47 i VIUAF-AJMT, I i 23

-

militars i civils
;
:
inmnes assortit cn Revistes
:

pàg. 1/4

pag,

i/s pag. 1/12 pàg.

Per 24 Insercions 40

25

15

9

TELEFON, 452

Especialitat ea tota ciasse de
trabailscomerciais impressos
:

Cada Inserció ïbI: 'pàg-

7 ptes.

>

12

>

45

30

20

12

9

»

»

6

»

50

35

25

15

11

>

,

de nodes de totes classes es¬

panyoles i estrangeres - Gran
en Tarjes postalsS'admeten encàrrecs de
Litografia i Relleus, Segells de
:
goma i Plaques esmaltades :
S'admeten també susripccions

Tindrà

variació

i
:

renovacions
:
revistes i

a

totes

periòdics

les
:

PRGMPTITUT CN CLStNCARRCCS

r

I

Q

CJ
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E

R

E

J

un

augment del 25 % la quarta pàgina

de la coberta.
El

ls>

pagament d'anuncis és anticipat.
L'impost del timbre O'IO ptes. per inserció

va a

càrrec de l'anunciant.

^ HOTEL w

riïó

Gamiserís

INTERNACIONAL
CArÈ

„/

REBCJDE5 LE5

írífe:

ULTIMEJ MOVETATJ BE LA : ■ •
= = TEnPORAbA

REJTAül^ANT

^
^

SITUACIÓ

INM1LLOP7ABLC
HaWracioNS conforraNIes amD aigua
:

corrent, calenta I freda

:

CAMBRA
:

:

DE

:

GITANS

:

0

MIDA

DE

: :

PCJNT

NOVETATS

CAMISES ::
CORBATES
; :
MOCADORS : :
M i T J O N S
: ;
MITGES : :
ELASTICS

ComPinació amP els autos
de Eont-Pomeu

LA

::

:
: Menjador
propi per famílies : :
Hospedatge des de lo pessetes

Cotxes

:

:

QÈNERE5

:

BANY

Cuina francesa i espaiwola :
SERVEI ESMERTVr

ESPECIALITAT EM

i les Boullousses.

tots els trens. Telèfon n.° 54.

::

PARAIGÜES

áKígLW

^

::

BASTO N S

PKECJ5

PüiqCEKDÀ
Oç BENET

Jaume I, jl
B A R C E: U O N A

COTXET-3^

Hotel

del

Comerç

SERVEI
:

LIAITATJ

ESMERAT I
TOT CONFORT

A
:

SITUAT AL CENTRE DE
:

LA

POBLACIÓ

:

FIGUERES
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