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Era al començament del segle XIX. Una innombrable bandada de aligots de França, que no eren altra
cosa que els aguerriis exèrcits de Kapoleíí, traspassen el Pirineu i sadollosos de s a n g illiberlinatge claven llurs urpes en els nobles pits dels fills de nostra
estimada Patria. La sang dels mirtirs Baoiz i Velarde
vessada a SIadrid; la heróica defença de Saragossa i
de Girona; l'exemple bélic de Manresa. Igualada i
Bruc fóren l'esperó, el crit r^e sania indirn-ció qu-repercutí desde l'Allàmic al iledi'errani i encoraijá
a tots els pobles per a anuar-se cn somatén i renjar
tants grans agraris.
A aquest crit respongué, com ho podem provar amb
autèntics testimonis inèdits, escorcollats i li-ets de sos
arxius i que van a continuació, prestant amb sos episodis looals importants serveis a la PatrLa en aquelles
dificilfssimes circumstancies. Quan cert jès lo que deia
el poeta Matheu:
Quan la mare va endolada
és quan creix l'amor dels fills
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.Anuncis, comupicats i lec :-ms a preus segóns tariía.
Págame-ts . la bastreCa.

III
PROCLAMA
Trobant-se la Palria emcnaíeca just és qiie tothom
corri per a salvar-la.
Amb aquestes paraules comcnça D. Julià de Bolívar
la xardorosa proclama en la qual mana que tots els
pobles s'armin en somatén sense disilnció de estats i
de persones; mentres que aquestes siguin aptes i estiguin compreses entro els lo i 60 anys. !Mana també
que es facilitin queviures, municions i tot quant sigui
necessari al exèrcit de la Patria.
La Junta de govern de Palamós desitjosa de donar
exacte compliment a eixa circular de la Suprema Junta del Principat, amatonta, emprèn una general recerca en els magatzems i tendes de que estava assortida la vila, i havent pogut reunir una gran quantitat
de vituaPes s'apressa a tramètre-les a Girona.
En efecte, a 17 juny de 1808 s'hi enviaren 27 bales
de bacallà que posseia Nicolau Eadia i un quintà més
tres arrobes de Na Magdalena Padia junt amb altres
comestibles.
Moltes fóren les carretades de blat, sal, arròs, oli,
vi, cigrons etc.' que en repetides ocasions s'hi enviaren amb desprendiment tan generós que solsament
(s reser\avcn lo mes prccís i indispensable per a la
propia manutenció i subsistència.
I aixís continuaren sense defallença mentres durà
la guerra de l'Any vuit.
Es complí, doncs, de la millor manera possible, tocant a queviures, la disposició donada per l'expresat
D. Julià i la del inmortal D. Marià de Alvarez; la qual
traduída al català deia aixís:

«Essonl molt urponl provisionar aquesta plaga amb
toia mena de queviures per a prevenir qualsevol atac
o setge que intenti l'enemic, ordeno a vostè sots la
multa irremisible de ciníjuanta lliures, oxigidora de
C'-da hú dels vocals, que sense perdi'e un instant fa(i t conduir a dita Plaça tolos los vitualles que os trovaren en els dos vaixells fi-ancesos apressats pols capi.r.ns corsaris .loan Rona-i Cinto Gosí, valguent-se al
cfocte de tots ois carros i nano'es de la vila i pobles
comarcans, prevenint a dits capitans que personalmento mitjansíint apoderat coaiparegiiin per al conse{^;Üent ajust del preu i recomponga qu'els per.oqui de
l'apressameni, entenent que em será sumament desaj'.\idable tota tardanga en assumpte que tant interesa al reial servei i al de la Patria, puix ademés de la
multa, no deixaria de castigar severament qualsevol
rovsistencia.
Tot lo qual deurà ésser remés a aqnesta Junta Superior, adjuntant-hi formals notes de les respectives
proceiencies, esperant que aixís farà vostè comprendre-ho a qui correspongui,—Girona 5 de mare de 1809
—]\Iariano Alvarez.—Rubricat.—Al President i Junta
auxiliadora de Palamós.—»
IV
PLO:\I I QUINA
Tenia Girona necessitat de plom per a la confecció
de bales de fusscll i de canó. Palamós s'apressa a subvindre aquella necessitat enviant-hi les següents partides segons dietari d'a|uslla época:
- Dia 9 do juliol de 1933: 36 barres de plom.i 16 caixes de quina.—Dia 10: 46 barres qu'es trobaven en
cl magatzem d'eu Pau Botet.—Dia II: 96 barres i 10
caixes de quina. I 2 barres enviades a l'Ajuntament
de Cassà de la Selva, quan ja les tropes franceses ocupaben aquells voltants. —Dia 9 d'agost del mateix
any: Per ordre del Comandant d'Artilleria de Roses
s'envia a Tarragona grans quantitats deplom per a fer
Izales qui mancaven en aquella important plaga per a
ijiunicionar l'exércit de Catalunya; rebent en canvi
Palamós per instàncies del patró Josep Bajandcs un
jj,Tos barril de pólvora.
Seguirà
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P r e s s e n t i m e n t
Dintre do mon pit ardent
hi nia ol prossontimont
quo ma vi<la dosüoroix;
i om tortura ol pensament
com un aniarj^'coníidcnt
(^ue l'esporit deíalleix.
'.Pan llarga com és la nit
no pot calmar el neguit
que la pau del cor me roba;
angoixós mon pit malalt
cerca en va consol al mal
i no'l troba.
I mon ánima sofreix
en la cruel Ihuiyania,
veient que no resplar.deix
ol sol d'un jorn d'alegria.
I aquest anhelat demà
temo molt que arribará
massa tard, i trobarà
el meu cor en l'agonia.
J . FIGUERAS RIBAS

El.
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Jo sempre he cregut que en el ball s'hi reflexa, d*una manera clara i precisa l'esperit del poble; la seva
juanera d'ésser. Quina expressió més fonda del poble,
do llur estat religiós, ens dónea els balls dels hebreus
davaut el vedell d'or eregit en s-)blrá i senyor seu!
Més endavant dels temps, veieu a tot un rei dels més
poderosos que ha estat citat en les histories de totes
les nacions del orb: David, amb la lira entre ses mans
ballant davant de l'Arca per retre culte a Deu.
Aquest matís religiós sols se conserva ara a la Catedral de Sivilla on els «seisers» ballen davant l'altar
del Sagrament.
Entrem amb la imaginació en aquells interesants

ÉÜ

balls de la cort versallesca; quina elegància, quina
f r e s s a de s e d e s i quina suavitat! No és veritat
que "quan veieu en quiscuna revista un gravat d'época, un ñgodó d'aquells, la imaginació vola? Les damos, gentils figuróles, recolzades en les balustrades
esperant el galan jovincel cpii en ardorós corcer passarà api'op seu por a recollir de sos tendres dits la
flor per ella oferida com a promeses venideros; es
mouon suaument dutes per la má del cavaller de sos
pensaments, blanca perruca i calça curta. Qué se'n
feron d'aquests balls? Jo no ho sé . . . . moltes voltes en un moment de melangia, atuít per la fressa de
la vida moderna, els he plorat, he vist com ens en van
arrancant les il·lusions una a una i que res resta ja
de l'encant deis valsos dels nostres pares, d'aquells
valsos lents que semblen urdits per Cupido por a fer
sortir amb son melángic influx: ses dolces flet ves.
La guerra, la gran i trista lluita que deixà en dol
mig món, l'emmalaltí i la «post-guerra» ens ha portat
molts de fruits que ja altres lian ridiculitzat; els «pollos-pera» el «xarleston» i els ja clásics «papitus».
Podeu pensar, joves d'ara, en ballar amb un ^papitu» un vals; si per casualitat ses notes fan moure dolçament vostres llavis, ella será la primera en dir-vos
que sols l'interesa l'esporl; i si balleu al compás d'un
«xarleston» del vostre cap sols en podran eixir serie
tal de ximpleries que será la digna lletra de la dolga
i excelsa (?) música del jazz.
De tots els temes lleugeramet esbogats en aqi^est
article vos aniré parlant en els successius.
CHARLES TOU
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El futbol es avui en dia
l'esport de ma predilecció
l'estimo més que a la tia
i el meu joc fa sensació.
De tots els partits que jugo
n'obtinc una ovació
perquè després d'ésser el futbol
un esport molt bonicó
és una distracció.
El meu joc és molt maco
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comparant-lo amb d'Espanyoh
i vaig passant el rato
sense fer mai el mussol.
Si vos faig una broma
mai sera amb intenció
perqué ni el «Barcelona»
em cambiará d'opinió.
Per a en «Critie»:—El corresponsal del «XUT» a
Palamós no és digne d'ocupar la plaga que li han deixat en «Mandonguilla > i la «Secta Capirot»
Alió de la setmana passada de qué sí en Ventura e;5
troba altra volta entre nosaltres, ho devem a la Balbineta, ho trobem uca mica massa romàntic.
Ens semble, ademés, que en Ventura no es mereix
que el tractin de faldilletes; peró per si acás, si és cert
que ha estat la Balbineta qui l'ha-fet tomar, que ens
ho digui i li regalarem un ral com a recompensa.
NYIC I NYEC

De lo que diguerem la setmana passada referent al
al Sr. Diaz, en lenim gran sentiment.
j\Iai hauríem cregut que im escrit de xafarderia
pogués consumir una ofensa per a ningtí i menys per
ell, persona coneguda i company nostre en qüestions
de cròniques locals.
Cregui el Sr. Diaz que lamentem moltíssim que s'
haigi sentit molestat i de lot cor li demanem perdó.
JOSEP

SANTAMARÍA

El senyor de les antiparres en qtiestió que, entre
altres pseudònims, en tra-^tar-se de futbol signa amb
el de JUST a ^Marinada,» invita molt afectuosament
al signant Í afarder (diguem-ho aixís ja que aquest és
el nom) a passar una estoneta llegint, però acuradament, no li diem pas de final de novembre de l'any
1917 (jue foren els nostres principis, car indiscutiblement tindria que passar per la farmacia . . . . de la
indigestió futbolera que rebria i si solsament des del
novell eiximent del Palamós S. C. per veurer si tot
llegint ensopega amb aquell plat de mongetes de qué
li parla o amb el mocador que va perdi-er i qui sab
si amb uns caminadors . . . . que de passada creiem
que prou servei que podiien donar-li encara.
Un consell Sr Nyec: Prompte donaran començ les
vetlles gratuïtes a l'Escola. Compri una gramática
Catalana, demani l'inscripció i miri d'aprendre a construir i a escriure'l perqué seguint aixís, si fa exàmens,
no li donaran
ni tan sols la jcarabassa!
I prou.

A q u e s t n ú m e r o k a estat censurat.
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A p a r e j a d o r í constructor d'obres
A la Sala de Jnntes de la ('oinandáncia do I^Iarina
de Barcelona, es reuní, el passat dilluns, oi tribunal
d'exámens per a proveir la plaga de práotic d'aqnest
port de nova creació, presontant-se set^spirants.
Després de renyit examen fou apro])at per 13 i)unts,
adjudicánt-se-li la placa, el capità de la marina mercant En Romá Garrido González.
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Recomanen elí voatres encàrrecs a :
TANTARANTANA, z5
MAJOR, 6
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LLIÇONS PARTICULARS I A DOMICILI
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Arrlta
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P I A N O

Plan d'estudis de l'Acadèmia Granados de Barcelona.
Novo t^cnlca del pedal segons el niulaguanyftt mestre.
Conferències de teoria i història de lo mt'sica.
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Professor

Demá el Palainós S. O. anirá a St. Feliu a jugar contra el «CEIDA» en partit de campionat; d'aquest partit, aixís com del que tindrà lloc en el camp dels locals el pròxim dijous entre abdós equips, en x>ublicacarem les ressenyes corresponents.

/inpresa

P R E S S U P O S T O S

jVLoderna E s c ó la de

El dijous de la setmana i)assada, en l'csglesia del
^lonestir de Monlserral, contragucrcn ina^rimonidl
enllag el Sr. Andreu Eibera amb la senyoreta Manuela
C-asaniada de distingida familia barcelonina.

R .P.

I

Munt, 54

Segueix, afortunadament, millorant del accident do
que fou víctima en el moll comercial, del que ja donarem compte als nQSíres lectors, el notable jugador
del Palamós S. C., En Josep Faus.
Preguntat novament el metge que I'asisleix, Sr. Eoseiló, ens ha manifeslat que, dintre la greugetat, ha
millorat notablement i el sen estat no ofereix perill
de cap mena si, com és de esperar, ne es presenta
cap complicació.

ESPECTACLES:— «Saló Carmen^- Avui i demà es
projectarà «Sandy» per Magde Bellamy.
Econòmic Cine:—Projectarà «El Rei dels Cow-wois»
p3r Buster Keaton (Pamplines)
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