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R E D A C C I Ó I A D M I N I S T R A C I Ó 
M A U R I I V ' . L A R , 2 . S E Q Ò N . 

A n u n c i s , c o m u n i c a t s i r e c i a m s a p reua s e g o n s ta r i f a . 

P a g a m e n t s a la bes t re ta . 

E p i s o J l s l o c a l s J e P a l a m ó s d u r a n t 
la G uer i ' a d e la I n d e p e n a è n c i o . 

Trista nL'cessitat^' L de l teiTO 
trovar la pau per^ medi de la guerra 

Continuació 

Comprengiicnl l'oxpresada vüa on son seny prániic 
les grans despeses que onasiona una guerra, aniaionla 
dóna compliment a ia disposi-;Í6 osiXïíUda als 21 d' 
agost de 1808 de íw enlre les persones ue posició un 
préstec desinlercsal en qualiíat do roinlogre, so sus-
crinen per la qnaniitaido 370 lliures'ois honorables 
senyors següents 

D. Joan Estany. 
Ignaci Prats. 
Joan Bt.'' Forn. 
Josep Pagós Gallart. 
D. Francesc Prai. 
D. Antoni Alvarez de Mon. 
ï). Josep Aberena. 
D. Manuel Prats. 
1). Miquel Duran. 
I). ]\Ianuel Benafont. 
D. l\Iiquel Botet " 

Donatius repetits en diverses ocasions pels matei-
xos i altres habitants de la vila (pie són depositáis en 
mans de son receptor D. Constantí Badia. 

PRESTACIÓ PERSOXAL 
Segons aoavem do veure, molt havia fet Palamós a 

favor de la Patria; peró no era bastant. 
Compenetrada del refrá del poeta: 

<A Deu'deveni Tánima 
i al Rei l'hisenda i vida» ^ 

disposa la formació del cos de voluntaris destinats a 
la defensa de Girona on nombre de 15, comtant-se en-
tre ells Jg-naci Eotet com a sergent primer i Sebastià 
Alabau i Carles Espinet com a cabos els quals a 14 de 
juliol quodon allislats per a tot el temps que ho exi-
geixin les circumsiancics. 

RONDA LOCAL 
Per a atendre a la seguritat de la població freqüen-

ment amenaçada i evitar qualsevol sorpresa del ene-
mic, se imposaba la crea?ió d'una ronda de vigilancia, 
la qual no se feu esperar. 

Aquesta se compongué dels prestigiosos individus 
r ia iiïs do Vitoria, Anton Aymerich, Damià Vilaseca, 
Pere Composí i el cabo Jlartf Abasolo, els quals p3r 
rigurós torn atalaiaven de nit i dia els seus fosos, mu-
ralles i fronteres. De tant en quan passaven a Girona 
per a rebre instruccions i enterar-se de la posició i 
marxa do les tropes enemigues. 

V 
SOMATEN 

Ningii que estiga mitjanament iniciat en els estudis 
de la guerra del Any vuit podrá dubtar de la impor-
tancia que en ella tingueren els Somatens deguent-se 
en gran part sino del tot a aquestes tropes de caracter 
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f iu anient popular la deslliuracló de la patria. 
El só de la campana en un moment donat com l'an-

lic «Desperta ferros acollava aquelles multituts per a 
oposar llurs pits a Tempenta del tira. 

Palamós que tant s'interessava en la actuació de la 
guerra organitza el seu somatén que constava de cent 
places contribuint a la seva formació els pobles do 
Fanals, Casíell d'Aro i SoIiiis. Son comandant era cl 
Rvt. },Iiquol Mon, natural do Calonge i sos caporals 
Ignaci Prals, Manuel Xarnach i isiíolau Marull. 

Als 18 do juny de 1808 per ordre rebuda de la Jun-
ta Suprema de Girona passa dit somatén cap a Trcn-
mal per a barrar el pas a uns mil francesos qui, se-
gons confidències havien arrivat a ("Calella de Palafru-
gell; ignorant-se l'intent i plan qu'els guiava. 

Fojuejals dits enemics feren via cap a Torroella de 
í,tonlp"rí refusant tota acció de lluita. o 

NOMENAMENT DE COMANDANT GENE-
RAL DZLS SOMATENS I SA PROCLAMA 

Als 28 de juliol de 1808 la Junta general de Girona 
tenint en compte les altes quajiiats do valúa, pundo-
nor i ardiment que adornaven al Rvt. Jeroni Prim i 
de Eicli, de Bordils, li concedeix ample poder i co-
inissió per a cridar gent i donar un terrible cop al 
enemic. 

Admirem l'entussiasme i energia que brollen de la 
seva Proclama dirigida als somatens. Diu aixís: 

«Facultat por la Junta de Govern d'aquest corregi-
ment per a acoblar el major número de gent dispo-
sada a a^al ir en defença dels punts de migdia que 
considerem mes a;nenaça:s; por a detinire la marxa 
i per acabar, mitjançant la ajuda de Deu, amb uns 
lan vils enemics qui osen ultratjar nostra sacrosanta 
roligió; volguent ademes imposar a aquesta honrada 
nació cl jou infame de la esclavitut i por a evitar la 
11 captura de nostres germans qui moririen abando-
nats en llunyanes terres; mano i ordeno a les justicies 
d'aquest corregiment que inmediatament de rebut el 
present ofl^i, passin els somatens a Celrà, punt de re-
unió per a tots els pobles d'aquesta part del riu Ter, 
curant de nomenar, abans de sortir dels respectius 
llocs, els caporals corresponents qui portaran Tina 
llista complerta dels noms dels individus de la seva 
força com també dels queviures facilitats per les Justi-
cies, baix pena en cas de omisió de lo expressat d'ésser 
passats per concell de guerra. La mateixa pena sofri 
ran los que siguent aptes per a pendre les armes opo-
sin resistencia; advertint que si no basten o no tenen 
fussells prenguin pei* arma una llança ó la falç. Per a 
guanyar temps al moment de rebut el present lo faran 
circolar entre'ls pobles veins acusant nota de la hora 
que l'hauran rebut. 

Donat a les dues hores del matí del 29 de juliol de 
1808, desde Bordils» 

Excusat fóra el dir qu'ol somaten de Palamós acudí 
amb rigurosa exactitut al i)unt de cita convocat per-
les campanes del rònec cloquor do Santa Maria, sa 
església parro(iuial. 

FFXIX PARADKDA. PVRE. 

S eguira 

a noia d avui 

Que n'ets de criticada noia d'avui, modern «papitu^! 
Que si sembles lalment un noi amb tos cabells tallats! 
que si vas massa i:>intada! que si portes les faldilles 
masa curtes que . . . . , que sé jo! Quan als joves ens 
parlen de les Eves modernes ens arriben a fer xiular 
les orelles. 

Jo vaig des d'aíjuesles pianos a defençar-te; a fer 
veure als llegidors que tal manera d'ésser no és culjia 
teva sinó que ta gentil personeta ha estat esculpida al 
temps que en els camps de mig món homes a mil·lons 
oferien de 191^ a 1918 llur vida; tu n'ets un producte 
de la post-guerra al igual que els pantalons «:oxford» 
i les exòtiques dances de la Eacker, la Regina negre 
del parisenc i cosmopolita Monmartre, pero que amb 
tol i aixó dintre tou palpita un cor noble i pur al igual 
que al que en mig do sedes, x^olisons i miriyacs palpi-
tava en les vostres avant-passades. 

La veritat és que tot: música, balls, modes, penti-
nats, etc, etc., vos inclinen a ésser tal com sou, aixís 
com la indumenta, rigodons i valsos, forjaren la ma-
nera d'esser de nostres avies, més rieu-se'n de tot ai-
xó! jo iinc confiança en vosaltres i sé que no voldreu 
ocupar-vos mai de coses que no pertanyin al vostre 
sexe, ans al contrari, procurareu, com nostres mares, 
conservar la llar, la pura i santa llar catalana, de la 
que tan belles coses ens on conten les rondalles. 

Feu que la llar catalana, que tantes virtuts té reco-
negudes, no es veigi tacada per l'estrafolari feminis-
me post-guerriá i acabo, gentil vila de Palamós, recó 
preciós de la costa brava, prodigi de beutat. Tu que 
tens dintre la petxina de ta badia un poble qui guarda 
dintre seu, com joia en son estuix, les més xamoses 
damisel·les del nostre Empordà: jo et prego conservis 
tes virtuts i que la cançó del Barretinaire: «Catalu-
nya, patria dolça,— com se perden tes costums,—lo 
de casa s'empolsa—i amb lo d'altres tu presums,—no 
pugui ésser jamai cantada amb ironia referint-se a 
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l a v i l a p a l a m o s í n a . 
CHARLES TON 

m mn 
C .E. l D. A. 3 Palc s.c. 

En el camp de joc del C. E. i D. A. de Sant Felln de 
Guíxols es jugá aquest encontre corresponet al Cam-
pionat Provincial. 

Arbitrà el Sr. Baró i els equips formaren com segueix 
PALAMÓS s. c—Mayor, Dimas, Gay, Gou, Basacoma, 

Ventura, Aliu, Molla, Thorman, Boluda i Barber 11. 
c. E. i D. A—Soler, Dalmau, Pujol, Romaguera, Nan 

ci, Gimbernat, Esteva, Carreró, Colomer, Buyó i Pruja. 
El partit en si no fou una bella demostració de fút-

bol ja que els nostres foren dominats en bona part del 
temps entrant constanment en joc on Mayor qui defen-
çà la seva porta amb molt braó i encert. 

Les linies defensiva i mitja jugaren un partit acep-
table encar que considerem que en Bosacoma deu rec-
lificar el seu joc, car l'efectúa sempre per l'ala esque-
rra invariablement i al ensemps que aixd priva mol-
les voltes de fer joc efctiu, permet ]que els seus con-
traris tallin el joc que sempre practica per el mateix 
costat. De la davantera els millors l'Aliu i j\lona, els 
restants quasi apagats, peró pel defecte que havem 
assenyalat, l'ala dreta que fou la més efectiva, no po-
gué actuar per manca do joc. 

Els guixolencs, malgrat el seu domini, no marcaren 
més qu'un gol a la primera part i els dos restant a la 
segona, obra de Colomer (2) i Bu: ó. 

Els locals, quan ja el partit eslava a pimt d'acabar, 
es recordaren que no n'hvfen fet cap i començaren a 
agafar-s'ho de valent. N'Aliu recull un pase i corra la 
pilota, centrant de prop la línia d'out i recollint Tlio:-
man qui marca el primer gol; itwtseguit de centrada 
la bala en una jugada per l'istil, en jNlolla obté el segón 

i:OH-I-NOOR 

(membre Comité) i en Portes (President Comité). 
—Qué farem demà. Portes? 
—Home, lo que et sembli. 
—Jo seria de parer de sospendre els partits de ¿de-

má, doncs tenim varis jugadors al dispensari i, noi, 
tenim de jugar altra volta amb el Port Bou i p o t s e r . . . 

—Res, no en parlem més, nosaltres també tenim on 
Prujá lesionat i en Buxó fa el boig i el Palamós ens 
espera amb unes agalles que qui sab si rebrfem. Ai-
xís, doncs, crec que lo més acertat és enviar a tots els 
Clubs la nova de la suspensió i avisaré tot seguit al 
Col·legi que no envíi árbrits per demà. 

—Al «pelo» home, gràcies de tot i disposa. 
—Home, ja ho saps. 
—Incondidional. 
—Adeu.=Adeu. 
Res, que al vespre arrivá un telefonema que deia 

més o menys aixís:-«Suspendido encuentro campeo-
nato por lluvias y mal estado terreno.—Presidente Co-
mité». 

Jo que ja tenia preparat l'impermeable creient en 
les profecies meteorològiques, i quina no fou la meva 
sorpresa en arrivar al vespre del dijous sense haver 
caigut una sola gota d'aigua durant tot el dia 

Transcrivim a continuació un telefonema que và-
rem poguer llegir d'esquitllentes i que fou enviat per 
una colla de socis del Palamós al celebèrrim Sr. Portes 

cTemps bo, terreny inmillorable; deixi presidència 
Comité i dediquis a fer obra més plausible col·labo-
rar calendari pagès» 

MOHAMED 

Vist l'éxit assolit aub les nostres cangons dedicare:n 
la de la próxima setmana al héroi del partit de denia-

NYIC. 

o t i c i a r i 

alarderie^ lu tbo ieres 
Ara mireu com va montat el el tinglado del Comité 

Provincial de Girona. 
Dimecres al matí conversa telefónica a primera ho-

ra, celebrada el entre el President del Palafrugell F.C. 

S'ha posessionat del càrrec d'ajudant de Mrii ia, 
por al que ha estat designat, cl Comandant dTnfan-
teria de Marina Don Manuel Muñoz López. 

La Societat Cooperativa «La Equitativa^ celebrà rc 
unió general extraordinaria, per tal d'aprovar el re-
glament d'obres benèfiques en projecte. 
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A'luo3ía SDÍniana, dilluns, començà la primora lan-
> ai dels Exerxicis Espirituals al Hotel Geroglific, habi-
iilat convenientment per aquest objecte. 

Venint en auto de Barcelona el passat diumenge a 
la nit i per a fer pas a un altre que anava en direcció 
contraria, es produïren ferides de consideració a la 
cara i mans n'Albí Rogot i en Modest Roca, resultant 
ileses llurs esposes, qui viatjaven amb ells. 

A la edat de 58 anys IrapassA la setmana passada, 
a Barcelona, la que en vida es digué Emília Janor. 

A les seves apenades filles Angelina i Júlia, fills 
polítics Vilfred Perpinyà i Enric Blanco i demés fa-
mília enviem l'expresió de los nostres condolences. 

REGISTRE CIVIL.—Relació de les inscripcions fe-
tes en el de la nostra vila durant ePpassat noveii bre: 

N'ATALicis: Joan Colom Perez, Francesc Ramos Pé-
rez, Carles Salmerón Gómez, Innomenats: ÏVIaimí Vila, 
Camós Reinés, Ferrer Serral, Ciutat Guri, Prats Bagué 
i Plaja Montanyés. 

MATRDioxis: Lluis jMalavera Reixach amb Irene Co-
nejos Navarro, Jesús Lapeira Fores amb Maria Espier 
Marün i Francesc ]\Iorala Marin amb Carme Feliu 
Calabús. 

DEFÜ2ÍCIONS: Joaquima Massó Franch, de 82 anys; 
Ramón Veulura Bergeli de 61 anys, jMariá Fomés 
Sabater de 72 anys, Pere Sánchez Caballero de 69 
anys Joan Bardera Casanovas de 69 anys, Blas Mar-
chante Marqués de 79 anys i Lluis Gaus Vergeli de 
14 mesos. 

ESPECTACLES:— «Saló Carmen»- Avui i demà es 
projectarà «El Tenori Tímid» per Harold Lloyd. 

Econòmic Cine:—Projectarà «La marxa nupcial» i 
ffSet dies d'epidémia» 

R .P. 

E mpresa de 1 c amio 5 E R R A 

Ar rx1>a els dimarts, Jijous i Ji^jal^te 

R,ecomaneu els voatres encàrrecj & : 
TANTARANTANA, aS A 11 "D -
MAJOR, 6 A lber t i3aneras 

JOli li u mm 
Aparejador ¡ constructor d'obres 

P L A N O L S . P R O J E C T E S I P F? E S S U P O S T O S 

Munt, 54 P A L A M Ó S 

^M.O(ierna E s c o l a J e P I A N O 
Professor R. C A S A S 

Plan d cAtiidif de 1 A.ca<lèniia GrannJô  de fiarcelona. 
Nova tic iica del pedal segons el m«!aguanj'at luejtre. 

Conferències de teoria i lustèria de la nii'sica. 

LL IÇONS PARTICULARS I A DOMICIL I 

S. Plaja Vi l lena 
Centre 6eneral de Suscr ipcions 

Venda I suscri^cio d tota ntína periòdics 1 

reoisteíL/ nacionalíw i estrangerecL·'. 

Corresponsal de leAy principals editorials de 

Barcelona i J^adrit^. 

.aOOOOOO oeoocoooooXoooooooooooooe . 

R^ova S o y a l O p o r t J j a r B 

Cervantes, 38 i ô 

B e g u d e s d e marca - S 

acurat - L l o c d e r e u n i ó 

de l s aimants d e l s sports 
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