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olriava de inleligéncia amb els espetecs formidablí^s
dels tral'uos dc les tropes de tèrra dirigides per Bon
Francesc ]\li)ans del Bosch; se partí en dues, miUor
diré: fugint a correcuita i a la desbandada, la una piula marina i encaminant-se l'altra cap a Granollers per
mig de les aspreses de Vallgorguina.
"MI
CAPTURES
El dia 14 d'agost de 1908 el capità del corsari El
místic? don Josep Bajandes, estant a l'aguait on les
aigües de la Badia de Roses, capturava la fragata . Li
tré fratelli > amb tota sa tripulació. Fou aquesta conduïda primerament a Roses passant després a Palamós. Els seus mariners, fets pi-esoners, foren eiii regats al somatén, qui per ordre de D. .luliá de Bolivar
devia trasl·ladar-los a Girona.
Dita important captura es veriñoá de la següent
manera:
Fèlix Paiudeda. Pviíe.

L'EXERCIT ENEMIC
Duhesme- desitjós de menjar l'agravi rebut en el primer
setje de Girona al front de,6.000 homes i un tren consideral)le d'artilleria, mimioions de guerra i boca, escales i demés objectes necessaris per a formalitzar un
siti; sortí el dia 10 de juliol de Barcelona.
Confíat amb el feliç éxit d'eixa nova expedició contra Girona, ])iiblicainent deia:
24 lii arrivo, el 25
la ataco, la prenc ol 26 1 el 27 l'arraso.
Oottcís com (\>sar en les paraules, no se li asemblá
gens en les obres. No passá l'Onj-ar com aquell el
Rubicó.
Seduirà
LA ESQUADRA EX :\IARX.\.
Assesorada la Esquadra de Roses de la ruta empresa per aquélla expedició, dirigeix ses quilles, rems Lone^
íestes
i veles cap a Arenys per a des d'allí, junt amb ima
fragata anglesa, castigar la seva marxa amb el foc do
Primerament als habituals llegidors de COSTA
Uiu's canons.
BR.-VVA^ i a tots els qni accidentalment o per casuaSentint-se la grossa columna de Duhesme molesta- litat han entrat en coneixença amb nostra humil ]>uda en el trajecte pels tirs certers de l'esquadra quo blicació.
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Kii s(?g6n lloo als siiscriptors de fora i a tots aquella
IKilamosins absents, quo- en terra llunya, reben un xle
Més tard, per mitjà (1(> nostres planes, les noves esperades amb fruici(>, de lot oo que pas.sa en la vila pairal
1, darrorameni, a lo1s els (lui, de prop o de lluny,
simpatiuen amb la nostra idea, i a tots aquells eonef^uts 0 inconeguts que i>oden devenir un dia favoreixedors o propagadors; des d'aquestes planes els desitgem que passin unes bones festes.
A tots aquells que pei' una causa o altra, no tenen
encai'a ooneixensa dt4 nostre setmanal, els desitgem
lambé unes bones festes bo i esperant l'hora que podrem coniar-los en la colla dels nostres suscriptors.
1, finalment, a tots els qui per diferencia de llengua'
0 per manca de voluntat els és difícil de figurar en les
nostres llistes, no per aixó deixem de saludar-los, i a
to'iS amics i enemics, (¡ue dubtem en tinguem cap, de
tot })on cor els desitgem que passin une bones Festes
de Nadal.
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—Essent aixís, és ({no lio considereu com una mvna de golfes o lloc dels mals endrossos?
•—(¿uasi„ <|uasi; peró no tomeu, (jue un dia o altro
s'endegarà com cal. Ara com ara, de (pié serviria f(M'hi passeig si 6s lui lloe tan solitari ow sols hi ha parets, si t a m ] ) O C iii aniria ningú.
- -Peró si s'urbanitzés tal vegada s'animaria I donaria peu a
a'iii íessiu xalets.
—Aviat li tocará el torn.
—Tant de bo. EI dia que ho vegi endegat vos prometo ini eloai a «Oosia Biava»
U.
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Entre el mar i la vila, en la part de l'areny, s'hi havia endegat un troç de passeig íunb penes i treballs
on els plàtans no hi volien créixer de cap manera malgrat ésser regats regularment a l'istiu.
Aquest passeig satisfeia les necessitats de la -vila.
Areny avall però, hi havia una gran extensió coberta
de desferres, amb niuntanyetes i sots que era un verdader ti'enca colls.
—Escolteu, vàrem preguntar a im que feia cara de
saber dels afers de la vila, d'aquella esplanada d'allí
l>aix com ne dieu?
—Es el desert.
—Com és que no hi feu arrivar el passeig fins al
límit de les cases?
—Oh, ja veureu, no es pot pas fer tot de cop. On
aniríem a tirar els filferros i altres deixalles?
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Era ima vegada en una població de marina dotada
l^er k. naiuraiesa d'una badia espléndida, circumdada
tle muiuanyes verdejants que li feien de dossei'. El
mar, es:ant en caiaia, servia de mirail a les cases més
properes, i a dins el semicercle prenia les coloracions
més gracioses segons tingués en son fons alga o sorral; i (jiian el llevant o el migjorn s'iii posaven, inflaven les ones que's rompien amb estrepit en les penyes del far, o resseguien el mur de contenció del
moll que, impotent per deturar-ne l'embranzida, era
sobrepassat per imponentes catarates que's desfeien
en espléndits mantells d'escuma.
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Sens dubte una de les nits més grans, de majestat
immensa, és la d'eixa gran diada arreu celebrada, tant
l^er cançons del l omancer j^opular com pels més llorejats poetes; des de la pobra masia perduda en la
boscó de les serralades asturs, fins el més joliu poblet
colpejat suainnent per les ones del Mare-nostrum.
Es una festa simpatiquíssima de la llar catalana.
Comencen els nins, ja pels volts de Sta. Llúcia, a demanar a sos pares si els compraran figúreles, acompanyant-los abans a la fira. Tant el rirí, qui a son nin
li compra figúrelos, que són a voltes verdaderes obres
d'art, com el j^obre qui compra a son fiil gi'Otesques
i mal enmotllades figures: tant l'un com l'altre disfruten veient sos fills guarnir el pesebre.
Parlem una mica de la fira: si mai vos trobeu a Barcelona en la diada de Sta. Llúcia, no deixeu perdre 1'
ocasió de donar un tomb pci- les contrades do la Catedral i veureu com eixa urbs tan segle XX, pren eix
dia un caire típic a més no poguer capaç d'entusiasmar al més adust folk-lorista. Comença per ésser la
festa de lés modistetes, d'aquestes heroïnes que amb
la capsa al braç-, corren com pardalets per sos carrers
i com que els estudiants vaguen ja, descans just a sa
gran fadiga, (?) no té res d'estrany que quiscún pugui dir com la cançó: —Com que avui és Sta. Llúcia
dia de l'any gloriós,—pels volts do la ])lassa nova jo anava amb la meva amor.^^
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I allí de brac(?t, conUuiiplon embadalits: ^a Ja l)lan(ui inoiliiera, a la ov^ílla i ol pastor.» I (3S mirón somrigiiont ja al folicj joi-n en (\ii6 un nin els dirá fent
ruaos: No, mnma, no; jo vnll oís reís amb oamoll i no
(jno vagin a pon.
(^nina animació! Oont (ino entra i surt de la Calo—
dral por a imi)lorar a Sta. l--lnoia que els conservi la
vista. La vista! (pie és, quasi sempro el sosteniment
d'una llar.
Arreu munta de molça, suru pelegrí i casetes, figures. . . . Alií una xamosa venedora que crida dirigintse a vosaltres: «El calendari del pagés. El zaragozano,
anib el temps (jue fará tot l'any! Qui vol una novena
de Santa Llúcia? crida la veu rogallosa d'un pobre
coixet. I per completar el viscut quadro, i consíitiiint,
potser, la més típica pinzellada, una pobre cegaeta
canta els goigs de Sta; Llúcia i demana una almoina
pregant al cel que vos consorvi, pobreta! lo que ella
perdé. . . .
I passen arranjant el pessebre els jorns que mitjen
entre Sta. Llúcia i Nadal. Ací la cova amb l'Infant Jesús, la verge i son espòs Josep; ol bon i la mula; pels
camins somerets de pastors que porten sos presents
a la santa Cova. I allá a lo alt d'una muntanya nevada (millor enfarinada) regada per les aigües d'un riu
(de paper de plata). Vora d'una foganya s'hi troben
uns (luants pastors que, astorats, escolten les paraules
del portador de pau als homes de bona voluntat.
I i^er íi arriva la nit d'alegria. Pels volts del pessebre, després de menjats els turrons ; d'haver begut
una copela s'hi reuneix tota la familia i aleshores la
mainada entona els clásics villancics:
A Betlem me'n ®vull anar
^^ols venir-hi Rabadà?
A'ull esmorsar

Port-Bou a jugar el j^artit corresponent al campiojiat
])rovin(úal amb l'equip de dita població.
ra-El resultat de l'encontre fou, j)er els nostres, catastròfic; la derrota més gran (ju'ha sofert el Palamós S.
0. des de la seva fundació.
La caqsa d'aquesta debacle no pot ésser de cap manera, la diferencia de vàlua d'abdos bàndols. El PortBou, malgrat d'ésser un dels millors equips de la provincia, no és qui per derrotar tan rotundament al Palamós S. C. en condicions normals, puix que l'úni-:
parlit qu'ha perdut l'equip fronterer del present camX^ionat ha estat amb el nostre «onze»
í
L'andicap principal dels nostres fou la fred. Ací la
temperatura era baisíssima, ja podem comptar doncs
com havia d'estar a Port-Bou. L'Aliu tingué d'ésser
retirat del camp força abans d'acabar el partit per
haver quedat encarcarat de fret. Als altres ben poc
els mancà per no trobar-se èn el mateix cas.
Dintre l'actuació poc encertada de tots, cal remarcar la de la ratlla mitja que semblava que tenia el sant
d'esquena. Esperem que la próxima exhibició la faran millor.
KOH-I-XOOR

X a í a r c i enes

l u t b o eres

En Grilie diu'des de'l cXUT» que mentres que-els
qui no són de junta fan de delegats, acompanyant 1'
equip a fora, aquests es passen là tarda insípidament
fent la «.manilla-f.
Ah, hipócrita! també fas propaganda per despistar?
Com se coneix que ets dels que passen la tarda insípidament fent la -.manillav.

Els asos, els que no són asos i els qui totjust coA l'església les campanes toquen a misa del gall. Fa mencen a ésser-ho, es dediquen cada dia a jugar parfret . . . . Un gall, al lluny, fa sentir sa veu. Potser tits de fútbol en el passeig marítim.
canta a la mort que se l'hi apropa?
L'altre dia hi vegerem en ^lolla que feia exhibicions
J^a nit de Nadal, és nit d'alegria. . .
amb dugués mainades que estaven entusiasmades de
poguer jugar amb un as del Palamós.
CHARLES TON
Si arriva a tornar-hi l'endemà encara s'hauria lluít
més, doncs hi havia tota la quitxalla d'estudi esperant-lo per fer un partit.
Ens han contat que En Besacoma está tan' satisfet
de les seves dugués últimes exliibicions, que per no
perdre la seva forma actual está disposat a fer-se porPalamós S. C. a
Port~Bou
C. allicamp i aprofitar més el temps.
tar elS.
menjar
El diumenge passat, el nostre primer equip anà a
CAPIROT
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El diumenge passat a mitja nit, caigueren tofes do
neu en petita quantitat i sense que arrivés a blanquejar altra cosa que els baixos d'alguna finestra. L'endemà la temperatura estigué baixísima.

Aparejador i constructor d'obres
P U A N O L S ,

Professor

CASAS

S. Plaja Villena

r.a rifa de Nadal ha deixat en la nostra vila, potser
més que en cap altra, gran nombre de desenganj-ats.
Els afortunats a qui temps enrera tocà la grossa, quasi tots feien participacions i no cal dir que les venien
com bresques, doncs molta gent, enileminida, considerava cosa segura, jugant amb ells, esdevenir rics
en un tres i no res.
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LLIÇONS PARTICULARS I A DOMICILI

Fer a els dies de Nadal, ei Centre R. Federal té contractat el -.diietto» cdmic-mnsical «LES
Al Casino 4 El P o r t a c t n a i ' á en balls i concerts un renomenat quintet de SaU.

<jue f a el servzi

PALAMÓS

Plan d'estudis de l'Acadïítrtia Granadus de Barcolona.
Nova tbcnica dol pedal segons el m.alagii.tnyat mestre.
Conferencies dc teoria 1 liistòrla de U jiiústoa.

El dimarts passat tingué lloc, a la Comandància de
^íarina, l'acte d'allistar els nons reclutes de l'Armada.

a m t promptitut

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

^M-oJerna E-sco la d e

Comença els seus serveis el nou garatge dels Srs.
Foraster i Alsina, situat al carrer Aixampli, 11.

R .p.

I

Munt, 54

Kn el camp de sports del Palamós S. C. s'ha començat la construcció de tres sales amb 'dutxes i habitacions per a que els jugadors locals i forasters puguin
equipar-se amb tota comoditat.

ESPECTACLES:— «Saló Carmen>>- Avui i demà es
projectarà «^L'horfeneta Mil·lionaria:^ per Shirley Masón i Cullen Landis.
Econòmic Cine:— Projectarà cLa vídua alegre» per
Mae Murray i Jhon Gilbert.
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