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CRÒNICA LOCAL. — HIVERN: JoUTl M. Guasch. — 
L' ELEGÌA DEL TAPER : Miguel Roger i Crosa.— 
*** : Josep AlematiY i FIORRÁ^.—SOCIETAT CSAL-
VAMENTO DE NÁÜFRAGQS» : FèlLv Ribera i Ca-
àra/a—settembre: Josep Palomera Pvre.— DE 
L'ESTRANGER. — SPORT. — PUBLICACIONS REBU-
DES. — MOVIMENT DEL PORT. — OPERACIONS DE 
LA CAJXA D'JESTALVIS. — ESTACIÓ PLUVIOMÈTRI-
CA,—REGISTRE CIVIL. 

Crònica loca 

h 

Hem de rectificar la nova referent ai robo insignificant en la botiga d'en 
Mane! Fernández. El lladre fou près, i el diner, récupérât, lo quai honora el 
distingit servei de policía. Aquest servei ès ara regit per en Josep Gènova. 

Ja no podrem dir que no hem vist comics en tot l'any. Nombrosa conipa-
nyia, amb desti a Filipines, embarcada en el Sevilla, aprofita Testada en nos-
tra poblado per a visiíar-ia, escampant-hi ratxa festosa. De si hi ha en la tro-
pa artistica belleses femeniis, poden donar-ne raó molts de curiosos. 

Després del passatge dels comics, Ies comares surten a les portes, encu-
riosides pel dringar de cascabells. Es un andari. 

La Junta del Patronat de l'Hospital celebra reunió. El distingit comerciant 
en Josep Tauler, secundat pel rector Mn. Tomás Aumallé i per I'alcaide n'E-
mili Pagés, proposa i'excerient idea de fundar a Palamós un Asil de veils. Per 
unanimitat, s'acorda que la Comissió Gestora sigui formada dels senyors no-
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menais. Ane que de moment, no sigui factible l'obra caritativa a causa de la 
crisi, cal ormejar els preparatius amb el fi de realitzar-la amb rapidesa, una 
volta s'esvaeixi la turbonada econòmica. 

Felicitem a l'amie en Josep Tauler per l'impuls imparable que dona a les 
obres filantròpìques. Ell promogué la reforma a l'Hospital, encarregant-se de 
Pagre feina de desembutxacar diners; més el résultat prodigios comprova que 
eren molts els dispostos a cedir importants donatius i que sols esperaven el 
senyal d'unió. Actualment, l'Hospital eiialteix !a vila. La volior de metges, 
devallada amb motiu de I'Assamblea cientifica, aquí tinguda, ne diu grans 
lloances. Important ès I'Assamblea. Presideix el Dr. Pasqual i individus de la 
Junta. El Dr. Josep C. Conili de Lloret Ilegeix un treball de molta experien-
cia sobre el «Tractament moral de les psico-neurosis», recollint molts d'aplau-
diments. La gran obra de la Mancomunitat trascendeix a tots els ordres. Els 
assambleïstes acorden demanar ai Conseil General l ' instaliació d'un bon 
manicomi, i, ai propi temps, felicitar-lo pels treballs profitosos que ja ha 
acomplit. Paraules d'admiració tenen els doctors pel saló regi del Consistori 
Municipal, on se reuneixen; per la badia esplèndida; per les grans fabriques. 
Restaurais a bastament a la fonda Trias, brinden amb tons calurosos d'amis-
tat. 

A Palamós el nombre de metges ha aumentai a compás de la creixença. 
Tres n'hi havien vint anys enrera i ara n'hi han set, incloent-hi el de Sani 
Antoni i el de Sani Joan. La característica de la majoría ès la mengala. 

Torna a venir l'ex-president del Congrès, senyor Villanueva. 
El senyor Arólas, regidor barceloní, ha comprai un solar a la Fosca per 

a construir-hi un xalel. Els estiuejants del Jeroglffic comencen de marxar. 
Els veins de Sani Antoni celebren la festa major el.diumenge, dia 5.- Pufa 

al cadafalc la cobla «La Principal» de Palamós, Gran gentada. 
Els infants engeguen grues. 
Tothom fa festa el dia de la festivitat de Nostra Senyora. En el col legi 

dels Germans de la Doctrina Cristiana s'inaugura amb Iluiment la capella re-
galada per en Ramón Reig. 

Un jorn de gargal, la xemeneia de la fábrica, dita <EI Convent», llença 
una cernija tan espessa que ennegreix el mercat i molles bugades. 

L'Ajuntament acorda subscriure's per 25 pessetes a l'erecció del monu-
ment a en Pi i Margall. Deixen.eis agutzils, a cada casa, la fulla d'inscripció 
dels qui han de posseir cédula. 

Celebra reunió la «Societal de Socors Mutus». 
Marxa a América el senyor Guimeraes, un dels gerenls de la CORCHERA, 

i, a Londres, la familia d'en Josep Tauler. 
— Que me'n diu d'això de Mègic?, pregunten a uns joves qui n'arriben, 

els qui es recorden de l'obra «Si us plau per força». 
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El treball sembla que s 'act iva. Aumenta a casa en Martí Montaner i C.^ 
A la fabrica de n'Isaac Matas es trebalia dia i nit. " ' 

El cónsul general d 'AIemanya visita el Jeroglíf ic . 
Diguérem, al començ dé j ' anyada , que una de les coses invariables era 

l 'entrenament deis fotbaf l is tes . Pent quedar malament a nosaltres, no han 
quedat ga i re bé ells a Gironä, si bé ès verítat que eis gironins se vaigueren 
d 'a rmes barcelonines per a tr iomfar. No han t ingut, dones, cap desmèrit els 
nost res jogadors . 

Reb la Junta de San i t a f ins t rucc ions per lo que a tany a Gibral tar . 
Arriba un barco carregat d 'adoquins del Port de la Se lva , per a pavi-

mentar l 'escollera comercial. 
Es t robada en mar una ampolla amb una carta i dues flors, record d'una 

dona qui es llençà al mar a Mallorca el 13 de Juny . La carta va adreçada a 
sa ge rmana . 

L'exposició de puntes a' casa na DolorsTorroel la aírau moits d 'adniiradors. 
Molta de gen t a St . Joan i a Vall-llobrega amb motiu de la festa major . 

En ambdós punts toca la reputada cobla ^La Principal» de Palamós. 
Encalla a La Escala el vapor italià «S. Qjorgio» i el vapor «Antonia» aí 

C a p de Creus . 
A partir del primer d 'Oc tubre la Company ía del T ramvía expendirà bií-

llets d 'anada i tornada a to tes Ies estacions. 
Des de la mateixa data, l 'Orfeo «Aucellada» tindrà el domicili social a la 

Plaça del Porn. S e proposa traballar de ferm. ' 
El vapor «Herm» porta 11.000 fardos per a la «Corchera» . 
La primera comunió de na Ca rmé Cos ta , filia de nostre amie en J o s e p , 

Administrador de l 'Aduana, mos ofereix l 'avinentesa de poder sentir belles 
melodies religiöses, admirablement can tadas per la senyoreta Emilia Cos ta 
de Barcelona. 

Amb goig ès sabuda la nova de que el notari en J o s e p Bellido, rein-
gressa a la vida palamosina. Amb tal motiu, ha rebuda una missiva d ' home-
natge cordial. -

Poo s ' interessa per la res publica qui no hagi llegit eis substanciosos 
articles d'en C a m b ó . Es de notar i de Hoar el carácter dels g rans politics ca-
ta lans qui sols parlen quan no poden sostenìr el silenci. • 

L'anunci d'un gran aconteixement artistic refà i enjoia eis af icionats 
a Tart. 

Tempora l en mar. Pluja en terra. Un pescador preii mal a l 'escollera a 
causa de les onades; altre, cau a l 'aigua. La gent s 'encataua no gosan t dis-
f ru tar de la bellesa del pleniluni. Pineixen Ies sa rdanes -a l Passe ig del Por t . 
Surten al carrer les cas tanyeres . La plat/a de la Fosca queda deser ta . S 'obren 
les portes' de la redavera , 
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Hivern 
Al hivern quan tot s'acluca 

i el teu jardí emmalalteix 

sé d'un arbre que es glateix 

per posar-se la perruca. 

—Veil galán! el fret avança! — 

jo li die ; i ell,—tant se val! 

som al temps de Carnaval 

que ès el temps d'anâ a la dança — 

Nit d'amor... Passan ventades 

bojament escabellades,.. 

El veil riu, mig mort de fret. 

Fret d'hivern! Trista rialla! 

I li posen la mortalla 

tot ballant el minuet. 

JOAN M.^ G U A S C H . 

Mestre en Gai Saber. 

_ e egia de taper 
VI 

(Continuació), 

Dels esdeveniments, qui, en el decurs de quatre anys, afectaren la fami-

lia Roniada, van en primer terme les cerimonies de la primera comunió de la 

filiada. En Felip va tornar a entrar a l'esglesia, però escorregut i nervios, com 

si hagués de rebre'n vergonyosa reconvenció. Hardit eri el carrer, acompanyà, 

gojos, cada vegada, la legió de combregants, qui, amb esclat de musica parci-

moniosa, anaven amb professo a Tesglesia de l'Hospital a visitar la Mare de 

Deu dels Dolors. 

Igual qui si es tractés d'un parent molt estimât, en Felip va trastornar-se, 

en gran manera, amb la mort de la mare d'en Falet. Eli hagué d'assistir-la, 

dia i nit, en compliment del compromis d'amistat. L'emigrant, en vies de rea-

litzar el'somni heroic, ja viatjava per tot Europa, i açô fou causa que sa po-

bra mare, en Ilit d'agonia clamés inútil i tristament, per a veure'l i abraçar-lo. 

Els canvis que, a mesura de temps s'esdevenien eren gairebé insensibles, 

per lo naturals i esperats. Na Rita i n'Aurora començaren de figurar com 

aprenentes de modista; en Tomás, ja bon taper, assatjava el treball de carra-

dor assegut, a estones, en un tinar de la fábrica amb quatre caps i puntes. 
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Més en l'industria grans novitaís s'acompliren. Amb traces, a la primeria, de 
provatura insignificant, va començar la fabricado de discs. 

—Això no poi anar bé de cap manera! 
Aleshores pia que haurfem begut oli! Compta, d'un tap fer-ne cinc o sis! 
—ï no pot pas anar bé, cridava en Romada. 
-M'han dit que no ho diguessis gaire fort! S i per' tapar xampany ara 

fan taps.deses palies... 
Un renec trencà la frase. 
—Ses afegits vos dir? 
—Que afegits! De ses palies en fan una massa, hi posen una rodalanya 

a sobre i aquella cosa que allò no ès tap... 
Aquí altre renec. 
—... diu que ès Io millor que hi ha. 
—Ara mateix taparán amb sòles i no amb taps! 

De cop i volta, l'increment dels discs fou extraordinari. A Palamós va ins-
taPlar-se'n gran fábrica, i si la novitat, en boga al Nort America escursà la 
feina en mois de pobles empordanesos, per a la vila costanera representa un 
avenç considerable. Tal innovació, la marxa progressiva de les altres grans 
fabriques i l'obra del port en construcció, contribuiren a que la vila s'estufés, 
ràpidament, com l'escuma, en forma que arribava a esser desconeguda del 
foraster qui deixava passar alguns anys sens visitar-la. Però al costat del pro-
grès qui soperbament anava generant-se, els pobres tapers velen cernir-se 
l'horitzó de tots cantons. 

—Noi, digué en Felip a son fill, rebot s'estoix i no't moguis d'es tinar. 
Quinze anys comptava en Jaume i ja era homenat i fort. Aprenent encara 

de carrador, va presentar-se a una de les fabriques grans, i allí fou admès i 
aMí s'arrelà com pi de bona Ilei. 

Sembla que pressentía la desfeta propera en Romada, car, poc temps 
després, els senyors Boadella despatxaren tots els tapers, al'Iegant el perju-
dici produit pels discs i la rara circumstancia de trobar a Portugal i a Andaiu-
sia taps a miliors condicions que no pas els resultants de Ilur manufactura. 

—A la fi hi hem arribat!, barbotejà en Felip amb veu ronca, rebotent so-
bre la taula la setmanada. 

—Que vos dir?, feu na Mari-Agna. 
—M'han despatxat. 
—I això? 
A mi i a tots els altresì 
Les dues noies deixaren la roba que cosien per a mirar fitament la dolor 

de ilur pare, 
—Massa rao tenia en Claudi! La crisi ha vingut ¡mal llamp! com una brui-

xa, amagada sota Ja capa de riquesa i de progrés. Mai Palamós havia anat 
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tan bé com ara, i ara t inc de passar j o es calvar i? O n t inc d 'anar a denianar 
fe ina si ara mate ix no h l ha a la v i l a una fábr ica que t i ngu i un taper? 

Dessegu ida acudí na M a r i - A g n a en va lenza de! pob re d 'esper i t . 
I els companys que pensen fer? 
— E n Presas m 'ha di t que di l luns ir ía a Palaf rugel l i a Sant FeUu. 
— I dòs segue ix - lo , sant cr is t ià . 
— S e m b l a ment ida que un f i l i de Pa lamós hagi d 'anar a demanar a fo ra ! 
T o t m i ran t el troQ d 'escol lera ja const ru i t i l 'esquinsament de la munta-

nya del Cas te l l , on solía badar cada jo rn , se d igué ac lapara t : 
— N o es ben t r is t que hag i d 'abandonar sa meua ter ra en es temps n i i l lor? 
A n s de pe legr inar t r i s tan ient en questa de fe ina. acudí a en C laud i , l 'an-

t ic amo tan preat . 
— A i , no i ! , li contestà. S i vòs , ja ho mi raré , però están tan malament ses 

coses per ' vosat ros ! 
H a g u é de fer el pe légr ina tge en Fel ip de bracet amb en Presas, més no 

fou .pas tan engo ixós com el i se creia, que tant a Sant Fe l iu com á Pa la f ruge l l 
subsist ía encara un exèrc i t de tapers , f o f t a i b rava reserva per a sostenir la 
senyera. . 

'Ambdó.s companys t robaren fé ina a Sant Fe l iu , i ja el d imecres, l ' o r d i n a -
r i - l l l gava a la tar tana dues cádires de taper . Cada dissabte a hora de sopar , 
a r r ibava en Fe l ip , mate ix que si arr ibés de l l a rg v ia tge , i a San t Fe l iu sol ía 
pujar a la mun tanya de S a i i t T e l m , per a veu ré sa v i la adorada. 

L 'enyoranga i la pesadesa del v i a t j e semanal indu i ren els dos companys 
inseparables a fer una p rova tu ra d' independencia^, que s i n o era emoc lonan t 
pel r ise ho era per l ' exa l tament . Comprome ten t - se a laborar com abel les, com 
a germans jun ta ren l lurs esta lv is , per tal de const i tuh i r -se en comerc iants p i -
coti l lei-s. C o m p r a r e n amb mo l ta de por una par t ida de carracs, o p e r a d o qui 
els r epo r ta , a més del j o rna l , un bon benef ic i . 

L ' a l e g r i a de guanya r diners en el ter rer pat r i va mani fes tar -se en els t i -
ber is del sant d i l luns . 

L a preponderanc ia de la mà femeni l en la fabr icac ió de discs posà en com-
moció to tes les dones humi ls de la v i l a . Podía desaparè ixer de les cases la pol i -
desa, però l ' ingrés pecun iar i era ta l , que semblava que els pobres venían r ics . 

T o t i que mo i tes companyes par laren a na M a r i - A g n a de lo bé que esta-
ven en la fábr ica i de lo mo l t que representava l lur guany per a la fami l ia , ma i 
no va sent i r la cobejan^a d 'un punya t de pessetes setmanals . L ' abandó de les 
tasques de la Mar i del c o i x i de punta i re per a remenar taps .1 resp i ra r -ne la 
po is noc iva , era descens in imag ina t i abdicació de f inesa. 

L a fa l l ida de l ' exped idor a qui ven ien taps en Romada 1 en Presas causà 
la tombare l la de la benananga. • 

Desespera t , en Fe l ip c r idava : 
- — J o em mataré ! N o se rve i xo per 'res. S o m un negat ! 
— N o ' t desesperis. T o t s 'a r reg larà . 
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—Però com? 
—Molí senzill: anant sa noia gran i jo a la fábrica. 
En Feüp esguardà l'esposa amb ulls esbatanats. Queien en son peiisa-

ment les recordances de la joventut i de Ies passejades nuvials, tot el temps 
venturos que, essent obrers, podíeii ostentar senyoría. La poli da mesíressa 
volia abandonar la llar i la labor de fada per a sutnar-se amb Ja gernacio 
d'obrers on no tnés sentiría renecs! 

—Tu i sa noia a la fábrica? I jo, i jo? Aon? A casa com una dona, eh? 
AIxís s'ha de veure el millor taper de Palamós? 

Estirant-se els cabells i removent-se com fera ferida, no sabía si plorar o 

. MIQUEL ROGER r CROSA. (Seguirà). 

« 
* Ü: 

Amoixa el meu cor, 
ma enamorada: 
ara com ara 

podem fruir encara 
el nostre dolg amor. 

Encara els matins de primavera 
al sortir perla prada, 
veiem Tenamorada 

parelia d'aucellets, saltant per l'era, 
Encar estén son vo! la fantasía 

i gaudeix la sortida 
del sól que dona vida 

encara el cor sent, ma dolga ainiía. 
Estima'm, amor meu: 

ara com ara 
podem fruir encara 

delicies i plaers d'aquest nión breu. 
Encara amb tot i el sól ser a la posta 

i el cor pie de tristura . 
tenim l'ànima pura 
encara entre la brosta ' 

del carni del no rès que ja s'acosta 
podem trobar-hi el pler i la ventura. 

Estima'm, bella amor 
Ei frèt de la tardor 

no ha deixat apagades les guspires 
¿No veus? tu encar sospires 

no s'ès tornat masel! el nostre cor. 

JOSEF ALEMANY i BORRAS. 
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S o c i e t a l " S a l v a m e n t o d e " R á u f r a g o s " 

Fins a l'any 1880 no teniein a Espanya una institució dedicada exclusiva-
ment al salvament de nàufregs: soiament en dos o tres parts del Cantàbric 
alguns entusiastes per Ies coses de mar, portats de l'afany de minvar les des-
gracies que tots els anys les galernes 1 temporals causen en aquelles perillo-
ses costes, havîen fundat i sosteníen juntes d'aussili amb material necessari 
amb que ajudar els salvanients que sovint se fan. La marina d'aquelles pro-
vincies, més avesada que la de les altres a recórrer les mars del Nort, impor-
tava de les nacions maritimes una îaç de la caritat que no conexiem més que 
per diaris i revistes i posava la primera pedra de l'hermosa obra d'amor i 
desprendiment. 

Tothom sab en qué consisteix un salvament: tots hem vist com uns ger-
mans exposen i fins donen la vida per a arrancar al mar la d'altres germans, 
però, moites vegades, la major part, se necessiten mitjans d'aussili, prepara-
tius, comptar amb la manera de disminuir el perill i fer sempre que no re-
sulti esteri! el sacrifici. Aquest ès el f i que té en nosaltres la Societal Espa-
nyola de Salvament de Nàufregs. 

Crec que tots els palamosins la coneixen i no ignoren com funciona i com 
se nodreix. Serán, dones, soiament com un petit preàmbul les noticies queen 
donaré, abans de fer l'historieta de la Junta i Estado de Palamós, que per a 
aquesta Revista tinc encàrrec d'escriure. 

Un humil oficial del Dipòsit Hidrogràfic, l ' i r im. senyor D. Mart í Ferreiro, 
(q. e. p. d.) fou el fundador de la Societat a Espanya l'any 1880. Amb un 
trebal! i perseverancia grans obtingué l'ajut de patriéis distingits, fins a obte-
nir-lo del Govern i fins a lograr que S. M. el Rei fos el primer Soci Protec-
tor. Se constituí una Junta Central a Madrid i, successivament, se constituiren 
les Locals en tots els ports i punts de la costa on se trobessin persones desitjo-
ses d'ajudara llur sosteniment. La Central remet els difiers i material necessari 
a Ies Locals. La petita recaudado no basta en totes elles, fora de dues o tres, 
per a sostenÌr-se, i les juntes Locals sols se veuen obligades a rendir comptes 
de l'inversió de les entrades, essent, en lo demés, completament autóno-
mas per a administrar-se i invertir les seves entrades particulars, dintre els Es-
tatuts i Reglament de la .Societat. 

Viu dels donatius i caritats que recull i d'una esmigrolada subvenció que 
cada any, li regategen els ministeris de Marina i de Foment. Funcionen, actual 
ment, a Espanya, 50.Juntes. Hi han sods de Mèri t , Protectors, Fundadors 
Subscriptors i Donadors. Des de la seva fundado han sigut salvades directa 
ment amb material de la Societat, 1.408 persones i ha premiat el salvamen 
d'altres 9.585; els bots i llença-caps de la Societat han socorregut 103 barcos 
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s'han récompensât aquests salvaments amb 10 medalles d'or, 676 de plaia, 

1.931 de bronze i amb 112.030 pessetes. 

Les medalies se concedeixen tenint en compte ei mèrit de l'acte i mai el 

de la categoría de la persona. Aixís ès que tenim Almiralls amb medalla de 

^ J bronze í humils pescadors amb medalla d'or. 

t A més dels preniis indicats, la Societat senyala pensions vitalicles als tri-

pulants qui s'inutilitzin en el servei i passa renda a les viudas orfes que dei-

xin, corn també a les viudes dels patrons qui morin tenint certs anys de ser-

vei. Entre les fundacions que per a sostenir aquest rengle i altres premis es-

peciáis compta la Societat, no pot cap espanyoi agrait oblidar les varies que 

té fetes a aquest fi el filàntrop francés Mr. Emile Robin, qui, amb un desinte-

rés gran per a i'obra de salvament, distingeix la Societat Espanyola amb una 

generositat digna de lloança. 
* * * 

El dia 13 d'Abril de 1884 tingué Hoc en el saló de sessions de TAjunta-

ment de Palamós, presidida per l'Arcalde D. Rafel Vilar, una reunió de varis 

amies cridats pel Sr. Comandant de Marina d'aquesta provincia D. August 

Jiménez Loira, (1) a fí i efecte de posar-se d'acord per a fondar una Junta i 

Estació en aquest port. L'Idea fou ben rebuda. Se nomenà la Junta i s'obrí 

una subscripció per a son sosteniment. La primera Junta fou com segueix : 

President, n'Eussebi Matas i Gamirà; Vice-President, en Martí Roger i Ay-

merich; Vocals, en Ramón Casanovas i Matas, en Joan March i Calvet, 

n'August Pagés i Ortey; Tresorer, en Josep Artigas i Bobera; Secrètari," en 

Salvador Bonet i Jordi. 

Aquell any, la Junta tingué una recaudado de 1.758 pessetes de 2 socis 

protectors, 21 fundadors, 139 subscriptors i 21 donadors. 

^ En 30 anys han passat varies Juntes, renovant-se unes vegades per com-

plert, i altres en part. 

El día 11 de Septembre de 1886, per mort de n'Eussebi Matas passà a 

President en Martí Roger, i a Vice-President n'August Pagés. El 26 del ma» 

teíx niés fou nomenat Secretar) en Ramón Camplà , per renuncia del senyor 

' Bonet. 

El 28 de Novembre de 1887 se constituí una nova Junta, de la que fou 

President en Félix Ribera i Secretari en Joan Cama i Botet, essent reempla-

çat aquest últim per en Joan Mauri el 1 d e Janer de 1890 i per en Francese 

Marull a 11 de Febrer de 1892, i el primer per en Doménec Deulofeu i Plana 

el 12 de Janer de 1891. 

(1) Durant el temps que el Sr. Jiménez fou Comandant de Marina de Palamós, por-
tât de son entusiasme per la naixent Societat, de la qual més tard fou Inspector General, 
treballà i porta a cap la creació de la Juntes de La Selva, Cadaqués, Rosas, La Escala i 
Sant Feliu de Guixols, que en aquella f'poca, com se sab, foren Districtes de la Provincia 
Marítima de Palamós. 
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Per reorganització de la Junta, el dia 2 de Ma ig de 1895 fou reelegit 

President en Félix Ribera, qui continúa desempenyant el càrrec, havent de-

sempeiiyat la Secretaría durant aquests anys en Florencl Cabarrocas fins a 

febrer de 1896, reemplaçant-Io en Josep Bellido i a aquest. Tactual, en Josep 

Rocas. 

Actualment, a més del President i Secretari nomenats, formen part de 

la Junta en Gaspar Matas, Vice-president; en Pere Plaja, Tresorer; 1 Vocals 

n'Ildefons Camós, en Martí Roger, n'Huch Sanner i en Josep Bardera, i com 

delegat a Palafrugell i a Caleila n'Edmóii Genis, qui succeí en el càrreç al 

seu pare en Josep, qui l'ostentava de molts anys. 

Compta la Junta, per I'any 1914, amb 1 soci protector, 4 fundadors, 

92 subscriptors 1 109 donadors. Tingué 778'55 pessetes d'Ingressos per 

880'95 pessetes de gastos. 

PATRONS.—El 29 de Desembre de 1854 fou nomenat patró del bot en Jo-

sep Barnach 1 sota-patró en Mariàn Estarit. El primer renuncià, a favor de la 

Socletat, sou I gratif icado, per lo que se li dona un vot de gracies. 

Per renuncia del càrrec de patró que feu el senyor Barnach, per motius 

de salut, fou ascendit a patró en Mariàn Estarit el 25 d'Agost de 1891 1 a 

sota-patró el tripulant Josep RIbot el 30 Juny de 1892. 

El 21 d'Octubre de 1908 fou nomenat patró en Fellu Ventura i Trenchs i 

sota-patró en Sebastlà Collell . Per mort del primer, ocupà aquell càrrec des 

de 4 d'Octubre de 1910, Tactual, en Pere Gutiérrez i Campil là , capltà de la 

marina mercant. 

MATERIAL.—El primer bot salva-vides que la Central remeté a aquesta 

Junta s'anomenà Victoria i presta servel fins a Febrer de 1905, que fou subs-

tituit per XAlmirante Pavia, de nova construccló. A proposta de la Junta fou 

canviat el nom pel de Julio González Montaria e! dia 4 d'Octubre de 1910 

com a record de Theròlc mari, qui fou nostre President d'Honor. 

LLENÇA-CAPS SPANDAU.—E1 rebé la Junta, de la Central, el 19 de Fe-

brer de 1887, procèdent de la Real Pirotècnica de Spandau. 

La primera estació se construí en lo que avul ès plaça de G . Hoiitoria I 

costà 7.646 pessetes; destruida per Taigat en 1908, la Junta obtingüé una 

subvenció de 6.600 pessetes de la Central 1 construí Tactual en la Catifa. El 

preu de cost, junt amb el varader, fou de 8.135 pessetes. 

Pot calcular-se, dones, que entre edificis, material i premis, aquesta Jun-

ta, des de la seva creació, ha estai subvencionada per la Central amb uns 

deu mil duros. 

SALVAMENTS I PREMIS.— 4 d'Agost de 1884. Dues senyores que es ne-

gaven en la platja de la Fosca I foren salvades pels guarda-clvlls en Salvador 

Isern i Joanals 1 n'EIias Hernández, qui foren premiats amb 125 pessetes ca-

da Ú, donant-se un vot de gracies al caporal segón del matelx cos en Josep 
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Suñé i Vila, al carrabiner ii'Antoni Negre i Negre i al veí d'aquesta vila en 

Josep Crosa per haver ajudat al salvament. 

Abril de 1886. Tripulació i passatgers dei vapor Chelif, El bot de l'es-

tació ajudà a desembarcar els passatgers i tripulanís d'aquest barco francés, 

encaliat en la Llosa de fora. 

13 de Juliol de 1886. Un noi que caigué ai mar sota el Padró, pres d'un 

atac epilèptic i fou salvai per un altre noi, anonienat Miquel Tauler, a qui se 

reconipensà amb el present d'un vestii, interi se tramitava Texpedient pel que 

la Central li concedi Medalla de Piata. 

11 de Febrer de 1887. Aussiii a la poliacra-goleta «Venturita», la tripu-

lació de la qual abandonà el barco en la badia a causa d'un temporal, essent 

recollida pel nostre bot salva-vides. 

16 de Janer de 1888. Aussiii al pailebot francés Alphonse & Marie, que 

va estar a punt de perdres en les roques de Monastir. Li fou desembarcada la 

gent. 

Mar? de 1891. Pollacra italiana Sorina. Entra aquest barco amb el timó 

romput i fondejà en mig de les rompents. La brigada i gent voluntarla logra 

amarrar-lo dintreel port. 

Salvament el dia 21 de Degembre de 1891 amb el bot salva-vides del pa-

t r o l set mariners del pailebot «Providencia» a punt de perdres en les rom-

pents de la platja. Per aquest acte foren premiata amb Medalla de bronze el 

patró del bot Marian Estarit, el contramestre del canoner Diligente Marian 

Castellar, i els mariners Joan Mauri i Agustí Busquets i quinze pessetes en 

melàlic a deu tripulants. 

Janer de 1895. Salvament de nou tripulants del bergantí danés Dron-

ning Louise. Aquest és sens dubte el treball més gran de nostra estació que 

pogué arrencar de la mort, per mitjà del ilenga caps, tota una tripulació des-

prés de provar inútilment de fer-ho amb el bot i Manxes. Per aquest fet el 

Concell donà les següents recompenses.' 

Medalles de plata de cooperació al President de la Junta en Doménec 

Deulofeu, a n 'Antoni Rizo, Comandantde l canoner Diligente, a i 'Ajudant de 

Marina n'Aciscle Benabal i a l'Alcalde n'Alfons Gamos. 

Medalla de bronze de premi a en Marian Estarit, en Mart í Esteva, en 

Joaquini López, en Vicens Cama , en Mart í Caries, en Daniel Comí , en Fran-

cisco Presas, n'Andreu Pellicer, en Joan Saló , en Vicens López i en Mariàn 

Mata. 

Vinticinc pessetes a n'en Pere Sa ló , qui feu donació de deu, per a fins 

benèfics. 

FÉLIX R IBERA I C A B R U J A . 

(Acabará.) 
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Septembre 
A l'amie Josep Ferrer i Ferrer. 

« caput 
Autumnus arvis extulit.» 

( H o R A C r . «EPODON»). 

Trescant pels camps, esperançat de viure 

m'ha sobtat la Tardor tot just vinguda 

forta i formosa, somrient ufana, 

la testa coronada amb dolces pomes. 

I ella m'ha dut pel mig dels ceps xamosos 

esgotimant el dolç raïm que penja 

de les serments verdoses i nervudes 

que el pas pertorben en l'espessa vinya. 

I ella m'ha dut pel troç de bona terra 

sots l'ombra generosa d'altius arbres 

on les branques se toreen i entrelliguen 

al pes feixuc de l'abundosa fruita. 

I ella m'ha dat els capvesprals oratges • 

per a gorir mon cos laçat del dia; 

i m'ha ensenyat les tebies nuvolades 

amb sos mil tons, rosats, rogencs i foscos. 

I ella, com goja de les selves fresques, 

m'ha acaronat suau la testa mustia, 

i ais llavis m'ha acostat Tauria copa 

escumejanta i plena de dolç néctar. 

¡Que Déu t'ho pac, o salvadora amiga! 

Tu m'has deixat exuberant de força. 

Tu m'has donat el goig de la bellesa. 

¡O féconda Tardor, beneita sies! 

Arenys de Mar. 

.3e l'estranger. 

MOSSEN JOSEP P A L O M E R . 

No tenim pas bones noticies de la collita de vi de Champagne. La seque-

dat pogué aturar l'extensió menaçant del niildiu del raïm, empero, no pogué, 

desgraciadament, aturar el desenrotllo extraordinari del cochylis, les destro-

ces del qual han sigut considerables. No podem tenir cap informe precis per 

r evaluació de la collita xampanyesa, que s' havía anonciat molt abundant ; 

s'havía parlat de 500 i fins de 600 mil hectolitres; ni de molt no cal comptar 

sobre semblants xifres; com ja hem dit, si el miidiu no feu pas gran mal, l'o'í-

dium, al qual ja no s' estava més acostumat, causà més destroces. El major 

mal, emperô, ès degut a la cochylis, la.segona generado de la qual destruí a 

dotzenes de miliars d' hectolitres dels millors cms i molt particularmenten les 

vinyes de raïms blancs. 
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Ademes de tot això s 'ha hagut de iluitar amb la manca de personal que les 
circumstancies no han permès trobar en la regió, car I'heroic coratge de Ies 
dones no ha pogut fer certs treballs com els de transport, premsar, etc. Una 
de les majors difículíats ès també la manca d'estiva i els vehícols no son tam-
poc en nombre suflcient per a fer el transport dels ra'ims i del vi. 

La qualitat del vi ès la d'una anyada normal, sense modificació ben im-
portant de graus í d'aciditat, en comparado amb una anyada mitjana. 

* * 

La gran qüestió ha sigut fins ara, l 'endevinar el Hoc que les tres nacions 
deis Balcans, Rumania, Bulgaria i Grecia, fins avui encara no participants en 
la desastrosa guerra europea, pendríen en l 'esdevenir: si es decantaríen a fa-
vor o contra els dos imperis centrals o si restarien en la neutralldat observa-
da fins ara. Aquesta important questió ha sigut en el darrer temps enredada i 
diferida per nombrosos incidents accessoris, d'aitai manera, que sa solució dona 
obertament la més gran inquietut ais estats interessats, perqué s 'ès transfor-
mada en una crisi, en la qual el factor més important no ès pas l 'intervenció 
en la guerra a favor d 'aquest o de l'altre costat, sino per a dir-ho ben clara-
ment, la guerra o la pau, en els mateixos Balcans. Aitai com están les coses, 
pendre una part activa un deis estats esmentats a favor deis aliats, sembla que 
no ès possible sense que la dissimulada rivalitat entre els estats deis Balcans 
porti un rompiment amb els altres. L'idea d 'una nova Higa balcánica, que unís 
tots els es ta ts del Balcans, per a entrar al camp dels aliats, se considera irrea-
litzable. 

I això sembla ès devingut precisament a causa de l'activitat mateixa de 
la diplomacia de VEntente, la qual assoli portar l'oposició entre els mateixos 
estats deis Balcans, d'aitai manera, que un rompiment semblava inevitable. 
Amb la despreocupació que els aliats volen disposar deis territoris de cada, 
estât , amb la pretensió injusta que cerquen per tots els medis de modificar les 
fronteres entre aquets estats, no més per a assegurar-se la possibilitat d'una 
ajuda d'aquest costat i la complerta seguritat amb la qual prometen una in-
demnització, de la qual encara no disposen, han dut solament a aquí preten-
sions i alli a reclamacions, que fan impossible ais ulls de toth'om una vera unió 
deis estats deis Balcans. 

L'ignorancia de com la cosa pot desenrotllar-se en els Balcans no pot 
durar gaire més. Sembla que Rumania, per motius financiers i politics, no pot 
entendre 's , ni fer certes concessions a les potencies centrals; Serbia i Grecia 
han refusât acceptar les proposicions de la quàdruple Entente, que temen per 
objecte afavorir Bulgaria amb una part de llurs territoris, lo que ha portât la 
Bulgaria a extremar ses pretensions. Els interessos de Serbia son oposats als 
d'Italia en l'Adriàtic. D'un altre costai, se diu que un acord entre Bulgaria i 
Turquía ha tingut Hoc. 
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Q u e els plans dels aliats d'establir una unió de mires en els Balcans son 

extreinadament difíciis, no es pot negar; i, en fi, cal confessar també, que com 

niés la reculada i les perdues dels Russes s'accentúen, més desapareixen les 

darreres esperances que pot tenir la quàdruple Entente sobre els Balcans. 

* 
* * 

La coneixença de l 'opinió d'una part de la premsa estrangera sobre el 

recent diseurs del canciller de l'imperi a lemany no ens arribà prou a temps per 

a poder dar-ne compte ais nosíres llegidors en el nombre anterior. H o fem 

avui perqué creiem ofereix un viu interés coneixer Io que els amies, els neu-

trals i els enemies, pensen de lo dit per la primera figura del govern ale-

many. 

El «Nya Dagl igt Al lehanda» de Stockolm escriu: Nosaltres suecs devem 

sentir-nos satisfets del diseurs del canciller de l'imperi. Les paraules destru-

eixen overtament els rumors, que A lemanya desitja una pau per separat amb 

Russia a la quai oferia les millors condieions. A Alemanya i a Russia hi ha 

elements per ais quais la Ilibertat de la petita Suecia no representa rès. De-

sitgem que el nostre esdevenir quedi Iliure de la pressió de l 'ombra russa; les 

paraules del canciller de l'imperi i les victories alemanyes donen le millor ga-

rantía a les nostres esperances. 

La «Westminster Gazette» acusa En Bethmann Ho l lweg de l' intencionada 

al terado del diseurs de n 'Edward Grey del c o m e n ç a m e n t d 'Agost . Dona la 

seguritat que Anglaterra resta sobradament instruida sobre els documents 

belgues i llur falsificaeió pels alemanys. 

La ïPal l Mai l Gazette» escriu: «Deixem al criteri dels neutrals el indicarsi 

els convé la pau. que segons les paraules del canciller de l ' imperi, obriría el 

carni del Iliure desenrotllo de la cultura per tots els pobles: deixem la paraula 

ais petits pobles per a dir-nos ara, si veuen que Anglaterra i sos aliats fan la 

guerra per llur ilibertat i per la Ilibertat de la civil ització». 

El «Dai ly Mai l» escriu sobre el diseurs del canciller: La moral ès clara, 

es dir, que cada batalla que Russia perd, reeau damunt de nosaltres. En les 

actuals circumstancies, que Russia sembla debilitar-se cada dia més, munta 

més la corrent de l'odi a lemany contra Anglaterra. Tan aviat com els ale-

manys se considerin prou préparais, se girará contra el front occidental, amb 

la convicció que, aleshores, lluitaràn contra el veritable perillos enemic. 

El «Temps» sosté, que el tó enèrgic del nou diseurs prova que el govern 

alemany, d'aeord amb una gran part de l 'opinió públ ica, porta l'intenció de fer 

una política de conquesta. Ses intencions són, per ara, no més teòriques i 

solament després de la victoria podríen esser una realitat. L'actitut del govern 

i del parlement a lemany no inquieta la França. No més pot enfortir el propò-

sit dels aliats, de donar a l 'enemic alemany el càstig merescut. 
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La cNeuen Zuercher Nachrichten» escriii, a proposit del diseurs d'En 

Bethmann Hollweg: cEI diseurs del caneiller de Timperi alemany fou el d'un 

poderos, d'un vencedor, empero, d'un discret i justificat vencedor, qui arran-

ja comptes, de nou, amb l'enemie; Sobre la qüestíó de ia ¡culpa de la guerra 

ja no hi pot haver-hi cap més sofisme, i vindrà una forta pau plena de 

bones promeses. 

Soor 
Foot-Ball 

Tal com anonciaveni en el nombre anterior, el «Palamós F. C.» fou a 

celebrar el dia 5 del passat, un partit amistós (?) amb el «Strong» (?) de Gi-

rona. 

En aquest partit, que fou presenciat per nombres public, el «Palamós» 

sofrí un petit enírebanc en sa carrera; i aquest fou, el sortir-ne vietoriós de la 

Iluita el «Strong», per 6 goals a 1 deis paiamosins. 

Segurament que sorprendrá ais llegidors aquest inesperat resultat, car 

el «Strongí , amb ses propíes forpes, no havía pogut guanyar mai al tPala-

mós», i si ara ho ha fet, en proves a la veritat direm: Que el «Strong» al 

capip de Girona, no estava pas representat per ses propies forces sino com-

pletament reformat i reformat per jogadors eminents de Barcelona, alguns 

d'ells jogadors professionals d'Espanya. 

En una paraula: El «Palamós» era insufieieiit per a conibatre amb aquell 

téam contrari qué es presenta al camp per a jogar un partit amistós. (?) 

Encar que el «Palamós» hagi sofert aquesta distracció en sa carrera 

victoriosa, per aixo no es desanima pas; al contrari, pensa treballar de 

ferm per a deslliurar-se de l'ensopegada soferta al camp de Girona, el,dia 5. 

Nosaifres confiem que aixís será; no obstant, els recomanem un poc més 

d'entrenament, car, sens dubte, haguessin sigut entrenats s'hauríen defensat 

amb més ventat ja.—C. Sénrab. 

ü b i c a c i o n s r e b u c j e s 

De Lectura Popular. « Poesies », d'en Josep Anselm Clave; «El Iliri de 

Vespella», d'en Joaquim Salarie; «Poesíes», d'en Francisco Casas i Amigó; 

«Fruita de Lieida», d'en Manuel Gaya. 

De Biblioteca Nova: «Qui pagará la guerra?»— «Lo que el rei pensa de 

la guerra»; 

«Cartell del IV Concurs Nacional d'Historia .de Catalunya.» 
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Mov imen t del port durant el mès de Sep tembre de 1915 

E N T R A D E S T O N E L A T G E S O R T I D E S T O N E L A T G E 

Vapor s 21 
Barcos de vela 15 

16.147 Vapors 21 
759 B a r c o s de vela 13 

16.147 
699 

Operacions de la Caixa d'Estalvis 
Nombre d'imposicions Quantitafs imposaiies Reintegres Quantitats pagades Llìiiretes noves 

57 984 23 1.735*95 7 

istació pluviomètrica 
Aigua recoll ida duran t el mès dè S e p t e m b r e : 67*2 mm. 

Registre civi TTIès de Septembre 

Naixements : 1. Mar t i L lo rens i P i a j a . - 2. Afr ica Pons i Mar ín . — 3. Candi Si-
món i Pocli. — 4. Fanc isco Espada lé i Casagràn . — 5. Mercè Mató i G a r g a n t a . — 6. J o a -
quim fldroher i Coris.— 7. (Antonia Puntas i Francli .— ¡nnomenais : 1. Güell i F o r n é . — 
2. Ciutat i Gur í . — 3 Mont fe r re r i Blanca . — 4. F e r r e r i To r r a lba . — 5. Quin tana i Saló. 
— 6. TTÍir i Corominola . — 7. R o u r e i Dalmati. — 8. T r i j ueque i Blanch. — 9. Vancel ls i 
Bona . 

Defiincions : 1. J o s e p Llorens i Pu igfe r ràn , 30 anys . 
Matr¡monis : 1- Leopold Vila i Bu ixaderas amb Victorina J o f r e i Palli 

Es tab l imen t s Tipográf ics - LA GUTENBERG, - Pa l amós 
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