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Sota l 'admetller 
Vora el trull, a r edòs de t r amun tana , 

ja h e t roba t to t f lor i ís els amet l lers ; 
llur b rancam sembla un maig; la f lor , si g r ana , 
ompl i rà d 'amet l lons els dos g r a n e r s . 

¡Quin bo fe ia , amics meus , d e fer-hi e s t a d a 
reco lza t a la soca del m é s g r o s ! ; 
al d e s s o b r e tot era una n e v a d a 
que endolcía l ' ambient d 'un doli d 'o lo r s . 

C o n t e m p l a v a , enc isa t , aquel les b r a n q u e s 
que l 'oreig g r o n x o l a v a sobre meu 
env ian t -me ru ixa ts d e bo ives b l anques 
a b e s a r - m e la cara amb pe tó breu . 

I h e t roba t tan t p l a e n t a la caricia 
que em d o n a v a amb sos pè ta ls l 'ametl ler , 
que , tan t pura i e x e m p t a de malicia, 
so l amen t una mare la s ab fer . 

¡Quin pler dona asp i ra r sa dolça f laire 
quan hi ba t , de pie a pie amb sos ra igs , el s ó l ! ; 
i que pu r s e ls pe tons que ens por ta l 'a ire 
anib les f lors que desful la el vent i jo l ! 

LL. B A R C E L Ó I B O U . 

Cambra de Comerç, Indus-

ria i T7aveqació de Palamós. 

i ) 

Les ¡dees que feu p redomina r la Revoluc ió F r a n c e s a eren cont ra r ies a 
l 'esper i t co rpora t iu , de tal manera, que en la centqr ia pas sada d e s a p a r a g u e r e n 
les da r r e r e s co rporac ions g remia l s . 

Pe rò p rompte e s vegere^n els inconvénien ts d 'un individual isme po r t â t 
f ins al dar re r e x t r e m , p renen t e m p e n t a la tendencia a o rgan i tza r n o v e s asso-
c iac ions f o n a m e n t a d e s , no sols en el principi d e llibertat individual , s ino t am-
b é en una in te rvenc ió més. o m e n y s directa de l 'Es ta t . 

E! Reial D e c r e t de 9 d 'Abri l d e 1886, qui p e r m e t é la creació de les C a m -
b r e s de C o m e r ç s ignâ t per D . Eugen i M o n t e r o Rios , fou una man i fes t ac ió 
d 'aque l la t endenc i a . 

C o m que els nous o r g a n i s m e s podien c r ea r - s e en les capi ta ls de p rov in -

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



M A R I N A D A 19 

1\ 

eia i en Ies poblacions que teníen duana de primera classe, d e s s e g ^ a se pen-

sà en crear una Cambra de Comerç a Palamós. Una comissió presidida per 

D . Andreu Ribera i de la que n'era secretari D . Martí Montaner feu els tre-

balls necessaris, i ei 27 de Desembre d'aquell mateix any se coffôlilul -el 

-TTOU Ofganismrcelebrant-se al saló de sessions de l'Ajuntament assamblea 

general a la que hi concorregueren nombrosos industrials i comerciants de 

PalamóS( Sant Feliu de Guixols, Palafrugell i de quasi totes Íes poblacions de 

la cojTlraíia.. p- ^ 

Tots els anys, ei 21 de Desembre, dia en que la nostra vjia celjèÓra í«^,re-

unía's l'assamblea general, renovant-se la tercera part dels individus d e l à 

Junta Directiva. 

Fins i'aiiy 1 9 0 2 ^ u e s'acordà Hogar casa, el domicili de la Cambra fou 

2 ¿ , la Casa de la vila: 'des^'aquella data se troba en el carrer de Cervantes. 

Han ocupat la presidencia de la co'rporació D. Marti Roger i Aymerich 

D. Mane! Juberí, D . Josep Genfs, D. Narcis Paiau^^ajtre volta D . Marti Ro-

ger, D . Marti Montaner Coris i el qui escriu'-'a^uestes fatlles. D . Andreu Es-

pinet Ribera fou secretari fins l'any a 1896, data en que fou nomenat D. Joan 

Ferrer Quintana qui segueix essent-ho. (i-í̂ a/rv̂ /AíL/̂ AP̂ vâ -' 

Una historia detallada de tota l'actuació de la Cambra, en sa ja llarga vi-

da, ocuparía molt d'espai i se faría pesada, per io que procuraré fer un resum 

dels fets més importants. 

Essent l'industria suro-tapera la font de vida principal d'aquest recò de 

Catalunya, ès natural que la Cambra j'a des de sos començan^nts dediqués V 

preferent-ment l'atenciô a tot lo que d'una manera directa o indirecta afecta 

a dita industria. 

)£j Np__cal dir que en els períodes de reforma aranzelaria i en les negocia-

' cions de tractât de comerç ès quan la Cambra ha donat majors senyals de vi-

da. El criteri que ha sostingut sempre ès de tendencies liiurecanvistes, com 

ès logic tractant-se d'una industria d'exportació. Molts surers, no obstant, 

son partidaris de gravar la sortida del suro en pannes amb drets elevats, cri-

teri que ha estât combatut per la Cambra. 

Son nombroses Ies exposicions que ha fet en favor dels tractats de co- > 

merç i en materia aranzelaria; entre altres la resposta al questionari formu-

lât l'any 1890 per la Comissió per a l'estudi de la reforma aranzelaria; les es-

tadístiques del comerç de taps i suro amb els altres paisos; l'exportació del 

10 de Novembre de 1902 sol licitant tractats; la memoria datada en 1903 per 

a informar al Ministeri d'Estat corroboran! I'anterior; l'informe per a que s'es-

tableixi pels taps l'unitat kilo en Hoc del miler que figurava en les estadísti- ^ 

ques; l'instancia per a que en la reforma aranzelaria de 1906 se tj^egui el dret 

de 3 pessetes el miler a l'exportació de carracs. 

Són nombrosos els actes en que ha près part que han tingut per objecte 

IL 
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la defensa de l'industria surera; reunió a Girona l'any 1890, mítings de Bada-

joz i de S. Feliu celebrats l'any 1894 a favor del tractat de comerç amb Ale-

manya; assamblea de Girona de Î903 primera en que es reuneixen propietaris, i 

industrials i comerciants; assamblea agrícola de Figueres de 1904; reunions a 

Madrid l'any 1906 amb motiu de la reforma aranzelaria; assamblea de Madrid 

de 1907 que junta tots els elements surers d'Espanya presidida pel president 

de la Cambra de Palamôs ; varies reunions de catalans a Palafrugell i una a ' 

Paris el 1909 de delegats d'associacions de França, Italia, Portugal i Espa-

nya, tractant d'una unió duanera dels paissos productors de suro i moites al-

tres. Es digne també de mencio el let de concórrer junt amb l'Ajuntament a '' 

les Exposicions Universals de Barcelona de 1888 i Paris de 1889, obtenint en 

ambdues medalla d'or. 

Els interessos locals han estai també objecte d'especial atenció de la 

Cambra. 

L'any 1887, tot just nada el President D. Marti Roger Aymerich gestio-

na a Madrid rautbrització per à que s'obrís al servei públic el tramvía de Flas-

sà a Palamós terminât a fi de 1886. Molt treballà per a que es construís la ca-

rretera tan necessaria de Sant Feliu a Palamôs, la qual fou un J e t l'any 1895. 

La valUzHció de les Hoses i la construcció del nostre port foren també objecte 

de moites gestions, formant part représentants seus de les comissions que 

conseguiren l'any 1899 que s'aprovés el projecte del port i l'any 1901 que es 

subastessin Íes obres, començades l'any 1902. Darrerament s'iian fet molts de 

ï treballs per a la per j lon^c ió del die d'abric, que fins ara no fian tingut èxit, 

conseguint-se una escollera per a evitar els elements. laii^^té aprovat un pro- ' 

jecte per a la construcció d'uns coberts en el moll comercial. 

D'importancia extraordinaria ès el telefon, del qual se'n començà a par-

Ia£a la Cambra Tany 1895, essent notable la memoria redactada en 1903 pels 

socis D. Félix Arxer i D . Pau Meyer relatant els treballs fets, a conseqiiencia 

dels quals i sobre tot de Tactivitat del president D. Marti Montaner, el 8 d'A- i 

bril d'aquell any la Cambra acordà insial'Iar-lo pel seu compte, acord que no 

es porta a la práctica per oferir fer-ho, com efeclivament ho feu, la Compa-

nyia Peninsular de Teléfons, l'any 1904. Es notable l'informe redactat l'any 

1904 respecte els ferrocarrils secundaris de la provincia. En les gestions per 

lU) a que el tramvía portés.el correu, i darrerament per a obtenir un segón correu 

intervingué molt la Cambra. Gestiona la reconstrucció, del Pont d'en BIau 

destruit en 1908 per Tinundació, com també l'endegament de l'Aubi, ajudant • 

ais treballs fets per l'Ajuntament. En els dos certámens de 1891 i 1893 oferí 

la Cambra premis. 

Gran ha sigut també la seva activitat en favor deis interessos generals 

del comerç í de l'industria. 

Tingué representado e^ les Assamblees de Cambres de 1889 i de 1891 
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celebradas a Madrid, i prengué part activa en les de Barcelona de 1904, de 
Valencia de 1909 i de Madrid de 1913, com també en la de Productors de 
Madrid de 1907. 

Ha Informat moites vegades respecte de Ies liéis del timbre, de la contri-
buyó industrial i altres impostos, essent digne de menció l'informe sobre la 
modificació del Còdic de Comerç els punts de vista del quai foren defensats 
en TAssamblea de Valencia pels seus représentants. 

Respecte dels ferrocarrils secundaris ha treballat de valent : tothom re-
cordará la reunió de diputats i senadors celebrada el septembre de 1912, per a 
tractar del ferrocarril de Blanes a Vilajuiga, i l'informe que junt amb la Cam-
bra espanyola de Londres, i la de Sant Feliu redactaren respecte aquest pro-
blema tan important per a Espanya, que fou combatut pels ultra proteccio-
nistes, per demanar que s'apliqués a les vies secundarles el mateix criteri 
d'exempció de drets del material de construcció, que s'ha aplicat als ferroca-
rrils generals, i en el quai se donava un pas per a resoldre les dificultáis que 
la major ampiaría de la via espanyola produeix en els transports internacio-
nals, soll icitant que les secundaries tinguessin l'amplada que tenen les vies 
de les demés nacions europees. 

En el curs d'espansió comercial célébrât a Barcelona l'istiu de 1914, 
l'importancia del quai fou perjudicada per la guerra que, entre altres, im-
pedí l'excursió a aquest pais, i en el quai vaig donar una conferencia sobre V f/ 
l'industria surera, la Cambra i l'Ajuntament Ri"matricularen dos mestres d'es-
cola pública. 

En quant als serveis a particulars, la Cambra mai ha regatejat el seu con-
curs, tant si el que l'ha sol'licitat contribueix amb quotes voluntaries com si 
no paga niés que lo que la Ilei exigeix, i abans tant si era soci com si no ho 
era. Des de que es declarà la guerra, a més dels treballs tiombrosos per a 
la defensa dels interessos generals, ha contribuit a solucionar alguns conflic-
tes de particulars. 

La vida econòmica de la Cambra no ha sigut mai lo que caldría: però, I f 
en general, ha trobat els recursos més indispensables. L'any 18'94 hi havia 
un dèficit que fou cobert de sobres per una subscripció volunt iria. L'any •• 
1902 se li donà forta empenta elevant les quotes dels elegibles a 60 ressetes, 
i posant-se'n el seu president D. Martí Montaner una de 250. Fou quan se 
Ilogà casa. La constitució de la Cambra de Sant Feliu l'any 1905, li resta mit-
j^ns de viure, però anib el patriotisme de tols s'ha anat sostenlnt. Amb la 
reorganització de 1911, essent tan limitada la seva jurisdicció que sois com-
prèn Palamós, Bagur, Calonge, La Bisbal, Montràs, Palafrugell, Sant Joan, 
i Vall-llobrega, no pot viure sois amb les quotes obligatories. La salvaren les 
quotes voluntaries que podríen ser molt més nombroses. 

No sé si hauré sabut fer ressortir els fets més principals en que s'ha ma-
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nifestat l'actuació de la Cambra , perqué, necessariament, per a no fer intermi-

nable aquest article, he hagut de fer sols lleugeres indicacions, i deixar de 

mencionar molts i molts actes. Però, tenint això present, crec que s'adquirirà 

la convicció de que amb més o menys fortuna, la Cambra de Comer? , Indus-

tria i Navegació de Palamós ha compier! la missió que li períoca. 

MARTÍ R O G E R . 

P i t i " f o r a ^ ^ ETîTf^eïïiÈs. 

Pr imer accésit en el Concurs de Comedies, 

!

[Ramona. . . 22 anys. 

L'Oncle Pau . . 4 0 > 
D o . B . l d i r l , . 50 » 
Pepet . . . 2 4 » 

Décorât ; Sala, — Portes al foris, a ¡'esquerra Ì primer terme dreta. — Baleó, segón terme. 
L'accló en qualsevol clutat, en nostres dies, 

E S C E N A I 

(Ramona, Pepet). 

PEP. J a siibs que si que t'estimo; però si el teu pare no ho vol, qué haig de 

fer, pobre de mi? 

RAM. Perqué no tens empenta, que si en tinguessis ens surtiriem de tot. 

Torna a parlar-hi amb el papà. 

PEP. (Espantat). Deu me'n reguard i María Santissima! Si un cop que vaig 

- volguer fer-ho d'una bofetada em va fer saltar una dent, i a puntades de 

peu va acompanyar-mè al carrer! 

RAM. Veus, eli, com ne té d'empenta? 

PEP. Masses! . . . N'hi sobren! Que ho digui el meu replà d'esquena! 

RAM. I dones, qué hem de fer? 

PEP. Pendre paciencia! Un dia o altre bé es deurà morir ton pare! 

RAM. S i que li tens respecte! 

PEP. Tant com eli a mi; sino que eli me'l demostra i jo no -goso a fer-ho. 
(Pent l'acció de pegar). 

RAM. No faltaria més que t'hl atrevissis! 

PEP. (Amb tota conviccid). D'a ixò SI que no en passis ansia! Té el cop de puny 

privati Si m'hi barallava ben segur que de mi no en quedarien més que 

troços per a un mostruarl d'home! 

f f 

(*) Per no esser remesa per correa ni entregada a mans, quedà fòra de concurs la comedia «Lt 

Tieta>, lema -De !a vida». De voler^'autor detallades eiplicacions, pot entrevistar-se amb el Director. 
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RAM. ES que ara en passa una de molt grossa! Voi que em casi el mès 

que ve. 

pEP. (Esverat). Aíxo SÍ que no ho facis pas! 

RAM. Però, que no veus que em passa el temps? 

PEP. I que no em passa a mi, també? 

RAM. Un home ès diferent. 

PEP. I tant! No sé qué té més un home que una dona! 

RAM. No em facis enraonar! Jo parlo pels anys; les dones ens fem veiles 

més aviat... (Canviantdeto;decidida). I veuràs, noi... qué tantes canQons! 

Tu dorms molt i jo sempre vetllo! 

PEP. Ja es veu, ja, que tens tanta empenta com ton pare! 

LLuís PUIGQARÍ . 
(Continuará). 

y h i v e r n 

f 

Natura en tot temps 

ès bella i galana; 

no perd sos encants 

en jorns d'hivernada; 

que eis marges soléis 

encara flors guarden, 

floretes d'hivern, 

floretes tardanes 

d'hermosos colors 

i flaire encisanta. 

La neu dels cimalls 

m'atrau i m'encanta 

ornant bellament 

les aspres muiitanyes. 

¡ Que hermoses que son 

ses Grestes nevades I 

i Que hermoses que són 

tan lllses, tan blanques ! 

Natura en tot temps 

ès bella i galana. 

Si té el gai istiu 

vistosos ropatges, 

també té l'hivern 

sos trajos de gala. 

FRANCISCA TORRENT DE FIGA, 
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Clixè d'en Joan B. Camós. 

Crònica loca 
Costa empordanesa: EL MÛLINET 

Esdevé, en començar l'anyada, gran solemnitat en tots els pobles: la 
constitucio de I'Ajuntament. Al l í on rebull la passio politica, la reparticló de 
vares produeix molts de cops i contracops. Aquí el bon seny impera, i, ofe-
gant, a gratcient, l'idea política per la d'administració, eis regidors en les bu-
taques toves s'enfonsen, i el luxe de la sala regia admiren, i amb dolça har-
monía parlen, i sense cops ni contracops, se reparteixen les vares, fent-ho, 
enguany, amb la forma segílent: Alcalde: Emili Pages; Tinent: Eladi Ca-
teura; 2.ón Tinent: Josep Moner; Tinent: Salvador Plaja i Villena. Mala 
tongada per a lluir-se bons administradors: ès el temps de les vaques magres; 
reformes i niillores han de cloure's en la capsa deis somnis; cal no més pen-
sar amb reduccions, estalvis, aprofitaments. De totes maneres, ès de preveu-
re que el distingit Consistori se Huirá en el seu comès. 

Com ja quedà consignât, algunes fabriques hagueren d'estisorar eis jor-
nais per les diîicultats hagudes en l'exportacio. Fulguren senyals de trist ave-
nir, però eis palamosins fan gala d'estoicisme. Verität que si poguéssim des-
cobrir molts d'interiors, gran pena en sentiríem per les privacions que s'hi han 
de sofrir; veritat que si en el cor de molts de propietaris poguéssim entrar, 
sentiríem el rosee de la quimera. La Iliçô de Testalvi ès d'una claretat corpre-
nedora. Però, cai dir-ho: el condiciós qui estalvià en eis temps de profit, arri-
ba a tastar la fei qui sobreix del calze dolorós. La trista guerra estén sa ruta 
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d'estermini a cada jorn, i allargaça la crisi de la nostra Industria; més, la gue-
rra ès llunya, i la cris! alleugerida i comportada per ajuts, recursos i benevo-
lences. Exteriorment no hi ha trisíesa. To t i esser lluny en Carnestoltes, ja 
en sentim els primers bufecs. Si en Carnestoltes imperará, han de suprimir-se 
els altres fes tejos? 

Força Huit est igué el ball de Cap-d 'any en el Casino «La Unión». En el 
ball i en el concert i en les sardanes va distingir-se l 'orquestra «La Prlnc¡pal> 
de Palafrugell . La mateixa orquestra va tocar en el ball de societat del Casi-
no «El Puerto». Els cines s'onipien a vessar, especialment per a veure en Lo-
pretti al Ideal i na Carme Flores al Carmen; els amants del jòc juguen amb 
caima en els casinos; dancen els dançaires i els cantadors se desfoguen can-
tant fins al dia que donen concert. 

A semblança de molts qui s 'aprofiten de la premsa amiga o propia per a 
lioar-se ells mateixos o exaltar els amies, podría el qui açô escriu donar com 
a excel iencia la seva coope rado al concert. Ho retrec pels qui tenen massa 
fè en la premsa. Molt lluny estic de caure en pecat de vanagloria. 

La Junta de rOr feó «Aucellada», amb mires de consolidar la Societat , 
dedicà únicament el concert a sos protectors. La diversitat de quotes facilita 
l ' ingrés de tots els es taments . Si la previsiô de la Junta fou benèfica per a la 
marxa econòmica, no fou propicia a Tajust d 'espectadors . En comitiva entrà 
rOr feó al Tea t re Carmen poc abans de les 9, i a les 9 en punt començava el 
concert. L 'aplec de belles damiseles, ornades amb mantellina blanca i vestits 
clars, era digne d 'esser vist. Valiosos artistes contribuiren a que l'aparicio de 
l 'Orfeo fos falaguera. L'eminent pianista palamosina, n'Angelina Tauler , qui, 
per mèrits, recolli en son professorat a i 'Academia Granados les niés altes 
distincions, abrillanté el concert en forma tal, que ella sóla podía assegurar la 
base d'una institució naixent. Va executar magistralment el primer temps de 
la sonata, op. 31, 2, de Beethoven, Danza Española de Granados, i Rap-
sodia n.° 12 de Listz, recollint ovació xardorosa. Llàstima que no pogués dis-
posar d'un piano bo. En l'entitat musical troben-se, fraternalment congregata, 
elements de vàlua, els professors Casanovas , Casas , Ferrer, Batlle, Llorens, 
altres musics I un artista encara infant, n 'Agustí Conchs, vera prometença de 
gloria. El jove violinista, en Casas amb el piano i en Ferrer amb l'harmonium 
tocaren l 'Andante de la Simfonia de Beethoven i l 'overtura d 'Egmont. En 
escoltar la primera ovació, en Conchs, qui amb quadratura i fermesa desem-
penyà el seu comès, va emocionar-se en rebre, com a present, del seu pro-
fessor literari, senyor Andreu, els volums de sonates de Beethoven p e r a vio-
li i piano. El notable violinista en Manel Llorens vencé galanament les grans 
dificuitats d'una romança de Beethoven. Observi 's , dones, com la naixença 
de l 'Orfeo era ben acompanyada. L 'Orfeo obrí el concert, interprétant, com 
era son deure, la difícil composició Anyorança de mossèn Padró, premiada 
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en els Joes Florals organitzats per l'Orfeo i per MARINADA en 1914. La Pa-

tria Nova de Greeg arrencà mostres de general satisfaccio; lo prop! esdeviii-

gué anib VEmpordà. Com a final, les tres seccions cantaren la Marxa de] 

Tannhäuser de Wagner. Aquesta composició i la Patria Nova, foren acom-

panyades de tots els instrumentistes, dels quais sols manca citar n'Alfred 

Díaz i en Mane! Sarquelia. De tenir bons solistes podem ben gloriar-nios; ei-

tern els noms més d'una volta repetits: Llueieta Garriga, Josep Pèrez, Rafel 

Suñé, Josep Puntes, Joan Matamála. Interpretaren les eançons de Beethoven: 

A l'esperança, A Vamada llunyana \ Cançô de Maig. Durant la canturía, 

la distingida concorreneia seguí els versos que figuraven en el programa. 

Poes dies després, foren escampats per la vila programes d'un altre con-

cert: concert de pianola al Casino «El Puerto». Eis qui no saben un borrall 

de musica ni tenen proporció per a sentir-ne, en la pianola trobaren la realit-

zació d'un ideal. També passaren artistes ambulants qui en el Centre Fede-

ral oferiren un concert d'arpa i violi. 

Sens trencar l'enraonament artistic, hem de parlar de lo molt que treba-

11a el pintor Vidal. En sa última exposició de quadres hi revela notable avenç. 

Grat ès consignar que el dit senyor oferi a l'Orfeo Aucellada un bonic cartell. 

Eis infants amb traces d'artista corprenen. Un hom vol endevinar-hi la 

llevor genial. En Qou, minyó d'onze anys, també ha exposât quadres. Sola-

ment l'edat mereix un dolç estimul. 

300 Infants de Palamós, amb espurneigs de joia en l'esguard, entraren a 

la llar aristócrata de la senyora de Vie per a recollir obsequis dels Reis de 

Orient. Eis reis també se deixaren veure, enguany, en el carrer Major, entre 

eis fanais de la mainada. 

En el port hi ha hagut feinada gran per a desensorrar i adobar el vapor 

italià € Angelina-» en e! qual, per haver tocat la Uosa, va obrir-se una via 

d'aiga. Vingué un barco-bomba. Del mal ne pervingué profit a molts de ca-

màlics qui treballaren durant molts dies. Podien els camàlics recordar, amb 

tal facecia, la dita d'un company, ja vellet, qui, aprofitant el guany de portar 

atxa en eis enterraments luxosos, deia satisfet: Jo voldrfa que cada día morís 

un ric. El vapor San Severo també tingué averia, però de poca importancia. 

El vapor ^Mar Cantábrico-* carregà uns 5000 bultos de la Corchera amb 10 

hores. Per tal d'afermar la base de la via, el tren no pot anar al moli durant 

alguns jorns. E!s passejants s'embadoquen amb aquelles obres i amb les rea-

litzades en els baixos del Casino «La Unión». En l'entresol hi haurà bibliote-

ca i saia de billar; del pis desapareixerà la cuina. Per unanimitat fou reelegi-

da la Junta que presideíx en Josep Costa. 

De festes religiöses sols podem consignar la de Cap d'Any, terme de 

rOctavarí dedicat a l'Infant Jesús, i en la qual predicà el savi catedràtic doctor 

Frederic Daimau. 
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L'Agrupació Lírica festeja eis seus èxits amb un àpet i ball. En recor-
dança de faniii iariíat, feren-se retratar tots els artistes. S'ès canviada la Junta 
essent ara director, en Francisco Matas. 

L'Energia Eléctrica activa l'instal lació. Hi ha molta d'electricitat a la 
Vila; tant, que a'gunes cases no están ben isolades. 

En la Cambra de Comerç se reuniren tots els comerciants de la contra-
da. També se réuni la Junta de la Caixa d'Estalvis, comentant satisfactoria-
ment I escàs desnivell que per la crisi, lia sofert. 

En la fira del dia de Sant Antoni,devallaren molts veins de la Vali d 'Aro i 
de tots els pobles de I'encontorn.Hi hagué bail a La Gorga i ai Centre Federal 

Rebombori va fer-se amb motiu d'esser presos uns gitanos qui havien ro-
bat un burro magre i nafrat. 

Passen moites carretades de blat del vapor Trentino naufragai a St Pol 
El distmgit mestre, nostre amie en Salvador Figa, ès destinât a l'EscoIa 

Oraduada de Caldas de Montbuy. 

Molts diaris porten la nova de que, per a robar, foren profanats alguns 
nmxos del cementiri. Ago ha passat a Torroella de Montgr i i no en la nostra 
Vila. De robos no n'hi hagut altre que el de algunes pessetes en la fleca d'en 
Francisco Gárgol. 

De tant de parlar de crisi i de tristors un hom ansia el poder parlar de 
reformes I de projectes : comença la construcció de dos xaiets a la Fosca 
Quan la bellísima carretera de Tossa a Sant Feliu sigui acabada, tots eis au-
tomobils hi passaràn; aixis ès dit, com també corre la veu d'un gran projecte-
el projecte de tramvia elèctric des de Santa Coloma de Farnés a Palamós. 

.)e l'estranger 

Traduim del darrer nombre de Le Vigneron Champenois l'article següenf 
«El Comerç xampanyès i la guerra». 

«No vull pas relatar aquí l'historia del comerç xampgnyès durant la gue-
rra. D a ç o j a e n p a r l e m al dia en aquest diari de la manera més completai 
més Clara. Tots els llegidors del . Vigneron Champenois > savent que hi ha 
hagut, després d'un periode véritablement critic al començament de la guerra 
una revifalla en les vendes des del segón trimestre del 1915 i que eis afers 
tracta s son devinguts, cada vegada, més seguits. No obstant, encara son , 
molt Ilunys d'un résultat satisfactori. 

Es inevitable? A aquesta qüestió contestaré que el comerç xampanyès 
pot mvocar atrevidament i més que cap altre la c força major >. Podía fer-se 
miilor a Reims bombardejat ? I es creu que en les altres regions de la xampa-
nya les mides necessitades per la proximitat del front i les reglamentacions 
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inevi tables, que Tautori tat mi l i tar està obl igada a imposar a la zona de guerra 
han pogut faci l i tar n io i t els negoc is? Les di f icul tats de t ransport , la fal la d¿ 
l a m à d ' o b r a . r a l ç a d e l s n ô i i t s n o son pas especialment propis del comerc 
xampanyés. empero, poques empreses han sofert tant de Taturada quasi com-
pieta de la major part de Ies industr ies anexes. Les cistelleríes dels Ardennes 
les fàbriques d'ampolles del Nord , que eren els nostras grans venedors de pa-
neres i d 'ampol les, encara están en poder de l ' invasor. Les requesles de palla 
I de fusta d'arbre pol l , fetes en interés de la defensa nacional han rar i f icat 
ext remadament la fabr icació de caixes i de bosses de palla. L 'a lça dels su-
cres, alcofbl ls, papers, etc. . ressona també sobre el nostre comerc. Veusallà 
per la producció. 

Passem ara a les vendes. L 'hero ica Bèlgica era un deis nostres mil lors i 
mes faeis parroquians. La consumació era important en els rics départements 
que I enemic té provísor iament sota son jou . Natura lment que ara no es ven 
m una ampolla a les quatre nacions que ens fan aquesta guerra terr ib le. L 'ex -
portació destinada a Russia ès nula. Els mercats angiès i i tal ià v iuen de l lurs 
stocks d'abans la guerra i els neutres redueixen considérablement llurs com-
pres. Veusal là per les vendes. 

Ai ta ls son les principals causes de l 'estancació actual deis afers car l lur 
enumeració ès l luny d'esser l im i ta t iva . Les unes serán atenuades prou sensi-
blement i ràpidament després de la v ic tor ia i de la pau. Empero, les altres i 
en part icular , la gran qüestió, la dels mercats? 

Des de mol t temps, tinc por que e]s pobles posats en la gigantesca I luita 
actual no compraran més tan fàci lment, tan cfreely» com diuen els nostres 
aliats els anglesos, els v ins de luxe que abans els veniem. Caidrà fer un 
gran esforç, pr imer per a conservar contre tot l lur parroquia, després per a • 
crear mercáis nous. 

Servar la parroquia adquir ida ès el pr imer deure de tot comerciant Els 
négociants de xampany, qui son i n te l l i gen ts i tenen experiencia, no ho 
obhdaràn pas. No cal pas que els escumosos australians, per exemple, ens 
prengum una part del mercat angiès, que els escumosos de Cal i forn ia aumen-
tm llur parroquia a costa nostra. Una disminució de preu sería el mi t jà més 
segur de mantenir-nos damunt Ies nostres ant igües posicions. L 'acord comer-
cial entre els aliats que els anglesos prçconi tzen pot ajudar-nos considérable-
ment a servar la nostra plaça, sobretot si es rebaixen en favo r nostre els drets 
de aduana actuals, que a Russia pr ivep extraordinar iament el nostre comerc 

Crear nous mercats. M 'equ ivoco . No hi ha pas un sol punì del món ont 
els nostres vins no siguin coneguts i preats. Més , cai a tot preu e ixamplar 
certs mercats. L ' A m é r i c a del Sud, en especial, compra reiat ivament poc a 
Xampanya. Aquests paisos han sigut un x ic descuidáis per la major pa r i de 
les cases. Ca id rà fer-hi un gros esforç. I açô des d'ara. L o mateix que Ies 
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campanyes militars, les campanyes comerciáis no s'improvitzen pas. Actual-
ment, l'inercia, la manca d'organització no són ni perdonables ni perdonades. 
Dones, mans a i'obra tot seguit.» 

* 
* * 

Durant els deu primers mèsos de 1915, les exportacions franceses de 
Vins de Xampanya i Vins escumosos pugen a 63.140 hectolitres contra 
109.266 hectolitres en 1914. 

¿ D o r Foot-Bail 

De renaixement foot-ballistic se podría calificar el darrer mès, ja que ha 
sigut un dels mesos en que el «Palamós F. C.> ha pogut demostrar tot Io que 
sab i pot. 

El día 2, el Palamós jogava un partit a Sant Feliu, contra el Palafrugell, 
guanyant els palamosins per 4 goals a 0. 

El día 6, el primer team de Sant Feliu era vençut pel Palamós per 5 
goals a O, en el camp del darrer. 

El día 16, el Palamós se batía a Palafrugell, contra el team primer d'a-
quella vila, guanyant-los per 4 goals a 2. 

I, per fí, el dia 30, que fou el partit mes formòs, jogat al darrer mès, els 
nostres foot-baliistes, en llur camp, vencíen al Palafrugell per 3 goals a 1. 

El cronista, es permet fer-los una lleugera advertencia, sens voler mo-
lestar-los: deuen procurar entrenar-se més, car, del contrari, el dia menys 
pensât, serán vençuts, per un team més inferior al seu. Risquen que els passi 
Ç0 que els passà diumenge : que en arribar a la segona part ja estaven can-
sats i abatuts, passant de l'ofensiva a la defensiva. 

Se Iluiren els joves, Humbert, qui estigué colossal, i Ribas, qui demostrà 
tenir facultats a la porta. 

Del team contrari, el conjunt m'ha agradat molt més que el nostre, I se-
rá un team perillos el dia que piquín més a goal, en comptes d'entretenir-se. 

—Ha passat a la reserva, el notable defensa del primer team del Pala-
mós, en Martinench. 

—Ha tornat a la vida activa del sport foot-ballistic, el simpàtic davanter 
extrem, en Salvador Humbert. 

—També tornará a formar part del Palamós, el jove en Climent Hum-
bert, de qui en guardem tants bons records d'abans d'anar al servici del rei; 
amb eli hi hauràn tres germans Humbert al cPalamós F. C.». 

—Se mos diu que, aviat, ben aviat, se celebrará un gran festival de sport, 
amb carreres pedestres, salts i foot-ball amb un acreditat team de la pro-
vincia; procurarem posar al corrent ais amants del bell sport.—C, Sénrab. 
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Moviment del port durant el mès de Janer de 1916 

ENTRADES TONELATQE SORTIDES TONELATGE 

Vapors 15 

Barcos de vela 10 

10.432 

568 

Vapors 15 

Barcos de vela 10 

10.432 

568 

Operacions de la Caixa d'Cstalvis 
Nombre d'lmposicions Quantitats imposades Reintegres Quantitats pagados Llibretes noves 

166 7.205'60 71 5.946'26 4 

LStacio D uviometnca 
Alga recollida durant el mès de J ane r : DO'O mm. 

Registre civi TPés de Janer 

Naixements : 1. Francisco Serrat i Forné. — 2. Jaume Cugat i Toldrà. — 3. Agna 

Soler i Vázquez. — 4. María Barceló i Buxeda. — 5. Josep Zapata i Baño. — 6. Lluisa 

Casas i Mas. — 7. Gloria Gut iérrez de la Ledesma . — 8. Joan Juanals i Dagas . — fnno-

menats : 1. Alba i Buscali. — 2. Espier i Puy. — 3. Dalmau i Bassols. 

Defuncions : 1. Leonor Mont i Qispert , 56 anys. — 2. Melxora Vilanueva i Escu-

che, 81 anys. — 3. Josepa Ruiz i Cecilia, 4 mesos. ~ 4. Narcisa Duclians i Burceda, 

62 anys. — 5. Carme Linares i Llorca, 58 anys. — 6. Dolors Caner i Halli, 35 anys. — 7. 

Rosalía Vergeli i Nin, 64 anys. 

Matrimonis: 1. Angel Auger i Gallart amb Herminia Gaus i Carbó. — 2. Jaume 

Pere i Joan amb Pilar Inchaurregui i TTIurgia. — 3. Caries TTIolIa i Ramis amb Virginia 

Ribera i Gubert . — 4. Santiago Pascalet i Cabrii ja amb Candelaria Gou i Gispert. 

Tallers Tipogràfics LA QUTENBERG. — Palamós 
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ti ntura Irtlla nt 

OAN ANTO A 
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