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Espanya, 3 pessetes l'any; Estranaer, 5 francs. 
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RAQUITISME Alegria als neurastenics liJ 

TUBERCULO.SSIS Es el remei del ~ 
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ESCROFULISME 

Es ven en tates les farmacies __ _ 
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rrenda .LA R~~IN A 
- DE-

NXCET CASANOVAS . 
SASTRERÍA i Confeccions. Varis gen
res de punt. Cotilles alta novetat. Mo
dels fabricats especialment pera la casa. 

CENTRE: DE : REPRESENTACIONS 

EIDILI noytt 
INS T f\L·Lf\CIONS 

per a aigua, gas i electricitat 

: Reparacions de ·maquinaria : 

C.arrer de mauri i \7ilar, 3 

Avellaners, 

I· 

NEGRET I CAIXAL, : 
deis criaders de Romanya de la . 

Selva. -- Per instruccions i 
planter dirigir - se a Mossen 
Joan Rabasseda, Rector de 

Romanya de la Selva. 

Ramón Casas· 
MODERNA TECNICA DE PIANO 

- TEORIA - SOLFEIG - CANT -

ESCALA DE QUINTES de BARBEREÁN, 

modernament reformada per 

- ÜEVAERT i E. MORERA, 

LLI<;ONS particulars i a do¡nicili. 

Fustería i Ebanistería 
- DE-

J. Maru11 ·Agustí 
LA MÉS ANTIGA I ACREDITADA 

Carrer de Munt, 21 
NOTA important: Aquesta ca~a se 

fa ca.rrec de tot el servei funerari. 

Adroher Cermans 
Telefon, 212. · Apartat, 18. 

Telefon interurba, 3. 

GIRONA === 

Maquinaria eléctrica. 
Material eléctric. 

Magatzem de Maquinaria i Articles per a les Arts del Llibre 
CEFERi GORCHs · 1· ESTEVE 
Rambla de Catalunya, 91. BARCELONA 
Existencia de Maquines d'impremta de la tan acreditada casa MARINONI 
= Maquines de cosir amb fil-ferro i corxets == Tipos comuns, T-itolars i Vi
nyetes de la· Fundició DEBERNY; especialitat en lletres angleses caligrafi
ques, litografiques i talla-dol~a, de. les quals n'hi ha sempre existencia en 
magatzem = ; : : Teles per a Enquadernació : : : = Filets de coure: gran 
assortit en magatzem deis més usuals en polices de 1 • 2 i 3 kilos. 

I ' 
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PINTU.RA 

ESMALT 

Corts, . 653 · BjlRCELOfljl 

LORILLEUX y - C.ª 
.... 

H. IBÉRICA DEL PADRE· 
· HOSTATGE I HABITACIONS 

Propietari: J"OSEF ·Roc·A 
Comte Assalt, 11 i Laricaster, 2. BARCELONA 

Se parla frances. - Espaioses habitacions. - Timbres i Hum 
electrica. - Servei esmerat. - Casa fundada en 1849~ 

S'avisa als Senyor s Viatgers' que la casa no té cotxe ni corredor en les esta
cions ni en els molls. Els cotxes de ·la Central el portaran a l'establim_ent, si 
es que ho soJ·Jicita, com també el tramvía que porta la creu roja, que els dei-

xa davant el carrer Conde del Asalto . 

RESTAURANT ~~-~ TELEFON 67 
1 

.Y ERO G L I F 1 -C 
PlatJ·a de Lf\ FOSCtl j BA BE BI Bo i BU j SANT JOAN DE PALAM ós 

· NIC ( Costa Brava) 

Primera Colonia estiuenca marítima de Cata lunya. - ~Xalet s• per a families. - Serve i de Ho-

1 te! i de Restaurant. Obert tot l'any. ----------------------- - ---·---
~::x::-::x :::ac:x::x:::x:::x:::x=,c::x=.x::;:-=-:::x::::x x:::x::::x:=:ar:=.-::x:::x=,c:x::x:, 

· FU N DI C I ú i Tallers mec8nics i etectrics. ~ 

Tomas, Solés i C}ª en cta. ~ 
X 

~ CARRETERA DE BARCELONA, 39 BIS :: GIRONA ~ ~ 
Telefon Urba n.v 242 Telefon ·1nterurba per a conf. n.º 6 

:x:::x:::x:::x::x=:-::-=:x::::x:::x=~:x::x::x::x::x::::::.c=x=,c:x::x::x:~ 
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: Grans tallers de Fcitogravat: 
• • • • 

- . 
REQUESENS, • 

OLIVER I HENRICH : 
a l>laQa de Letamendi, 27 = Telefon, G. 1104 ÍI 
a . BARCELONA · a ............................ 
Majó i Planas.-Barcelona 

Importadors .directes d'Olis minerals. 
Fabrica dé grasses per a la industria 

· a Hospitalet del Llobregat. 
· Corretges, Gomes, Amiants, . 
- Estopades i Caps de Cotó. 

1 

CORRESPONDENCIA: Fernando, 12, entl.º (Entrada Vidre, 2) 

Hotel i cate TRIAS Situac~ó immi
llorable, davant 
de la mar, de la 

esta ció, del passeig i al . costat de l'administració d'automóbiJs. 

l!I ~abitacions confortable~ l!I Esplendit saló menjador oo 

MAGNIFICA SALA DE BANYS D'AIGA DE MAR I DE DOLCA 
. ' 

GARAGE TELEFON, 35 

TBA1\T8P0BTS I ADifANES 

Carrer Cristina, 2 ~ Cases a Port-Bou, Cer-

- Barcelona. -
z 
o 
lL 

·UJ 
_J 

UJ 
1-

: bere, Irán i Hendapa: 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós Col. J. Sánchez



ANY V. PALAMÓS, fEBRER DE 1918. NúM •. 51. 

1 
T reball llegit per al tema tercer de. l'f\ssemblea de pro

pietaris, industrials i cómerciants súro-tapers, que 
es celebra a Llagostera el dia 25 de Novembre 
de 1917. 

Es una vera joia pera- mi poder pendre part a aquesta assernblea , que .. 
importants ele1úe11ts-industrials i comercials ·de la meua vila nadiua celebren 
amb un entusiasme i una fe sois sémblables a IH que senteri · els ap.ostols d'íina 
religió o els defensors d'una idea '¡ els propagadors d'Üri"a escala o d'un partit. 

jo efs felicito de to.t cor i els endre<;:o l'expressió del rnés viu agraY111ent, 
que tots havem de sentir.per ells, pér totes aquestes persones que han fitat 
llur mirada vers la finalitat del bé comú j deis majors be11eficis i profits per 8 

llur proisme i per a la nostra patria. . 
He tingut l'artn honra d'esser nomenat _ponent · per desenrotllar el tema 

·tercer deis que es· venen discutint i exposant en aquesta assemblea . Jo no po
dia esperar¡c;qr-me ja mai que es pensés an1b mi per a una honrosa tasca sem
blant, que .quaJsevoJ ·altre de. m itja_na capacitat ha u ria desemotllada amb més 
perícia i ácert que jo, que no posseesc al·tre mitja ·quema bo11a voluntat ·i 111011 
viu desig de poder reeixir a correspondre dignament a la preferéncia que se 
m'es demostrndn. 011 jo no pugui arribar pera satisfer-vos, la vostra deferent 
bt~nevoléncia vindra a suplir la manca de saber. 

El terna tercer que s'ha de discutir i exposar en aquesta Assembler1 de
rrana: quines son les obres públiques imprescindibles peral !rafee / de
senrotllo_d' aquesta industriosa comarca_? Passeja11t la 11dra9a per la nos
tra regió, jo _veig desseguida una obra q11e cree qu~ es d'u11a reial i~nportancia 
i d'una necessitat peremptoria pels nostres interessos agrícols, industrials i co-

• 
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18 MARINADA 

·mercials. Me referesc al camí ve'inal que, sortint de Llagostera, vagi a parar 
a la carretera de Palamós a St. Feliu de Guixols, passant per Panedes, Ro
manya de la Selva i Calonge. 

Abans de tractar d'una manera particular de l'esmentat camí, permeteu
me que vos exposi qualques consideracions generals sobre els camins ve'inals. 
Tots sabeu que el 29 de Juny de 1911 foren promulgades dugues lleis: una 
que suprimeix el plano! general de carreter·es de l'Estat establert per la Iegis-

• lació d'Obres Públiques i decreta la creació d'una xarxa de carreteres de 
7.000 kilbmetres per a construir, i l'altra llei, que estableix la construcció de 
camins ve'inals, o sigui de camins carreters de servei públic fets en condicions 

• d'economia, que no siguin a carrec exclusiu de I' Estat, de la Província o deis 
Municipis. La construcció d'aques,ts camios ve'inals té lloc mitjan<;ant uns 
concursos que I'Estat convoca; per· poder pendre-hi parí, cal primer o que el 
camí ve'inal hagi sigut declarat d'utilitat pública o que substitueixi carreteres 
o trossos de carreteres que havien- figurat en el plano) de .]es de l'Estat. 
Aquest concedeix una subvenció o bé un avenv que els pobles interessats te
nen de reintegrar-Ji en 30 anys, mitjan~ant un petit recarrec sobre la contri
bució, que no es comenva de pagar fins que els pobles frueixen del camí 
vernal. El tant per cent de subvenció que es pot demanar· s'ha regulat pel cu
pu de la contribució territorial que cada municipi paga al tresor; la subvenció 
maxima es del 70 per cent del cost de les obres i per als municipis que pa
guen me11ys de 10.000 pessetes, i la mínima del 40 per cent per c.1ls municipis 
que paguen més de 100.000 pesse\es. Finalment, .el terreny que ha d'ocupar 
el camí ve'inal deu esser cedit graturtament i fer constar documentalment que 

· esta disponible per !'obra abans de comenvar-la. 

Aquestes consideracions generals són prou per a mostrar a tothom gros
so modo el que són els camins ve'inals i les condicions principals per a llur 
construcció. Veiem, dones, ara el que es el nostre i la conveniéncia i la utili
tat de la seva construcció. 

El dia 29 d'Abril de 1909 fou inclu'ida en el plano) general d'obres de 
l'Estat una carretera que, sortint de Calella de Mar, amb un ramal a la platja 
de Llafranc i passant per Palafrugell, Montras, Vall-llobrega, Calonge, Ro
manya de la Selva, ve'inat de Panedes, Llagostera, rajoleries de Sant Llo
renv empalmés amb la de Tossa, Llagostera, i, sortint de Romanya de la Sel
va, un ramal, que passés per la Font-Picant de Panedes i la Font Picant de 
Bell-lloc, empalmés en el terme de Santa Cristina d'Aro amb la carretera de 
Girona a Sallt Feliu de Guixols. D'aquesta carretera se n'ordenarell els estu
dis en 1910 i se n'aprova el pressupost per fer-los i formular el projecte de la 
carretera l'any següent; malauradament, virigué la llei de 1911, que la féu 
desapareixer de I' antic planol de carreteres de I' Estat i no fou inclu'ida en el 
nou de 7.000 kilometres de carreteres, segurament perno reunir les condi
cions que la llei exigeix. 
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MARINADA 19 

Ens quedarem, dones, sense la desitjada via de comunicació per l'assoli
ment de la qua!, no haviem estalviat duraJ:Jt 4 anys cap gestió ni treball. 

Passa algu11 temps fins que s'implanta i es dugué a la practica la nova 
llei deis camins vei'nals. Amb ella pensarem i d'P.lla treguérem partit per con
vertir una part de la perduda carretera • projectada en camí ve'inal i, a l'efecte, 
tramitar~m la construcció de l'esment'at ,_ que, sortint de Llagostera anés a 
empalmar amb la carretera de la Bisbal a- la ·de Palamós a Sant Feliu de Gui
xols, empalme que podría fer-se a Calonge o en altre lloc que convingués, 
passant per Panedes, Romanya de la Sefoa i Calonge. 

Posárem fil a l'agulla i assolírem que el 28 de Desémbre del 1915 el nos-• . 

tre camí vei'nal fos declarat d'utilitat públi_ca; el dia 9 del mes passat de Sep-
tembre ens avisaren que, dintre breus dies, es convocaría un concurs per a la 
construcció de camins vei'nals i que suposaven hi seríen destinats uns deu mi
lions de pessetes o més, i que calía tinguéssim l'expedient llest per a poder 
anar a l'esme11tat concurs i poder ·assolir la construcció del desitjat camí. 

t MIQUEL VINGUT. 
(Continuara). 

La mort d'En Miquel '7ingut. 
En Miquel Vingut, (q. a. C. s.), un deis fundadors de la nostra Revista, 

després d'uns quants jorns d'esperanc;a, ha mort sobtosament. El dol que 
sentim es gran; la ·perdua, immensa. La sobtosa mü'rt fa que MARINADA apa
regui amb expressions de goig per la esperanc;a vana i amb la nova i11fausta 

• 
i fatal. El número proper -sera a sa memoria adrec;at. Amb el cor plorós, 
resem ara per la seva anima. 

- -~- ~ - -- --- '"'---~ - _....,... -

El destí 

¿On vas aigua q~e t'escorres . 
rondinant pel xc,lragall; 
qui t'empeny que sernpre corres 

rost aval!? 
¿Quina ma secreta et guia 
tot al llarg del teu camí 
per seguir-lo nit i dia? 

-Mon destí. 

,-
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1 nstantania 

MARINADA 

Flor xamosa que et vesteixes. 
deis colors més variats; '~,.. 
¿d'on els treus? per qui els guarneixes 

tan gemats' 
I !'olor tan torbadora 
que espandeixes al florir 
sens saber -a, qui enamora? ' . -Es mon destí. 

Rossinyol que en les bar~isses 
xerroteges séns parar, 
són, potser, tes cantadisses 
quelcom més que festejar? 
Quan en clarés nits de lluna 
esdevé ton cant diví 
¿qui te'I dicta amb tal fortuna? 

- Mon destí. 

I tu, home, que en la guerra 
tot lluitant perds el juí, 
en sembrar de morts la terra 

-germao~ teus-
Compleixes amb ton destí? 

LL. BAR CELÓ I BOU. 
L 

Dolc;a ,la veu de la princeseta qui canta una romanc;a d'amor. No s'es 
refugiada en magnífic palau ni en aristocratics edificis. Vaga errant en platja 
somniosa, buscant l'amat perdut. 

Quan les ones s'alcen bramulant, amb feréstega altivesa, la princeseta 
s'enfila destrament, com un marree atrevit, a l'enasprada roca. Voleia sa ca
bellera, com estandart victoriós, i, amb els ulls devoradors _mira la llunyania 
esperanc;ada d'ovirar el salvador que espera amb goig intens. 

Li diue11· Nena Gentil, perqué es la que formoseja la petita badia. Ella la 
transcorra infinitat de voltes, i els pescadors la saluden cortesment. 

- Salut, Nena Gentil! No ve encare el galan que ha de dur-vos a llunya
nes terres? 
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-No pot tardar, afegeix ella amb un somriure de regina egipciana. 
- 1 com se diu, el noble cavaller? 
- Ferran de Torreflor! 
1, rient bojament, com una éampaneta de cristall, banya sos peus arran 

de l'ona. 
Els pescadors se la miren envejosos, amb una mena d'orgull, car una flor 

)luminosa en un poblet de -marina, es un_ diamant polit que es contempla amb 
venera ció . 

A !'acostar-se la nit, roman silenciosa, a la platja daurada, com una es
plendida visió . Cada volta que veu una llum palida, que passa a la llunyania 
de la mar, s'aixeca lleugera i crida l'amant que la deixa. 

I passen mesos i anys i Ferran de Torreflor no retorna al pÓble on hi dei-
xa la princeseta somniosa. • 

No obstant, Nena Gentil espera. Té confiarn;a amb el noble cavaller, i 
diu que el cant nocturnal de les onades li repeteix que sorgira com una llum 
triomfal . 1 ella canta! Dol<;a la veu de la princeseta amb sa roman<;a d'~mor! 

Caigué malalta Nena Gentil! No volgué altre llit que la $Orra humida, 
altre casal que el que oviraven sos ulls. Els pescadors la vetllaven. El poblet 
de marina perdía sa immaculada blancor, morint també com per art d'encan
tament . 

Vingueren doctors de fama, no aquells de les llegendes i narracions, i el 
mal de la princeseta no tenia cura. Moria lentament la més formosa flor de la 
daurada platja, la més humil donzella del · poblet. Tot · eren plors. Era senti
mental el quadre, tristíssim i fatal el desenlla<;. 

Un corn ressona en la mar i un vaixell de blanques veles, aparegué al 
fans de la mar blava. 

Nena Gentil feu un crit aterrador, un crit suprem d'amor. 
-Ferran de Torreflor! 
El vaixell , majestatic, s'acostava pausadament. 
Nena Gentil, la princeseta malalta, com infant atrevit, puja a l 'enaspra-

da roca . 
-Ferran de Torreflor!, repetí alegre i plorosa.· 
- Nena Gentil! 
Baixa el galan i la princeseta es llen<;a a sos brac;os. • 
El poblet de marina torna a la Ilum i a la felicitat, car els dos amants se 

juntaren en un llac; etern . 
Com a record de la felicitat de Nena Gentil, s'al<;a, damunt la roca enas

prada, un monument el qual representa una dama al cim de modesta barque
ta, polsant amb sa lira d'or, la romanc;a d~amor a l'amant perdut. 

L LUÍS COMAS I XANDRI. 
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Fulles ventisses 
Poesies de tots vents posades en catala 

per JOf\QUIM RU'{Rti 

L'f\NUNClf\CIÓ 

Quan Déú, Rei triomfant, 
tracta de fer-se infant, 
va dir a Gabriel 
que anés beri lluny del cel, 
ben lluny ... vers Orient. 

Vivía a Nazareth 
un lliri blanc, perfet, 
la Verge del front pur; 
i l'angel des J'atzur 
va dir-li dol<;ament: 

- «Cap por hagueu de mi. 
~saluh us vine a dir. 
De gracia plena sóu. 
Dins vostre sí s'en.clou 
un fruit tot, benaurat. > 

Lá Verge, 'oint aixo, 
digué, rompent en p16: 
-«Esclava soc de Déu. 
Que. es faci sobre meu 
segons sa Vofuntat 

Lf\ BONf\ N0\7f\ 

L'aurora, amb vesta rosa i or, 
somreia al trenc del dia. 
Als bons pastors angelic chor 
de sobte apareixía. 

<Es nat un nin gentil i dol<;, 
del cel baixat a vostra pols, 
que a vida i mort s'es avingut 
per tal de dar-vos la salut. » 
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«Al món aporta l'iris, 
els cors transforma en lliris 
i va aplanant la vía, 
que al cel els homes guia. » 

EL TENDRE JESÚS 

O tendre Jesús, dolcíssim Jesús: 
fent de l'Etern la voluntat, 
en creu morint, al ce! ens duus 
i ens a lliberes de peca t. 

O tendre Jesús, dolcíssim Jesús! 

O tendre Jesús, dolcíssim Jesús: 
has desarmat el bra<; de Déu, 
el negre infern resta confús, 
la mort s'abat a sota teu. 

O tendreJesús, dolcíssim Jesús! 

Lf\ GRf\Clf\ D191Nf\ 

Font de vida eterna, 
prodiga cisterna, . 
joia del desert, 
pel camí de prova 
se salva qui't troba, 
qui no't troba, es perd: 

Ah, ma veu de dir no's cansa 
ta puixan<;a, 
ta lloan<;a. 

Dona-m fortalesa 
contra l'escomesa 
folla de l'infern, · 
aigua cristal'lina 
de la font divina, 
gracia de l'Etern. 

Ah, ma veu de dir no es cansa 
ta puixan<;a, 
ta lloanc;a. 

23 
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24 MA_RJNADA 

SIGUEM DE DÉU 

Déu no mor mai, 
cal seguir-lo sens desmai. 

El seu brac; ens dona ajuda 
en qualsevulla fatic 
i sa destra mai venc;uda 
no es ton; per cap enemic. 
Ell governa la victoria, 
Ell es niestre de la gloriél. 

Segúiu, dones, el meu consell: 
Déu ens ama, siguem d'EII. 

Déu no mor mai, . . 
cal seguir-lo sens desmai. 

Si les creus ens atuiexen, 
Déu ens donara socors; 
si e·ls homes ens avorreixen, 
Ell ens bri11da ses amors. 
Té de gracies les rnans plenes, 
don ... fins la sang de ses venes. 

Seguiu, dones, el meu consell: 
Déu ens ama, siguem d'Ell. 

Lf\' MORT 

Pénsa que en hora· 110 llunyana, 
per més que siguis jove i fort, 
cauras retut a la fossana 

. sota !'empenta de la rnort. 
Pensa-hi de tarda i de matí, 
no oblidis mai que has de morir. 

Dés d'aquell soli, on Déu fulgura, 
un crit de mort sera llenc;at 
i s'obrira ta fossa obscura, 
portell de !'ampla eternitat. 
Pensa-hi de tarda i de matí, 
no oblidis mai que has de morir. 

t 
l 
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AL·LELUIA ! 

Mort ben fera i acarnada, 
o jesús, haveu passada; 
mes, ja fret i sepultat, 
heu, per fi, resucitat. 
Heu venc;ut, heu a

1
terrada 

l'aspra mort, que se us enduia. 
Al ·leluia! Al·leluia! 

Tothom la nova celebra. 
Fuig venc;uda la tenebra. 
La natura ento11a un cant 
d'alegría bogeja11t. 
La campana amb gaia febre 
sona com batuda encruia. 

Al·leluia! Al·leluia! 

GOIG EN DÉU 

O, que es felí<; l'anima santa, 
que ben sencera a Déu es don, 
atúb sa bellesa sois s'e11canta 
i amb ses volences es confon; 

i amant, amant 
amb amor gran, 

fent de jesús la voluntat 
a sí mateixa s'ha negat! 

Suprem consol, gracia surina, 
esser ·de Crist complP.tament, 
gaudir la seva amor divina, 
tenir-lo sempre al cor present. 
En sa subl im beatitut 

millor pla~,r 
no pot haver 

l'angel amb tota sa virtut. 

25 
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Cr·onica local 
Els anys parellers aporten, de rigor, la constitució de l'Ajuntament. Fou 

del tot pacífica, car absolutament pacífica fou la proclamació deis regidors, 
votant-se el carrecs, per unanimitat, en la forma següent: Emili Pages, Bat
lle; Eladi Cateura, primer Tinent; Josep Juera, segon Tinent; Tomas Pasca
let, tercer Tine11t; Artur Casademont, Síndic; Jaume Mas, Síndic suplent. 
Sois ap~nta un espurneig de 11.uita en la fixació de l'hora de sessiá, defensant 
la mi noria republicana una hora lliure del treball de fabriques i votant, unanim, 
la majoria, !'hora acordada d'alguns anys ern;a. 

La constitució del municipi aumenta el parloteíg de política, ja molt viu 
en les amables festes de Nadal i de Cap·d'Any, per l'ostentació de l'Agrupació 
Catalanista. En aquelles dolces festes, que molt enyorarieri els estudiants pa
lamosi11s de no poder-ne disfrutar, hi hagué el tradicional ball en el Casino 
de La Unión amb la cobla La Principal del Centre Federal i el reglamentari 
concert, i dues novitats de qué amb grans elogis parla tothom: l'exposició de 
treballs en el Col·Jegi de les Germanes Carmelites i el Concurs de fanals en 
la vetlla deis Reís, organitzat per l'Agrupació Catalanista. Lamentem la im
posibilitat de publicar fotografíes, car la dita exrosició mereixia sobradament 
esser aquí reprodu'ida. Del concurs de fanals hem de dir que fou més impor
tant l'elogi de la idea que els treballs presentats a concurs. Amb tot, pogué el 
Jurat adjudicar els tres premis, consistents en joguines, obtenint el prin:ter, 
l'Escut de Catalunya de la nena Concepció Albert; el segon, En Patufet de la 
nena Dolors Lladó, i el tercer, En Charlot dJ nen Guillem Camós. 

A més d'aqueixos agradosos aveniments, hi hagué en les joioses vagan- . 
ces un concert per l'Orfeó Aucellada al Saló Carmen, desllui't per la fret crua 
i negra, qui retenía a la llar els més valents. La simpatica entitat dona les pri
meres audicions del Dimoni Escuat d'En Comella, La Porqueirola d'En 
Sancho Marraco, Sobre sa lomba i Cant de Primavera de Mendelssohn i 
l'esplendid Salm CL de Cesar Franck. La senyoreta Maspera també oferí la 
novitat de La Princessa, melodía de Greeg; la senyoreta Casanovas canta 
A l' Esperan{:a de Beethoven; i ambdues interpretaren admirablement el duo 
d'EJsa i Ortruda de Lohengrin de Wagner; En Matamala canta, de bellíssima 
manera, el Panis Angelicus de Cesar Franck, interpretant la part de violí En 
Mane! Llorens. Dirigiren els mestres Ferrer i Casanovas, obtenint aplaudí: 
ments. · 

Els cinematbgrafs també volgueren exaltar les belles jornades oferint bo
nes pel'lícoles. L'ldeal oferí la de Cristbbal Colom. propagant, a l'avern;, 
l'exit amb l'ofrena d'un follet explicatiu i iJ·Justrat, del qual !'Empresa tingué 
a bé regalar-mas un exemplar. 

Passat Reís, els estudiants tornaren a la feina, i amb els dies normals 
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vingueren desgracies, qui, íntimament, mos afectaren. Morí, als 35 anys, Don 
Josep Costa i Milans (q. a. C. s.), Administrador de !'Aduana. Perla caritat 
que era en ell sa gran virtut, molts d'humils l'han plorat. En l'enterrament hi 
havia l'Ajuntament en ple i tates les autoritats, ·la Junta del Casino La Unión 
de la qual era .el finat President, tots els carrabiners i guardiacivils, i persona
Iitats de les vei'nes poblacions. En els funerals concorregudíssims, elements 
de l'Orfeó Aucellada amb el concurs de .Mossen Sala, tenor de la Seu de Gi
rona, cantaren la inspirada Missa a tres veus.de Perosi. 

La mort ha dallat una altra de les figures més caritatives de Palamós : la 
distingida dama, Donya Andrea de Vic, (q. a. C. s.) finada a Madrid. No hi 
ha hagut, dones, Iloc a manifestar el dol de la vila, mes nostre amic D . Urba, 
Gerent de la Corchera, per les proves de pésam que ha rebudes, pot consi
derar la gran manifestació dolorosa que hauria feta Palamós. 

Del dolor a la joia: de la impressió d'aqueixes morts passa el poble a la 
frisam;a carnestolesca . Comenc;aren les passades, qui tanta de gent atrauen 
al Carrer Majar, ene que no més siguin de músic·s abrigats . Com que hi ha 
hagut recentment revolució en els balls, hi ha animació i gatzara. Els dansa
dors del Centre Economic ingressaren en el Casino El Puerto en massa; 
l'Agrupació Catalanista, formada majorment de joventut, organitza admira
bles halls, a l'ornament deis quals hi contribueixen les dues arcades de la sala 
i una- rica alfombra; el Centre Federal omple la sala., com sempre. L'Agrupa
ció Catalanista prepara per Carnaval una comparsa de joves cantaires, en 
questa d'arbi·tris pels pobres. A tal intent

1 
l'artista En Modest Roca, ha feta 

una bella senyera, que ja ha pogut veure el poble en !'aparador de casa 
N'Elena; i amb tal motiu, la joventut del Centre canta molts dies, sots la .di· 
recció del popu·lar mestre Ferrer. El local de l'Agrupació, amb les sessions de 
cant i amb les classes de catala i d'histbria a les quals acuden 70 deixebles, 
es, en realitat, un centre de cultura. 

Apuntarem, temps enrera, que la construcció cte vaixells, negoci lucratiu 
avui en dia, hauria de veure's desenrotllat en nostra població. Dones bé, ara 
ja l'hi vei.em, sots la direcció de l'intel ·Jigent marí En Pere Gutierrez. Calafats 
i mestres d'aixa han vingut de fóra, establint, en l'escollera antiga , unes dra
ssanes, qui, per referéncies, no deixen d'esser importants. Ara hi reparen el 
pailebot Unión. 

El moll i les barques continuen abarrotant-se de llenya, negoci de guerra. 
Del negoci normal podem consignar la relativa millora de I'aument a 4 jornals 
en les fabriques deis Srs. Martí Montaner i C.ia i El Convento. Els obrers de 
la Corchera demanaren un aument del 10 per cent del jornal i treball pera 
tota la setmana. Concedí la Geréncia la darrera petició. Pot dir-se que, fins 
ara, Franc;a tanca les portes a la nostra indústria; sort que Anglaterra no se
gueix el seu camí. 

Ha aumentat el preu de la llet. Davant el conflicte de les subsisténcies 
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se reuní l'Ajuntamerit. Per fortuna 11q han mancat. queviu:-es a Palamós. 
L' Ajuntament mereix calurosa ~eli2i tació per l'ofegament d'una costum 

palamosina molt ridícola. 
En la reunió de la Caixa d'Estalv.-is, el Director Don Pau Matas presenta 

la dimissió de so11 carrec, fundant-la· en motius de salut. Pero la Junta, do
nant-li merces per son concurs assidu, Ji prega que retirés la dimissió, i aixís, 
fou, en definitiu, acordat. Per les apu11tacions mensuals, pot haver vist el lec
tor que la Caixa progressa, malgrat de la crisi. 

La Cooperativa de Consums presenta un balan<; amb 1950 socis i un ca
pital de 229. 752 pessetes. Ha donat el 1.0 per cent de benefici. 

Per protestar de la _deficiéncia del servei de la Companyia E11ergia Elec
trica qui danya, en gran manera, l'estament obrer, va celebrar-se u.n 111iting 
vigorós en el qua! parlaren En Bernard Soria i En Secundí Torrent, fent a la 
sortida, manifestació pública fins a la casa de la vila. 1:,es conclusions, refren
dades pel senyor alcalde, foren trameses a l'l ltm. Sr. Governador. 

· Nostre amic N'Andreu Escoruela es nomenat Administrador de l'Aduana. 
El tramvia descarrrila prop Llofriu. La Pla<;a de l'Estació, amb IPs grans 

1 

ruixades, se convertí en estany. V,a poder-se apreciar que els treballs en 
I' Aubi han estat profitosos. . 

Acabada la present cronica, hem assistit, profundament af~ctats, al viatic 
de nostre bon amic En Miquel Vingut, un deis fundadors de MARINADA, Pre
sident de l'Agrupació Catalanista, amb el qual convivim en identitat d'ideal i 
cooperem en totes les manifestacio11s d'espiritualitat de la 11ostra vila. Nostre 
Senyor ha exaudit el nostre prec·"· de conservar la preada salut del bon 
company. 

Sport Foot-ball 

Com que seria treball molt llarg el ressenyar tots els partits efectuats 
durant els mesos de Desembre i Gener i desitjant deixar complaguts els ama
bles llegidors de les meves humils croniques, ressenyaré solament els partits 
més interessants. 

Els dies 8 i 9 de Desembre lluitaren en el camp de l'«Ateneu Palafruge
llenc» el seu primer equip amb el primer del «Júpiter> de Barcelona. Queda· 
ren empatats en el primer partil i gua11ya el segon l'«Ateneu Palafrugellenc, 
per 3 goals a 1-. 

El mateix dia 9 jugaren a Sant Feliu el «Sport Club Guixolenc» i l'«Ate
neu Deportiu», ambdós de la mateixa població guanyant ·el darrer per 4 
goals a 2. 

Altre partit s'efectuava entre els mateixos equips el dia 16 tornant a gua
nyar i amb el mateix resultat l'«Ateneu Deportiu>. 
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Els dies 25 i 26 lluitaren a Sant Feliu i en els camps respectius l'A teneu 
Deportiu» amb el «Granollers» i el «Spor t Club Guixole11c» amb el «Grano
llers» guanyérnt el primer partit l' «Ate·11eu D eportiu » per 5 goals fl 2 i el se
go11 el << Gra11ollers» per 2 a 1. Aquest daner partit tingué de suspendre's als 
30 mi11uts d'haver comen<;at, a causa del mal temps. A Palafrugell el día 25 
midave11 llurs forces i' «Ateneu Palafrugellenc»· i el «Badalona P. C . » conse
guint la desitjada yittoria aquest darrer per 2 goals a O. 

De Campionat jugaven el dia 27 de Ge11er en el camp del « CasAI Popu
lar» l' «Ateneu Palafrugellenc» i l'«Ateneu Oeportiu » __ de Sant Peli u. Era 
aquest el partit que havia despertat més interés, puix ambdós ·contra ris se 
veien amb prous forces pera guanyar. 

Després d'u11 partit que no passa de regular, guanya l'« Ateneu Palafru
gellenc» per 3 a O. 

Notarem en les files de l «Deportiu, la falta d'En Sans. La derrota del 
«Deportiu» fou deguda als seus mítjos, puix no lograren entendre's de cap 
manera i estorbaren mes els seus que aguantaren els contraris. 

Més gran hc1úria estat encara la derrota a no haver sigut !'ad mirable de
fensa que oposare11 el portcr i defenses, principalment aque5ts últims. Els da
vanters tampoc no s'entengueren i no desenrotllaren el joc que en altres 
ocasions haviem vist, essent-ne la principal causa el no don_ar- los joc els 
mitjos. 

Fou arbitrat aqu'est partit pel Sr. Torrens, President del Col ·legi d'Arbi 
tres de Barcelona essent molt !loada la seva actuació. 

* * * 

Segons noticies no oficials, l'«Ateneu Deportiu> s'ha ret irat del Campio
nat. No sabem la causa, pero hor11 suposa que es degut al seu fracas en el 
partit efectuat contra el «Palafrugellenc». 

* * * . 
Ha ingressat en les files del « Sport Club Guixolenc» En Joan Sans mig 

centre que fou de l'«Ateneu Deportiu». 

•,· 

* * 

En Comas, defensa dret del « Casal Popular», ha deixat aquest Club per 
les files de l'exercit. Segons 1110s e$criu particularment, ha ingressat a un 
equip militar de Mahó, 011 serveix . 

Desitgem a nostre bon amic i com 12any una bona estada. 

J OSEP FRANCH. 
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Mo\Jiment del port durant el mes de Gener de 1918 

ENTRADES 

Vapors 5 
Barcos de vela 49 

TONELATGE 

6.549 
1.180 

SORTIDES 

Vapors 5 
Barcos de vela 47 

TONELATGE 

6.549 
t. 120 

Operacions de . la Caixa d'éstal\Jis Mes de Gener 

Nombre d'impnsicions Quantitats imposades Reintegres Quantitats pagades Llibretes noves 

101 5854'72 37 1697'42 11 

Estació plu\Jiometrica 

Aiga recollida durant el mes de Gener : 32'6 mm. 

Registre ci\Jil Mes de Gener 

Naixements: 1. Francisca Gil i Vidal.-2. Artur Font i Jofra. - 3. Santiago Juera i 
Polit. - 4. Joaquim Torró i Sabat. -fi. Aurora Oiago i Giberta.-6. Agna Margarit i Rovi
ra.-7. Carme Margarit i Robira.-8 . Eusebi Valero i García. 

lnnomemits: t. Mallol i Geli.-2. Camós i Sabaté.-3. Conchs i Casademont.-
4 Roca i Alabau.-5. Tauler i Reig. 

Defancions : 1. Francisco Gerard Pardo i Foyadores, 18 anys.-2. Faustí Costa i 
Esteva, 38.~3. Maria Morera i Canet, 83.-4. Josep Costa i Milans, 35.-5. Ampar 
Camós i MQlla, 25.-6. Joan ~olé i Clapés, 66.-7. Damia Rost i Grau, 63.-8. Vicenta 
Víllonga i Codolar, 60.-9. Trinitat Radó i Pallí, 65.-10. Sanfüfgo Cugat i Tolra, 2. 

Matrimonis: 1. Ramon Mas i Pujo! amb Elissa Mola i Calzada.-2. August 
Massa i Gruart amb Elvira Torralba i Gassiot.-3. Joan Niell i Pallí amb Estrella Sais i 
Rondós. -4. Marian Baus i Oliveras amb Palmira Maspera i Mont._- 5. Claudi Mir i Sal 
va amb Gracia Marqués i Rupidera. 

Tallers Tipografics LA GUTE.NBERG - Palamós. 
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, 

CICLES 5/\TIROm/\ 
ARTICLES PER A 

SPORTS · 

MOTOS l SIDE- CARS 

A. SANROMA 
Salmes, 62 

BARCELONA 

TELEFON 

14 4 5 

--

SUN 
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-ALFOMBRES - TAPICERIES 
Tot quant se fabrica a Europa pera decorar, se troba en els 
GRANS MAGATZEMS A L'ENGROS I AL DETALL 

1 

H. Blanco y Bañeras, Barcelona 
Successor de BLANCO Y BOSCH 

Pla~a de St. Jaume, Call 21, S. Honorat, 1 i 3 , 
i Fruita, 2. TELEFON 190 ti 

Grans existencies. 
Ultimes Novetats. 

Preus sens competencia. 
Importació directa de Tapic;os, Smirna i 
Perses (Orient). Ultimes creacions, istil 
antic, en Damascs, Velluts, etc. Jocs com
plets de Cortinatges, Stores, Visillos i 
Cobrellits de Tul i Puntes per a Dormitori. 
Tapets, Pells, Mantes, E·d1-edons. 
Tallers de Roba blanca· per. a taula i llit 
i demés articles de Llencería, Gener0s 
de punt, Camisería i Equips per a . 

senyor 1 senyora. , 
/VOT jj. Es convenient per a les car

petes saber les mides de /'habitació. 
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Gran saló de en
/lustra- botes de ·Isidro Bernis 

' 

Se compon tata classe de calc;at per deteriorat que sigui . Elegancia, exacti-
tut i economía. Gran assortit de C~EMES de les millors marques, figurant
hi !'acreditada marca DANDY, la qual suavitza el cuiro fins a l'extrem de 
quedar impermeable. No sofriu més deis ulls de poli : Useu els pegats que 
ven aquesta' casa i amb vuit dies quedareu curats. 

Cárrer de Notaríes, 25. 

• 

J©S·EP COMAS 
Envelats, Cortinatges, Tribunes i 

Adornos de totes mene~. 

Artístiques il ·Jurninacions de gas 
acetile i electricitat. 

GIRONA: Carrer-de la Barca, 17. 
BARCELONA: , Lancaster, 2. 11 

PALAMOS 

IMPORTANT 

01ispatx i Taller de M~canica Dental de 

Francisco Francés 
. Reconstrucció i reparació de Dentadurns Artiticials. 

Dentadures d'or : Treballs de pont : Corones d'or 

PREUS MODICS. 

Pla<;a de la Murada, 5. Palamós. 

CONSULTORI MÉDIC- QUIRURGIC 
DE 

Joaquim Jubert i. Eliseu Jubert 
:: MALALTÍES DE LA PELL MALALTÍES DE L ES CRIATURES 

CIRURGI!A GENERAL 

Pla<;á de l'Oli, 1, pral. GIRONA Telefon, 205. 
" 

Alirnen ts pera Regimen Dietetic i Diabetic, de la casa 

MANUEL FRERES de La usan ne ( Sui~a ) i 

X.ACOLATES PURES DE CACAO, e_laborades 
en el Convent de -LA TRAPA 

pels RR. PP. CISTERCENCES. 

DIPOSITARIS 
_ EXtLUSlUS: PA1G es .,. ROCA Fo RT (A~0 ~1sss1~1) 

Carrer de Fernando VII, 14. BARCELONA 
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' ' ROCALLA,, Plaques de Ciment i l\miant comprlmlt 
= per a tota classe de TEULATS == 

: : 1 

Model de coverta 

-· Q. 
e .., 
r» 
Q. 
(P .., 
r» 

DE~~~~:{~s~º! JOSEP ESTEVA, PORTA DEL ANGEL, 113, PRAL· BARCELONA . 

Fabricant de les EXQUISIDES ESPECIALITATS MUNDIALS 
. . 

Gran ti'cor éSTOMétCélL BONET 
élnís refinat EL TROMPO 

IffiI?<9RPHeié I EXI?<9RPHeié . 

.Pr.imera casa a Espanya d 'articles per a ) 'industria suro-tapera. 

Colonials, Drogues, Ferretería, Papers pintats, Pro
ductes químics, Ultramarins, Vins i Licors, etc. etc. 

Representant de Caixes i Bascules : .., 

BAUCHE, de Reims. -. · PIBERNAT, de Barcelona 

8XJ?0R~Heié H ~0~5 8Ic5 J?HI505 
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F ARMAC.IA I LABORA.T .ORI DE 

F. PRAT CUFI Successor de CARLE·s LLACH 

Herboristeria Dosimetria - Ortopedia Higiene. 
·especialitats nacionals i estrangeres - Aigues minero
medicinals - Braguers e·specials PRA T - Bascula i 
- - - pesa bebés a disposició deis clients - · - -

Passeig Castelar, 2 P,ALAMÓS 

~ ·· 1

f==a=br=i=ca=a=v=ap=o=r=d:=. '=A=n=is=s=a==ts=i=L=. i=c=or=s I 

--AN1S-

''0e) Atnor,, 
D' exquisit ~roma, agrada

ale paladar, i molt digestiu. 

• • • • • • • • • • • • • • 

ESTOMACAL 

''Del A01or,, 
Molt recomanat per varíes emi
mencies mediques . Priva totes 
les malaltíes infeccioses i de 

l'estómac . 

\ 

:: CONYAC :: 

«PEPITA, 

- 11 

.. 
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~ CASA FU.\iDADA EN 1852 ~ 

Sastrería de Joan Prat 
; ESPECIALITAT EN UNIFORMES 

"-• Ron''::\ de 5ant Pere, 7, en·ressol 
.,,, 

,- ~"""} 

~ 
• 1 Bl\RCELOíll\ 1 1 

1 ' 
1 • 

9: ., A 
J ... ,- -~~~~-

~ 

U n agua m.ineral pa1•a todos 
tan bienhechora y tan eficaz como la mejor ~ g tr.11 mine ral, bebida en el manantial mismo, · 
que debeis beber a toda edad, en todo momento del dia, dura nte o despuéS- de las comidas, 
estéis o no enfermos. Eso es la que cb tendréis vosotros mismos, haciendo disolver en un 

litro de agua ordinaria un paquete de 

Lithinés d el Dr Gus tin 
Esra agua de t&1 modo minerálizada,es delici0s :1 para beber y aun pura. Ligeram~nre gaseC!s,, 
y muy refresca nte se mezcla a todils las bebí fas y principalmente al vino. al cua l da un sabor 
exquisito, Por sus prop1edade; radio-activns y cura tivas, esta agua minera lizada previene o 
cura en su misma casa a los que hacen de ella un continuado y regular uso, en las a fe·:d on~sde • 

R liiones, V ejiga, Higa.do, Articu lacioz.ies ~ 
Los Lithine, del Dr Gustin. <P. venden ~n hitas metálicas en todas '.as farmacia,s del mundo. 

12 PAQUETES hacen 12 LITROS de agua mineral, por 1'20 PTAS. 
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