
Qüestions culturáis. 
Edificis escolars. 

Diuen molts pedagogs que alla on hi ha un mestre existeix una escola, 
però també a la nostra terra tenìm una dita que afirma que la casa fa Vhomè 

Que l'escola faci el Mestre,ja ens en guardarem pia bé d'assegurar-ho. L'es-
cola no el fa el Mestre, no pot pas crear-Io: Tescoia higiénica, alegra i ben 
acondicionada crida, atrau, convida al treball del Mestre, d'aquell que té 
consciència dels seus deures. EIs infants son eis qui en reben directament el 
profit d'aquesta labor quieta i persistent; ac|uests infants esdevenen homes, 
i liavors és la Pàtria qui en rep els beneficis de tota I'obra escolar. 

Aixís és, que dotar una població d'edificis escolars ad hoc és posar la 
primera fita per a la dignificació humana i per a la prosperitat de la terra 
que ens ha vist néixer. í els qui sentim quelcom que batega dins nostre cor 
al contemplar el sol mateix que trepitjaren els nostres avantpassats, tenim 
l'obligació de fer-Io fiorir, de fer-lo prosperar, car son Ies millors obres que 
podem fer en Mur memoria i els millors ornaments que podem posar damunt 
les tombes llurs. 

Manquen a Palamós dues escoles graduades, una de noies i altra de 
nois. L'Ajuntament ve pensant, de temps, en la solució d'aquest problema, el 
qual avui es presenta amb carácter d'urgència. Sembla que el principal en-
trebanc consisteix en la precària situado econòmica del municipi. Nosaltres 
hem estudia! amb interés la qüestió i creiem que és possible bastir-Ies, sen-
se que per a res se n'hagin de ressentir les arques municipals. 

Amb 150.000 pessetes poden construir-se unes escoles graduades sen-
zillament, higièniques i pédagogiques que satisfacin !es condicions necessa-
ries. Les dues escoles graduades juntes vindrien a costar 300.000 pessetes. Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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Com que el niunicipi està ai corren! de pagues a I 'Estat . no i¡ seria pas gens 
dif íci l lograr una subvenció del 50 per cent, que no és de les niés impor-
tants. A més d 'a ixò, hi ha lamines a Casa de la Vi la per valor de 64.000 
pessetes. 

Feni-ne un esquema de totes aqüestes dades, per a major comprensió 
dels lectors. 

Cost de les dues escoles graduades 300.000 ptes. 
Subvenció de PEstat 150.000 ptes. 
Valor en làmines 64.000 > — 214.000 » 

86.000 ptes. 

Aqüestes 86.000 pesetes son les que hi hauria d'afegir el municipi , les 
quais es podrien t robar: 1 per emprèsi i t a part iculars; per préstec a 
la Caixa Comunal de Crédi t de la Mancomuni tat , que deixar ia el cap i ta l a 
un interés no major del 4 per cent; i 3 " , valent-se de la Caixa d 'Esta lv is 
i Pensions per a la Vellesa, de Barcelona. 

F e n t - s e e n l a forma darrerament indicada, la Caixa d 'Estalv is i Pen-
sions per la Vellesa se'n cuidaría de bastir les escoles pel seu compte i íes 
cediria a l 'A juntament , quan aquest hagués amort i tzat el capital en un pério-
de de temps compr i s entre dos i trenta anys. En aquest supost, i 'anuali tat 
que s'hauria de satisfer seria de 5.594'42 ptes., de les quais podrien pagar-
se l i més de 3.000 amb ço que actualment es gasta en l loguers de locals es-
colars i habitació dels corresponents directors. Es a dir, amb unes 2.500 pe-
setas anuals de despeses, !a vi la de Palamós comptaria amb dos edif icis es-
colars per a escoles graduades pròpies! 

Hem fet eis cálcuis suposant que rels palamosins no estimen la seva pà-
tria pet i ta, i tots ens sabem de memòia els noms d'uns f i l ls benemèrits que 
ja mai s'han negat a contr ibuir amb l lur cabals en qualsevul la obra de mil lora-
ment moral i material. Estem segurss segurissims, que el dia t,ue s ' in ic i ï 
una subscripció en aquest sentit, la ge,nerositat de tots els bons palamosins 
que Iluny de nosaltres senten la nostalgia del carácter franc i de la bellesa 
de nostra vi la, jo iel l preadissim de l 'Empordà, deixarà admirais els qui no 
creueii en la força poderosa que amaga el nom de Pàtria. 

Segurament que «Marinada> se'n t indrà per molt gojosa el dia que una 
subscripció en les seves planes ens demostr i que les nostres pobres paraules 
han esdevingut profecía, 

T-
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A una nena 

Escolta: lo que diuen per la vila 1. 

potsê encara no ho saps. 
Conten que un jorn reunides Ies ondines 
en son pa!au que tenen dins del mar 
feren una joguina, una monada, 
un bebé primorós i délicat. 
Modelaren son eos de mareperla, 
d'esvelta forma, meravella d'art, 
posaren-li per boca una petxina 
i per llavis li orlaren de coral, j 
per dents bocins menuts d'alba madrèpora, 'i 
per ulls dues perles negres de Ceilan. \ ; 

Vestiren-Io amb blanquissims vels d'escuma, j ' 
en ton bressol d'esponja el van posar, 
amb infantivol plor sempre hi jugaven, 1 

i una tarda tranquila, cap al tard. ( 

if 
sense sapiguer com, el varen perdre; 1 
el cercaren, mes fou treball en va. t 
La renglera d'onades que el bressaven 

1 

a terra el varen dur surant, surant, 
l 'escopiren damunt de l'àuria sorra 
i els teus pares allà el varen trobar. ( • 

Jo això no ho crec, pro si que quan contemplo 
ta boca i ulls i cutis délicat • f 
m'apar que son amb perfeccid assombrosa il 

nacre, perles, madrèpora i coral. Í 
J. B. C. 

'j ! 
1 
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D E S DE NEW YORK 

-es Hums de Broadway 
Apagaran les Hums de Broadway, o les deixaran enceses? 
Aquesta pregunta, tan trivia! a simple vista, preocupa actualment més 

els neoyorquins que el complicai problema megicà, més confós i insoluble 
que el d e l à <prohibició», que la desacreditada Lliga de Íes Nacions, que 
l 'escassesa de sucre 1 que la mateixa vaga dels miners del carbó, causa di-
recta del probable eclipse total o parcial que amenaça Ies Hums de Broadway. 

Si miners i patrons persisteixen en llur intransigència, i si per causa 
d'ella es tanquen les fabriques i s'interrompen els transports i es fa impossi-
ble la calefacció de les l'ars, tan necessària en aquest temps d'hivern, els 
bons neoyorquins seguirán vivint tan tranquilament; mes si per manca de 
carbó, l 'anomenada Gran Via Blanca se torna fosca, la plácida vida deis 
pobiadors de la metròpoli deis <gratacels> sofrirà un trastorn de conseqüén-
cies difícil de preveure. 

Tóts els pobles, viles i ciutats del planeta, des de Tokio a Londres 1 des 
de Pekin a Buenos Aires, tenen el seu carrer Major, la seva Rambla, la seva 
Avinguda, o el seu Boulevard; però enlloc del món se trobarà un carrer tan 
caracteristic del pais com el Broadway de Nova York. I lo més tipie, lo més 
propi, Io més sen de la famosa via metropolitana, en el trajecte compres des 
del carrer 33 fins al carrer 59 (l'obsessió dels nombres s'ha posât àdhuc en 
la nomenclatura urbana) no son ses riques tendes, ni els seus amples i ele-
gants teatres, ni la immensa gentada que a totes hores l 'envaeix. No. Lo més 
genuVnament america, lo més indiscuíiblement neoyorquí son les infinites 
Hums e'èctriques que il laminen els innombrables anuncis ¡luminosos del 
Broadway. 

La ploma-font i la maquineta d'afeitar, tan tipicament americanes, la 
marca de tabac de Virginia, o la de cigarretes egípcies, la pel l icula de cow-
hoys, les Iligacames garantitzades a prova de rovell i les mitges a prova de 
forats, la imprescindible goma de mastegar. . . En una paraula, tots els produc-
tes que la inventiva i l 'enginy yanquis donen constantment al món, están dig-
nament representáis amb descomunals lletrers ¡luminosos, els quals pengen 
deis teulats, de Ies parets, de les finestres i de les portes deis edificis, ara 
alts com un orgullos gegant , ara baixos com un insignificant pigmeu, 

Hom ha de confessar que a la nit, I'espectacle que ofereixen tants de 
milers de Hums, que s 'encenen i s 'apaguen, brillen i es mouen amb incessant 
parpelleig, és fantastic i imponent; però a les primeres hores del mati, quan 
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Ies llums s'apaguen i l'esmortuTt sol d'hivern deis pai'sos del Nord «torna el 

Broadway entenebres», de nmponenf espectacle del vespre no en resta 

més que un niunt immens d'embastides i d'esquelets d'acer, que enlletgeixcn i 

enfosqueixen la gran via, i li donen Taspecíe rui'nós d'una gegantesca urb la 

qual hagués sofert un colossal incendi. 

Per això no és estrany que eis neoyorquins prevegin amb paura la pro-

bable ordre de l'administrador de Combustibles, puix sense la il iuminació 

a giorno a qué están acoslumats, Broadway de nit eis semblara un camp 

immens, gens sant, per cer(, desproveit deis seus vanidosos fors folléis. 

. J . VENTURA I S U R E D A . 

New York, Desembre 1919. 

Lamor meu 

Amor seré de ma vida 

de íothom ben ignorât, 

companyia benei'da 

per la meva soletat. 

A mon jove cor t'arreles 

i mai he copçat ton bes, 

i eis somnis em cobriceles 

amb el teu record només, 

Eis beliíssim com Ies roses 

i brillant com eis estels, 

i aprenc amb tu noves coses 

tot gaudint de grans anhels. 

Tu encoratges ma feblesa 

i em guíes peí bon camí, 

compadeixes ma orfañesa 

i em guareixes el sofrí. 

A voltes fins les Halles 

voleien pels Ilavis meus, 

son les teves presentalles 

que fönen eternes neus, 
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Neus eternes que cobrien 

el meu pobre cor tan sol; 

després les fiors hi creixien 

per la flama d'un bell sol. 

Amor seré de ma vida 

tu has allunyat mon enyor!; 

sempre restaré agraida 

ais teus mots plens de dolpor. 

M.® DEL CARME MARCE . 

Barcelona 8 de Septembre de 1919. 

i l Café del Noi 

(De l liibre «Proses casolanes» a mig fer.) 

Premia i en el Concurs de Prosa l iteraria. 

( Coniimiació) 

I I I 

Amb quina ànsia el Salau seguia els més petits détails de l'operació que 

amb posât solemne començava el ganso d'En Tòfoi! Se'l mirava fit a fit no 

deixant-lo mai d'ulls. 

Els altres feien el cor fort perqué no els escapés el riure. 

De bon principi, va exclamar el Perot: 

—Tòfol, 'no'n sortireu; j'a podeu ensumar tres hores seguidrs (indicant el 

tres d'oro en la clau convinguda). 

—Si, tres hores si... afegia el Nina—diguessis dotze mesos .. (senyalava 

el rei d'espasa). 

—Un any rodó—précisé el Salau. 

—Jo dich dotze mesos. 

—Que no és igual? 

—Per a mi no—rectificà En Tòfol. 

—No? Ara si que em feu gracia. 

—Vajâ, deixéu-ho anar, que no us entendreu; estiguem pel joc—digué 

serios el Perot. 

— Me sembla.. —salta En Tòfol ensumant i tornant a ensumar pel davant 

i pel darrera el rei d'espasa—me sembla... que ja s'ha présentât; per part 

meva queda proclamai aquest rei; ja podeu îer-li acatament. 
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1 amb les mateixes camandules s'encarà amb el tres d'oro i lí planta peis 

bigotis al Saiau, que estava af.nat com si anés a caure en basca, tot exclamant: 

—Ja he capturat el complis; té, aquí íe'l presento. 

—Per molts anys—cridà el Perot. 

—En vida de tots—afegí el Nina. 

El Salau, mig desmaiat, prengué la mà d'En Tòfol tot dient-Ii: 

—Sou un peça. 

En Tòfol amb posât de vanidós i com fent el desmenjat va dirigir-se ais 

tres espectadors per explicarlos que allò nótenla gaire mèrit, que tot era 

qüestió de practicar-s'hi i de res més. La practica va afinant el sentit ¿sabeu?, 

i un sens adonar-se'n arriba a trobar que és una cosa tan seiizilla com encendre 

un misto. 

—Parlem de tot—va interrompre el Nina—Com té d'anar això del tiberi? 

—Ja està acordat; que el Salau paga,—respongué el Tòfol~ja se sap 

de sempre. 

—Ara que s'expliqui el sentenciat. 

—Deveu parlar per mi—va dir el Salau. 

—Justament: tens de fer alguna reclamació devant del Tribunal? 

—Ni mitja; traete és traete i l'home per la paraula i el bou per la banya. 

—El berenar sera dlumenge al punt d?. les set, a l'hostal. 

—Aquell conillet amb all-i-oli. 

—S'hi té d'afegir una amanideta,—proposà el Perot—la paga el Nina. 

Jo m'encarrego del beure: vos faré tastar un vinet pastos, que els àngels hi 

canten. 

—Fet—cridà el Nina. 

I sortint tots quatre del cafè, no hi quedà ànima viventa. 

Va durar poc la soletat de l'establiment, perqué no triga gaire a presen" 

tar-s'hi altra volta el Salau, cap baix i amb l'aire del qui està fOndament pre" 

ocupat. Arribà al taulell, estirà el coli en direcció a la cuina i cridà: 

—Ei ! no cai que us mogueu, prenc un joc d'aqui al carter, sino us 

sap greu. 

—Tu mateix—varespondre l'amo de la cuina estant. 

—Aprofilaré l'hora de la quietut per a fer Ies meves devocions. 

El Salau agafà les cartes, s'acomodà silenciosament en un cap de taula de 

cara al carrer i, després de rebregar amb els dits alguns fulls del seu devocio-

nari, es posà a fer el mateix treball que poc abans havia vist fer al Tòfol; i 

ensuma que ensumaràs, li passà el temps sens adonar-se'n, fins que al cap de 

bona estona que durava Poperació, aparegué el Noi i s'hi atansà pausadament 

per no fer fressa. 

—Què fas, Salau? que tens algun sobrevinent? 

— No'm distragueu, feu-me el favor. 

I continuà les ensumades de l'una carta a l'altra. 

—Però què t'ha agafat? 
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—No res, deixeu-me estar; me practico. 

-Bene i t del cabás. Tan mateix f hi has deixat caure^ 

—Com s'entén deixar-m'hi caure? 

—Sí , home, en el parany de] Tôfol. 

—Per qué ho dieu parany? 

-Perqué de tu en fan el bon Jesús. Que no ho veus que el Tofol és un 

- Q u e voleu dir que ha estât una ensarronada^ 

i a n S r ' d'anar a creure que un home com tu sia 

- M e caso amb mi. miren que és fumuda la meva planeta 

" i Z^TJ"""' q^e ets un albat. 
- J o albat? Aquesta expressíó li tinc de fer menjar 

fem una c o l r ' ' ' ' ^^ comprometre. Escóiía'm: 

—Digueu. 

—Li vols tornar la pilota al Tofol? 

—Avui fos i demà festa. 

- P e r o no'm comprometis, ¿sents?, no'n caldria d'altra sino que per ser-
vir-te a tu se m'hagués de agraviar un altre parroquia 

—Que som nens? 

ísienant-qe ni fmnf^ í U J ^ gracia... La pensada quejo tinc aquí 

-Pe ro el Tôfol no hem de voler que rigui ¿eh^ 

de dimonis i nosaltres mentres tant ens partirem 

tastana do, 
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I V 

f„m S ? ? .""K P ® " " d ' " " espesseït pel 
um de tant tabac que crema i pel mateix fuf de la gentada que hi maia la 

tarda del drurnenge; de les converses i dispute, entre els concurrents To se ' 
podna t r e y e Paigua clara, talment se barregen i es confonen sorolls i remors 

u L " a n t f f V f ' parlen i e,s que criden, deis que truquen fo 
lugant a cartes i els que piquen rítmicament amb les f i txes del dômino 

r . w d c a d a dia estan entretinguts en mnical 
col loqu,; el Perot, de tant en tant, hi diu la seva i el Nina fa q L si o que no 

fa bony a la gaita. Aquella tarda no es demanen caries: el Salau té el nensa-
ment posai en altra cosa; ja li ha reparat el Tófol que de vegades respon 
S r "" " ' ir idar a Tordre perqué estigu! nient al quë 

—Salau , estem molt ensopits. 
— A r a pensa amb el b e r e n a r - d i g u é el Perot. 
—I amb la broma que f a r e m - a f e g i el Salau. 
—Quan s 'está tip se'n tenen més ganes de fer broma. 
—Per xó'm guardo el riure per acabat de l 'àpat. 
—On se va després per rematar la festa? 
- A q u i a pendre café , que el Noi m'hi ha fet comprometre 

— 0 1 no seré sol, no; tots riureu per les buíxaques. 
—Que tens una pensada? 
— E l s albaís no'n tenen de pensades. 
—Per qué m'ho dius això? 

- Q u e teniu cua de palla?.. . J a ho sabeu vos perque ho die... Ho haveu 
ait 0 no ho haveu dit que jo so un albat? 

— N o me'n amago; a mi no me'n trobaras mai de falsetat. 
—I dones, home? 

^ - E s que no ho va ig dir amb segones ¿sents? J o seré tot el que vulgues 
pero per mai intencionat no vull que m'hi prenguis. ' 

—Ningü us ha parlat tant. 
— N o , eli no us ho ha dit això—intervingué el Perot. 
— J o ja us ho perdono, sabeu? No n'estic d'agraviat, no. 

- N o caidria mes; amies com sempre ¿oi? No podem renyir nosal-
tres dos. 

— R e s de renyines; pero us vuII dir que d'albat ne sou més vos aue 
no pas jo . ^ 

—Potser: tu diras. 
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—Sí, perque sempre aneu amb aquest vestit fan blanc... i no pogué dir 

res més de la passio de riure que li va entrar. 

El Perot esclaíí en una rialla estrepitosa que féu girar el cap ais jugadors 

més proxims, i al Nina li va venir^el riure fan sobtat que ni a temps va èsser 

d'impedir que el puro de la boca li saltés al mig de la taula. Quan l'explosió 

d'hilaritat fou calmada, digué el Salau. 

—Dissimuleu, però m'hauria reventat sinó us hagués pogut gastar 

aquesta bromada. 

—Dones, vaja, ja n'estic content si això t'ha hagut de fer îeliç... Però 

¿veus? d'aqusst vestit no'n diguis mal. 

—No'n die pas. 

— S'hi va molt frese i per ço en tot I'istiu no el deixo, ni a les festes- és 

bftna roba, de molta durada, perqué m'arribo a cansar de dur-la, sinó que ha 

perdut força, perqué no ho era aixi tan blanca; pero deixeu-vos de tantes 

rentades... 

—Així feu més joc amb el Colom. 

Un nou esclat de riure celebra la sortida del Salau; aquest s'hi anava 

armant i hauria volgut tenir-ne el pap pie d'acudits per abocar-los tots, arreu 

arreu. 

—1 quan se us posa arrambadet a les cames sembleu un sant Roe amb el 

gos, tots d'una peça, fets de formatge tendre. 

No cal dir que les riallades se van multiplicar, tant, que ja al Tòfol li 

començava de pujar la mosca al nns, i ventura que el Salau s'apressà a 

excusar-se. 

—Me sabría greu que us hagués agraviat... tot és per broma... i veureu, 

una cosa o altre s'ha de dir per passar l'estona. Ara prou. ¿Anem-hi? 

—Oli vols anar? 

—A l'hostal, 

—Farem molt d'hora. 

—Ens estarem a l'eixida, que hi haurà fresca i jugarem a bitlles, o a 

botxes, el que volguem per esperar que parin taula. 

jAciNT L A P O R T A 

(Continuará). 
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- ' e s t e l a 

d'En TTÌiquel Forteza i Pinya 

Obra de bella poesia, qui ofereix, al costai de petites impressions, nota-

bles poemes d'alta inspirado. El distingit poeta es un excellent matemàtic. 

A un matemàtic 
O el savi matemàtic d'ascètica figura, 

de barba i de cabells solemnement nevats, 

sumit en Taiitigor de negra vestidura, 

fruint la indiferencia dels dies emboirats! 

Les demostracions i regles assolides 

han ordenat sa vida, com un raonament; 

de tant estudiar les ileis indefinides, 

la seva veu austera s'apaga sordament. 

Sos arbres predilectes son els cònics xiprers, 

li plauen les simètriques plantes dels carrers 

i, com un p!a sens fites, la mar negra i calmada. 

Amb el cap pie de números, quan surt, les clares nits, 

guaita, profundament, la volta constel'lada, 

com una gran pissarra de càlcuis infinits. 

L'estrella vespertina 
Damunt !a serra, el jorn d'estiu que fina 

batega encara amb flamarades d'or; 

el verdmalalt deis ametllers se mor 

dins una tènue boira purpurina. 

Sola en el cel, l'estrella vespertina 

és del crepuscle l'inefable cor 

i, quan es tanca la darrera flor, 

ella sorgeix com una flor divina. 

—Mon ànima reviu, amb ta mirada 

de llunyana i gentil enamorada, 

0 estrella de dolcíssim resplendor! 

Mes, per moments, un to morat te banya 

1 t'ocultes darrera la muntanya, 

deixant mon cor sense cap raig d'amor. 
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Crònica loca 

Des de que els fars del port son il-iuminats per Feiectricitat, i amb més 

potència que abans com és de suposar, ja no calia més que donar un pas per 

qué la victoria fos general, i aquest s'és dat. Amb la inaugutació de les làm-

pares elèctriques a l'esglèsia Parroquial podem dir que s'és ficada en totes els 

edificis Bonicaspecte presentava el temple en celebrar-se la novena consa-

grada a la Purissima, predicant el P. Ceferí de Granollers.El chor de la capa-

ila, amb la cooperacióde moites noies, feu més atractiva i solemnial la pia 

funció amb bells càntics de Sancho Marracó, Lamotte i Mas i Serracant. 

Grans corrues se veuen a la porta de tots els estañes el dia que arriba 

tabac. Els estanqaers, en previsió de qualque contratemps que podria sobre-

venir ainb l'aglomeracio de compradors, solen sollicitar la presència de la 

Guardia Civil o Carrabiners. Corn que sempre arriba poc tabac, no n'hi ha 

per a tothom, i els îumadors que fan tard, per la adquisició d'un paquet o un 

miserable calîquenyo se daleixen com a criatures desmamadas. 

Al Centre Economic funció teatral en obsequiá is socis posant-se «En 

Manelic» i «L'hereu Pruna». Els «Gorguins» hi representaren «Comías òli-

vas» i «Ditxosos barrets», exhibint-se els joves J . i F. Morata, Homs, Viñas, 

Perez, Blanch, Roca, Sánchez. 

A TAgrupació Catalanista el dia vuit, gran vetllada prenent-hi parí 

r^Orfeó Aucellada» amb bellas cançons a la primera part; projactant-se 

bon ics cllxés d'En Camós d'una excursió ais Molins en la sagona i per fi de 

festa, la secció d'aficionats representa «El casament per f o rça* 'de Moliera 

amb general aplaudiment, coronant la vetllada amb un chor general da <Els 

Segadors». 

S'és Inaugurat al Club Palamós al carrer Major. 

A la platja prossegiieixan els treballs de la cloaca general. 

El Sindicat d'Oficis Varis tramaté, com a représentant, En Fermi Oliver a 

l'Assamblea Generai de Madrid. 

La fastivitat de Santa Llücia ha passât quasi desapercebuda aixi com la 

fira de Sant Tomàs, no veient-se més qua tres o quatre taulates de turrons al 

carrer Major. 

Les fabriquas que usen el paper d'esmeril per a fer els taps se trobaran 

en greus dificultáis per la manca d'aquest article. 

Ha visitât aquesta població el Gobernador Civil da la Provincia, sanyor 
Tarradas. 

Com si fos una malura qua s'encomana, les societats de Palamós d'un 

temps a aquesta part pataixen de la mania del teatre. Més gran o més xic, ja 

quasi totes el tenen. Alguns joves dal Casino El Port van empaiiyar-sa en 

que aquella societat no tenia d'esser menys que les altras, i no han parat fins 
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a poder-!o inaugurar provisionalment amb el drama« Ferida al cor» i el saïnet 

«Corn venen les coses», obtenint un pie a vessar. 

Arribà a aquest por te l frasatiáníic de ía casa Tayá «Roger de LI liria > 

amb carregament de coto, sucre i fusta. Com que dita casa es boicotejada, no 

pogué descarregar a Barcelona i decidí fer-ho a Palamós; mes el camàlics'del 

moll tampoc volgueren iníervenir-hi per I'esmentat motiu. La casa Ilavors no 

tingué més remei que reclutar descarregadors a fora per sortir del pas. Com 

que aquest port no és habilitât peral tràfec del coto ni del sucre, aqüestes mer-

caderies tenen que romandre a la intempèrie sobre el molí. El vapor Teresa 

Taià vingué per recollÍr-les no podent-ho conseguir de moment per cerís 

entrebancs que s'han presentai. Cal esmentar que algunes families palamosi-

nes assistiren a la missa a bord del «Roger de Llùria» que, com a bon trasat-

iàntic, està dotât de la corresponent capelia amb el capellà per a celebrar-hi. 

Tenim entés que hi ha una nova societat artística en projecte. 

La rifa de Nadal com cada any, o més si cap, era esperada amb un cùmu-

d' i l lusions falagueres; transcorregué la data del sorteig, vingueren les Ilistes 

... res!; amb tot i ser tant llargues, el número que hom hi cerca quasi mai hi 

és. Se produeix la desiUusió de moment, mes, l'any següent, s'hi torna. 

La vinguda de Tacabalat comerciant N'Ernest B. Ca lvó i familia a la vüa 

nadiua ha deixat una estela de lloances a son pas per les moites obres carita-

tives que ha fet, portant el consol a algunes llars necessitades.Aixf mateix En 

Josep Tauler és estât molt félicitât per son donatiu per a la Casa-Bressol de 

Palafrugell. 

Les festes de Nadal al «Casino El Port» han estât celebrades amb una 

gran vetllada prenent-hi part r«Orfeò Aucellada> cantant celebrades compo-

sicions com les sardanes «La canço nostra» de Morera i «Pertuploro> de 

Ventura aixi com xamòses cançons populars obtenint xardorosos i merescuís 

aplaudiments. La secció de aficionats representa «Pobre mare!» i «L'excusa 

del malalt». 

Al Centre R. Federai, Centre Economic i Agrupado Catalanista Iluïts 

balls de nit; i, a més, al Centre Economic la secció Rusiñol posa en escena 

«Vìatge de nuvis» i «Toreros de pega». 

Malgrat les diversions que en aquests"dies intentaren esborrar les cabò-

ries, l'any s'acabà força malament. El locaut comença de fer-se efectiu el 

dia 29 i totes les fàbriques petites i grans tancaren les portes. No treballa 

ningú; tot és parat; els obrers se passegen tranquilament en espera d'.una 

solució. 

Deu vulla il luminar els espents de les persones que tenen de donar-Ia 

perque aquesta sia justa i equitativa per a tothom. 

Amb fervents desitjos que aquesta vinga aviat i satisfactoria 

pe ra tots, desitgem ais nostres llegidors un any nou més sortós que el 

finit. 
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Suor 
Fut-bol 

Els partits celebráis pel Palamós F. C . durant el passat mes de Desem-

b ie i començament del Gener li han estât favorables, fora un que fou efectuat 

en pèssimes condicions per ais jugadors palamosins. 

D'entrenament es concertaren dos partits amb TAteneu Palafrugellenc, 

jugant-se els dies 7 i 8 de Desembre passat, sortint-ne victoriós en tots dos 

encontres nostre Í " equip, per 3 goals a 1 el primer dia i per 1 a O el segon. 

Cal fer constar que l'equip del Palamós en cap d'aquestos partits presenté 

Pequip complert. El primer partit fou bastant intéressant i el segon resulíá des-

lluït per la forta tramuntana que feia. 

De Campionat 

El dia 14, començà la Iluita per a la posessió d'aquest honrós tito! en e 

camp de TAteneu Palafrugellenc, jugant el 1 " equip d'aquest club amb el de 

rUn ió Sportiva de Figueres. Guanyà l'equip Palafrugellenc per I goal a 0. 

Fou arbitrat pel refereè col-legiat Sr. Duran. 

El dia 21 l'equip del Palamós F. C . Iluità a Figueres contra l'Unió Spor-

tiva, guanyant aquest ültim per 2 goals a 1. El goal que conseguí el Palamós 

encar que fou de «penalty» fou molt aplaudit, tota vegada que ja devia èsser 

goal a no haver fet caure En Salvador al anar a «schotar» davant mateix 

la porta de r<Unió>. 

Nostre equip se salva d'una verdadera débàcle per \a bona actuació 

d'En Joan, Salvador i Humbert, qui aguantaren l'atac de l'equip contrari. En 

aquest partit En Joan ens confirma èsser el millor porter de la provincia. 

Arb'trà En Lemmel, qui rebé Ies felicitacions de ambdós equips per la se-

va imparcialitat. 

Fou aquesta una excursió molt accidentada per a l'equip del Palamós; so-

lament s'ha de dir que sortiren els jugadors pa'amosins a Ies 6 del mali de Pa-

lamós i arribaren a Figueres a un quart de 4 de la tarda, presentant-se a la 

Iluita sense haver dinat i quasi es podría dir sense haver esmorzat. A pesar 

d'això, va faltar en la Iluita una mica de voluntat per part d'alguns jugadors. 

Al mateix temps que el Palamós lluitava a Figueres, l'Ateneu Palafruge-

llenc jugava a St. Feliu amb l'Ateneu Deportiu qui va vèncer per 4 goals a 0. 

El Palafrugellenc protestà d'un jugador guixolenc per no constar en les 

llistes de la Federado i s'assegura que, essent fundada aquesta protesta, els 

2 punts del Deportiu passaran a favor del Palafrugellenc. 
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El dia 28 I'equip del Palamós F. C. va rehabilitar-se de la derrota que 
tingué a Figueras, guanyant a l'Ateneu Palafrugeilenc per 3 goals a 1. Un fort 
cop rebut per En Salvador i la mala actuació d'En loan privà a nostre equip 
d'una victoria mes esclatant. 

Fou arbitrât per En Timor qui també fou molt felicitai. 

L'úllim partit de la primera volta fou jugat a Figueres pel club d'aquella 
ciutat i l'Ateneu Deportiu. Empataren a 2 goàls i se'ns assegura que es re-
partiren algùns bolets. 

Arbitré En Palomeras del Col'legi d'arbitres. 
Aquest partit ha estât el prin-er escarment que ha rebut l'Ateneu Depor-

tiu, car refîant-se de dos jugadors îorasters, aquestos no se presentaren i tin-
gueren que j tgar solament amb 10 jugadors. 

Quadre del Campionat de la Provincia de Girona. 

CLUBS P. J . PARTITS GOALS PUNTS 

G. P. E. a-favor en-contra 

Ateneu Deportiu 2 1 0 1 6 2 3. 

» Palafrugellenc 3 1 2 0 2 7 2. 

Palamós F. C. 2 1 1 0 4 3 2. 

Unió Sportiva 3 1 1 1 4 4 3. 

Com pot veure's, el Campionat està actualment molt niveliat, essent fa-
vorable actualment a l'Ateneu Palafrugellenc, qui augmentará en 2 punts el seu 
resultat a causa de la protesta presentada contra el Deportili, i perdent-los, 
per tant, aquest últim club. 

Demés, falta jugar el partit Palamós • Ateneu Deportiu que se sospen-
gué a la primera volta per causa del mal temps, i que pot èsser el decisiu 
per al Campionat. 

No fem vaticinis i sí solament ens preguntem: Qui sera el Campió ? 

josEp FRAN CH. 
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Moviment del port durant el mes de Desembre de 1919 

ENTRADES TONELATGES 

Vapors 3 3 

Barcos de vela 7 73g 

SORTIDES TONELATGES 

Vapors 2 2.797 

Barcos de vela 7 733 

O p e r a c i o n s d e l a C a i x a d ' C s a V I S Mes de Desembre de 1919 

Nombre d'impnsiclons Ouantitats impmdes Reinfegres » a i s pagades llUretes 

49 
noves 

1.975 10 1 . 

^ e a i s r e c i v i Mes de Novembre 

Mes de Desembre, 

ta.-Josep Sala i éaró Casals.-Udefonsa Blanes . Père..-Marina Puig i Cos-

T.l leres Tipográficos LLORENS C A S T E L L Ò - P a l a m ó s 
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