
a Darada 

O ' E n Joaquim Ruyra 

Tocaren les campaiies de la propaganda a solemne funció li leràn'a. 1 bé 
havia d'ésser aix i perqué el niestre En Joaquim Ruyra, qui en donar al món 
literari les immoríais Marines i Boscatges se velé rodejat de deixebíes 
i d 'amiradors, havia romas en sileiici duríint finyades, esbalait per la boira 
g lor iosa, com ell molt genti inient reconta en son confessional proemi. 

Els qui, de temps, coneixem el mestre. ens sorprenguérem de l iegir 
que sa humil i tat era sobreposada en la seva ànima; mes son espiai p iova a 
bastament que sa humilitàt és vera, 

La narració La Parada, qui dona nom al volum, és un treball on se 
compenetren totes les qualitats del gran prosista: descripció de la natu-
ralesa, fina psicologia, rie l lenguatge. En comentar la lectura, acut el 
record de Jacobc i á'Una tarda per mar. Hi ha en La Parada la niaieixa 
frescor que fa l 'obra delitable i transportadora. El cant de la naturalesa 
deixa el mar per a enfi lar-se al bosc en un turó de la costa. Els infants 
s'escapen, com a i ladregots, de llur casa, de bella nit. Amb quina meslria és 
pintada la sobirania de la nit, qui meravella d'emoció i de joia els vailets! 
A tal pintura succeeix la d'una freda matinada, i per final, el simiònic dibuix 
de resela! del sol i de la pol icromia dels rics aucells. Bellisimes descripcions. 
El gran prosista és gran poeta. Té la seva prosa intensa valor d'iniatgeria 
i de perfecció; és construida lentament amb repassos i retocs, com a carreus 
de catedral. A l costat de les descripcions com li és plaent al narrador d'es-
tudiar psicològicament els infants amb el teixi t de naturals incidents de la 
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cacera d'oceils. Les temences, les dificultáis, la seriosa contra del caçador 
d'ofici fete per enginyosa estratagenui. Tot encisa i corprèn. La còpia de 
details, que en altre autor fora carregosa, és en La Parada un seguit de 
filigranes. 

Finida Tesplèndida narració, hom ilegeix un trebaii curt El vals final. 
La ploma talentosa descriu una agonia punyent amb l'alegra recordança 
d'un ball. Es un tret vígorós i originaiíssim. Segueixen un íreball t itolai 
h^ana olor, emoció sensorial desvetlladora d'imafges, Ba mirada del 
pobret, encertat estudi del cor huma i dugues narracions qui tenen per tea-
tre la ciutat ducal: en la primera titulada El primer Ilustre d'amor ViuitwX 
principal és la presentado deis carros grandiosos, edificis amb rodes^ que 
el tren féu desaparèixer. Ga f i del món a Girona és narració fantàstica. 
Tanca el voium la magnífica obra El mal content^ que, per sa valor d'huma-
nitat és sois comparable a produccions d'Homer i de Shakespeare. 

Pòrtic i cloenda son, sens dubte, lo millor del Ilibre. Ùa Varada 
producció purament racial; el lector català en segueix la lectura encantat, 
coni persona qui s'emmiralla en aiguës d'argent; sent recança a les acaballes 
perqué, en veritat, l'encis és de màgica. La rondalla El malcontent és obra 
universal. Descripcions i parlament cauen en Hoc secundari. El descobri-
ment de l'ànima humana, en tota sa nuesa, és la idea i essència de la na-
rració. Peder conèixer els insondables secrets de les persones estimades 
resulta un turment infernal. No cal pensar sino bé. Realment és obra propia 
a èsser Iraduïda, car ene que perdi valor de forma en la translació, restarà 
viva 1 immutable la valor de la seva essència. 

-MiQUEL ROGER r CROSA 

instan 

Revista exquisida I pulquérrima, apareguda en la capital catalana, se-
nyera i poríaveu de la generació novissima. Reflexa la vida espiritual euro-
pea i és la nova onada d'intel-lectuals, qui, en els temps dificils per a l'es-
tampació, son a bastament abrivats per a oferir una revista d'art pur i de 
riquesa astoradora, que vingui a èsser com la continuació de les que antany 
en la capital catalana floriren. En la part literària l'estil acuradissim ja acusa-
ría la paternitat enc qua aquesta no es patentitzés amb firmes. La part artis-
tica revela un gust d« depurat classicisme, N'es director En J. Millás Raurell. 
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_a parella infantina 

Una parelia infantina 

ds posât angelical 

vers el temple s'encamina; 

quan arriben al portal 

una d'elles s'amoïna 

per haver soíert l'oblid 

de no portar mantellina. 

L'amiga, però, fa el convit 

amb una rialla fina, 

d'ajuntar els caparrons 

sots la seva capellina. 

Sens voler, se fan petons. 

L'arranjanient és joguina. 

Han de caminar a pleret 

per no caure o fer tintina; 

sens deíxar d'anar a bracet, 

s'endeguen la mantellina 

que la més alta s'enduu. 

Davant l'excelsa Regina 

cauen amb pas insegur; 

quan Tuna es tusta la sina, 

obliga l'altre a igual fê, 

i si un caparro s'inclina, 

s'acala l'altre també. 

Llur neguit se calma i fina 

quan s'asseuen amb dolçor 

j la llur veu argentina 

diu la pia orado. 

JOAN AYMERICH i FERRER. 
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í.' 

Conte de Reís 
Tercer premi en ei concurs de prosa literària 

Poblé de muntanya, Dia d'hivern. 

Per un deis carrers, passava una dona portant de la mà una nena de sis 

anys. Eren desconegudes en Tencontrada i, segons indicava la miserable ves-

tidura que cobria 1 ur peli, eren de's pobres mendicants qui corren de poblé 

en poblé, tenint per sostre de sa casa el cel, i per llum les estrelles; uns d'a-

quests pobres qui viuen de la misericòrdia de llurs semblants, i no saben 

si Tendemà menjaran, ni coneixen la terra que eis ha de servir de fossa. 

La nit era freda: nevava. El carrer i les aceres estaven plenes de neu i 

seguia nevant. Eis llums de gas donaven una petita claror que feia èsser 

més misteriosos eis objectes d'aquell carrer. Eis pocs vianants qui passaven, 

embolquellats amb llurs abrigalls, semblaven ombres misterioses... 

Mare i fiiia caminaven poc a poc; llurs petjades quedaven ofegades per 

la neu: la filia digué a sa mare amb veu defa'ilida: 

—Mare, tinc fret. 

La mare res no podia fer-hi; no tenia ni una pepa de roba per abrigar la 

i l'estrenyé contra el seu eos, com si volgués fer passar tot el calor de son 

èsser al d'aquella innocenta criatura. 

Ais vianants qui passaven la mare eis demanava una almoina amb qué 

poder menjar i resguardar-se del fret que poc a poc li arribava al cor. Però 

no se l'escoltaven; passaven de llarg. Diria's que tenien peresa de treure's 

Ies mans de l'escalfor de les.butxaques. 

La calma era absoluta; Ja neu queia pausadament, i pausadament seguia 

també son calvari aquella pobra mare amb son infantò qui plorava de fret. 

De prompte passaren davant una tenda de joguines. Eis ulls de la filia espur-

nejaren de goig i, fixant'se amb una nina de regular tamany, digué senyalant-

la amb un dit morat i pie de panellons: 

—Mare, jo vull que eis Reis me portin una nina com aquesta. 

—No, filia meva, a nosaltres sense llar i sense casa, no ens porten res 

eis Reis: som pobres. 

—Però si tu no me l'has de comprar—interrompé sa filia - són eis Reis. 

La mare res no contesta. La mare plorava^n recordar això i ofegava son 

sanglot j)er no entristir més el cor d'aquell àngel innocent qui en época 

malaüradá'fifaViá ^ingut à' Ìa' Vidaf 

Sens cap esperanza truca a la porta d'una casota que el temps arruina-

va. Endavant,—contesté una veu—; aquesta porta mai se tanca a ningú. 
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- P e r f i - d i g u é i a mare en t r a n t-oDéu , en s has donat lin alberg per a 

resguardar-nos de la tempesta que s'apropa. 
L'interior de la casa oferia un conjunt trist; no hi havia cap lium i, I es-

tança era il-luminada per les îlamarades d'uns troncs que cremaVen en ia llar.-

A la vora del foc, hi havia un.a velia, qui, en veure'Is entrar, digue: 

^ B e n vinguts siau en aquesta molt humil casa; al veure-us ja penso qui 

sóu; per lo tant, veniu aqui davant de la llar que és lo que primer necessiteu. 

La marerespongué: 

- 0 mercès la bona velia; no sé qui sóu, però accepto de bon grat vostre 

oìeriment, puix ma filia es mor de fret. Que Déu us beneeisi per aquesta 

bona acciò. 

Y tots tres, al voltant de la llar, soparen. 

L a m a r c explica sa historia, una vida vulgar però terrible i cruel: uns 

amors purs un casament honrós i una filia xamosa i gentil; fms aquí les ale-

eries Però després,son espós morí quan més la fada de la benaurança regna-

va en sa casa, i ella, m.lalta, sens poder guanyar el moç de pa caminant de 

de pöble en pöble per Ies llargues i polsoses carreteres que a ella li sembla-

ven inacabables .. . ^ 
La velia plorava... Les llàgrimes li riellaven per la gaita arrugada, com 

perles liquides. El silenci era profund, interromput. a voltes, per les pnmeres 

ratxades de i'huracà... 

La velia digué per fi: , 
- A r a , a dormir tothom; jo ja us he preparai un 1ht en el que dormireu,. 

sino còmodament, al menys ben abrigats. 

Disoosaven-se per anar-hiquan la nena interrompé: 

- M a r e ; jo ara vaig a posar les sabates al costai de la llar per veure 

que.m'hi posaran eis Reis. • . . Hiccrnct 
- N o , filia, no; jo no ho vul l-respongué sa mare pensant en el disgust 

Guet indr iarendeinàèntrobarlesbuides. . . 

La filia insisti i prega varies vegades, però davaní la fermesa de sa mare, 

Veientque tots dormien la nena sé 

desfeu del'braç de sa mare, qui la tenia agafada amb anioros enl aç, i poc a 

p o t p e r no despartaMa. agafà ses sabates i Ies posa davant la llar. Fet a.xo; 

se n'entornà al Hit quedant profundament dormida i sommant... Que somma-

l a en aquella nit, sino en eis tres Reis que cavaliers an alts camells cornen 

neis poblesescampantarreurfoguines i petons? ^ 

^ Però fou descoberta en sa innocenta acciò. La velia ho ve,e . ho com-

nrenoué tot. Va aixecar-se; busca en una caixa en la que hi hav.a aiguns ves-

tits dMnfant i tregüé una nina de regular tamany. La besa-era d'una Hla se-

va morta- i anà a pcsar-la junt a les sabates que poc abans deixava la nena 

prop la llar. 
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Al cap de poc dormía; solament allá al lluny udolava el vent» el lerror 
deis pobres i deis caminants... 

Crits de joia i d'alegria feren despertar l'endemà tots els habitants de la 
cabanya. 

—Què tens, ma filia, que tens?—li deia sa mare, puix aquella era la que 
amb SOS crits havia despertat a tots. 

—Mire, mare, mira!—li deia ensenyant-li la nina entre esclals de plors i 
de rialles—; ho veus com tenia rao al dir-te que els Reis me porfarien al-
guna cosa? 

Davant la realitai la mare quedà parada; no sabia que respondre i allá en 
un recò la velia plorava i reia al mateix temps. 

Desembre de 1918. 

JosEP AYESTA I BOIX. 

premi 

Sols un cop a Tany en toquen de sardanes, en un pöble petit de gent 
treballadora, car hi son escasses les festes que es celebren. Per la Festa Ma-
jor , una cobla deixa entendre son repertori, sempre escoltat amb vera delec-
tació. La sardana es per a ells, música de sa terra, müsica qne eis parla al 
cor i que enyorada durant un any, en sentlr-lá de nou, sembla portar-los 
flaires de la terra mare. 

El pöble és petit; víst de lluny sembla un niu penjat a dalt de la carena 
i les cases col-locades sense ordre ni concert volten la gran plaça. 

Enguany En Grau hostaler ha promès una onça al cap de colla qui ba-
lli miller la darrera sardana de festes i, en èsser coneguda la noticia, de po-
bléis i viles veïnes hi acut el fovent disposât a Iluitar per l'onça i més que 
per alxò. per atreure's ia simpatia de N'Agneta, filia d'en Grau, i a laque 
tots volten. 

I que n'és de bella! 
Flor de muntanya lí diuen i aitai sembla anib sos cabells d'or sobre una 

testa blanca, amb ses galtes com dugues roses i una renglera de dents me-
nudes i juntes que el carmi dels seus llavis fa ressaltar. A la plaça, que for-
migueja de geni, la veuríeu anar amb ses companyes, sempre riallera i es-
pérant les primeres sardanes que eis miîsics arrenglerafs en son cadafalc se 
disposen a fer sentir. 

En començar Ies bailes, l'agitació i el bullici se paren; tothom escolla 
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amb recollida quietut i la tenora en mig va desgranant ses dolces notes que 

s 'escampen per fondana ls i planes. 

Les colies s'han format í dona bo de veure com s 'entrenen. D e totes, la 

que dir lgeix en M ique l del mas Bertrand és la que més bé dansa; els pro-

nostics se fan a son favor . 

En M ique l creu guanyar l 'onça i l 'amor de N 'Agne t a . Tot fa tuos , pro-

posa a l 'hostaler que delxi a TAgneta donar el fal lo, i quan aquesta h¡ con-

sent, tot el jovent réunit al hostal l 'aplaudeix. 

Ar recona t , tot trist i sol, en Peroi , cosí de I 'Agne ta , resta obl idat . Es-

trany a l 'alegria que l 'enronda, sois de tant en tant alça el cap per f ixar sa 

mirada en I 'Agneta , qu i , rialiera i a legra , assegura, a les preguntes sempre 

intencionades d 'En Mique l que tal volta sí que afegirà son cor al qui don-

gui l 'onça . 

En Peroi es t imava I 'Agneta de menu t , menu f :Quan eli , avergony i t com 

era, no gosava sortir a ballar, era ella qui , d 'una revolada, se l 'enduya a la 

dansa . Era tan posât! Després l 'obl lgà a portar coli i corbata. 

Un dia, en sortir del ball , En Perol confessá son amor a N 'Agne t a , i 

ella cruel, se n'hi va riure, amb riure fort — M i r a , mira el mussol que 

s'ha f igurâ t— i reia, reia 

1 es de llavors que En Peroi ha esdev ingu t trIst i, per això, el troben 

ara com ja fa temps arraulit, tot sol, en un recò de l 'hostal , on cont inua 

anant qmb l 'excusa de veure l ' onde , però amb una altre més fonda dins 

son cor. 

Les sardanes, de nou , tornen a sentir-se a la p laça. Els joves surten í 

N 'Agne t a se gira vers son cosí i li diu: 

— J a ho has sentit , el cap de colla que balli millor la darrera sardana de 

festes guanyará l 'onça i potser mon cor. 

Agu l lona t , s 'siça en Peroi i f ixant sos ulls en els de I 'Agneta , supl ica: 

— ! si jo la bai lo puc esperançar? .. 

La mossa somriu, mes no pas aire mofador . 

A la gran plaça la gent no hi cap. 

Els músics afinen els instruments amb una barrejada de notes per-

dudes que fereix les orelles. Qua t re colles ja formades esperen l 'entrada del 

f labiol . N o es veu enlloc En Peroi. 

N 'Agne t a asseguda a dait d'un tron improvi tzat , amb una taula i una 

cadira t ambé s'estranya de no veure son cosí, mes tot d 'una, quan els 

músics comencen, en Pero i , al front deis qui havien sigut els seus companys 

surten d'un cantó , tots amb barret ina. 

La sardana comença . 

Es una tonada suau, tranqui la , com la dolçor del moment . El sol po-

nent llença sobre la carena els seus tíltims esclats d'un io daurat i, poc a poc, 
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; t 

vn esfoiisant-se en l'abiiii de la peiiombia, a l'ensems que es cobreix d'una 
inûrtalla rosada. 

T o l e s les iiiirades se fixen aiisioses en ¡es colles de balladors. 
D e bon pr inc ip i la colla d'en Peroi s'enduu íes sinipaties. En Perol, coni-

preiieiJt-ho, adreça una mirada siiplicant a l'Agneta i veu que li sonirlu. 
0 Déu! li sornrlu i corprès i emocionat, en el dolç v a - i - v e de la 

dansa, una l iàgrima li regalima cara aval! . 
E s un moment, però basta, per a perdre el punt i fer tot un desgabell en 

sos companys 
Adeu i l ' lusioi is! Adeu esperança fonedíssa coni la llum del dia morentî... 
E n canvi la colla d'En Miquel dirigida per aquest, fineix triomfalment 

la dansa. 
A la nit, en seure's En Peroi en son reco de i'hostal, abatut, recorda 

ainb encis el somriure que N'Agneta II havia adreçat i ,amb sentiment,li sem-
bla veure encar coin, en donar l'onça a E n Miquel, N'Agneta sembla dar-li 
també son cor. 

Al l í està, tornada a esser la .de sempre, r ient.. . .r ient amb en Miquel 
i els companys, mofant-se segurament d'eli. 

1 allí abatut resta hores i Îiores fins que ei seu oncle el desvetlla. 
— I dones que no vas a dormir Peroi? . . . 
L Iavors es. dona compte que tothom havia eixit de I'hostal. Busca amb 

sa mirada N'Agneta i no la veu. 
S 'a ixéca de son recò, atravessa, mandrós-, la sala, i surt. 
La lluna i r iumi i ia de pie la gran plaça, on havia caigut pera sempre al 

ulls de N'Agneta. 
C a m i n a v a sens esma D e sobte un crit l'atura. 
—Peroi . escolta'm 
Era N'Agneta qui venia corrents vers eli. 
S'atansà ella i, allargant-l i ses fines mans, li digué a eau d'orella: 
—Per a eli i per la gent era l'onça; per a tu i sols per a tu és ei meu cor. 

P. V A L C A R C E L . 

Una ànima d'or pun'ssim 

al nàixer, D é u me dona. 

Jo The canviada amb quartos 

i apenes me'n queda cap. 

Sento que em surten arrugues-
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i els cabells sein tornen biancs, 

^ però sento mes trobar-iTie 

t: aprop î ^u ben cap al tard. 

D'eixes tes nines tan negres 

' s u r t una llum tan suau, 

i;' que amb ella fins a la tomba 

I aniria enlluernat, 

Ç i no obstant, quan jo les deixi 

'Sr i et digui, adeu, queme'n vaig 

I; no et deixaré més record 

que el d'un roc que es tira al mar 

D'haver-te vist una estona 

^ tota l'anima em fa mal 

I i quan veig que el sol s'amaga 

I . ' i avança la nit per graus 

-li- i es van estenent les ombres 

i la fressa va callant 
i • 

- . . se'ns apodera del cor 

i; un enj^crament estrany 

'' que és la soledat de l'anima 

que mira el sol cap al tard. 

F. C A M P R O D O N 

(Poesía exfreta de l'album de la fainiUa Pagt'^s) 

Crònica loca 

Amies se troben pel carrer a Palamós en el mes d'Octubre de l'aiiy Î919. 

Un diu: 

— Com és, amie, que ahir no vingueres al Casi'no? 

— Vaig tenir reunió. Avui vindré. 

— Avui no m'hi trobaràs. Avui en tinc jo a les nou. 

En finestra enflorada, marc d'unes gentils amors, una bella faç de dami-

sela fa el bot i, entre dents, remuga: 
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— Això no té perdo. Espera i esguarda fins a les onze. í el senyor sen-

se venir! 
E l íestejador. estirant el cap, respon sincerant-se anib aturdiment: 
— S i vaig tenir reunió! 
Y diuen ver amies i festejadors perqué anib la intensiíat de vida social 

hi ha subjecte que ha estât coiivocat a tres reunions a una mateixa hora i ja 
no hi ha cap persona que no pugui ostentar un títol de President, Vocal, o 
Secretari. 

Contitiuaia vaga del tranivia insoluble encara. El correu es vingut en 
tartana arribant aquí a les 3 de la tarda; ara ve a I'hora normal perqué passa 
per Castel! d'Aro, quedant restablert el doble servai. 

Industrialnient, la nostra població respira puix gairebé totes las fabri-
ques fan sis jomáis. Tot se puja, llevat del suro i del tap. Aix í el treball va 
acoinpanyat de mil exclamacions per i'aglevament de dificultáis. L'iinlc pro-
ducte de la indùstria tapera susceptible d'augment és els desperdicis. Gran 
foc n'hi hagué, per desgracia, a Sant Feliu del qual des d'aquí obiràvem el 
fum de dia, i de nit, la resplendor. 

L a jornada de vuit hores decretada pel Govern ha tingut general accep-
tació en la comarca. Algún petit incident ha îingut Hoc per si s'havia de con-
tinuar Tantiga divisió en quarts de jornal, però ha prevalgu't amb gran majo-
ria la forma de treball intensiu, o sia de 4 hores seguides al matf i 4 hores a 
la tarda. L'eiement femeni s'exclamava per les dificuMats de compra en el 
merca t. 

EI nostre port, a voltes, vol donar la sensació que és un port gran. Qual-
sevulla persona forastera que hagués vingut a primers de mes, veient els va-
pors «Cerea» italiá i «Africana> de Trieste, tots de gran toneiatge, atracats al 
moli comercial carregant paques de desperdicis els que hi tenien Hoc, o va-
lent-se del procediment de Manxes, hauria cregut que és un port de molt mo-
viment, i més si es te en compte I' estât de vaixells de totes mides i algún va-
por de petit toneiatge que hi arredossà la tramuntana, entre ells el «Teresa 
Taiá» amb passabge, que tingueren de romandre aquí dos o tres dies, dohaven 
rapariéncia de molta més animació de la que d'ordinari té. 

L a maretjada ha deixat per aquesta costa un escampall de fusta d'arbre i 
cafrats de diferentes mides procedents de la riuada del Ter que tants treballs 
donà a la ciutat dé Girona i a altres Hocs amb la rrescuda que experimentà a 
causa de les plujes abundants que han caigut. La forta llevantada, emparant-se 
de la corrent del riu que mar endins venia plena de brossa, fusta i garbes d'a-
rròs de la plana de Pals, després de descriure un grandiós cercle,vingué a rau-
re a nostres cales empesa pel temporal. Desde el Castell, hom veía en la mar 
la rojor de Taigua del Ter. 

E l vapor nort-americà «Maine» el nom del quai jugà un paper iniportant 
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en la Historia de la Guerra de Cuba, és estât dos o tres dies en el port carre-
gant paques. 

Tot se puja. El qui és panarra ja grava el presupost. Gravades totes les 

mercaderies, fa bo de trobar menja de franc: els bolets, els suculents bolets 

son recercats amb avidesa per molta gent. Obería la tardor,tenen gran reques-

ta les castanyes i les butifarres. 

El Sindicat Obrer acorda que els flequers no treballessin de nit; per conse-

qüéncia, el pa no té la frescor que els progressistes reclamen. 

El Diputat a Corts, En Salvador Albert, ha donat una conferència en el 

Centre República Federal sobre el tema «Puntos de vista sociales» a la quaí 

foren convidades aitres societats. L'Orfeo «Aucellada» dona ensenyances mu-

sicals gratuites;són en gran nombre els inscrits a la classe de solfeig. L'Entitat 

artística ha constituVt una agrupació de Germandat. 

En Feliu Crosa ha exposât un facsímil de la fragata Palamós. Tothom ad-

mira son íreball, per èsser una filigrana. 

El Centre Economic ha inaugurat el ball püblic amb tan bon èxit com en 

sos millors temps. Continua oferint sessions teatrals, a càrrec dels aficionats 

adultes i infants. Ultimament posaren en escena «El Cor del Fobie» i «Ma-

re Eterna». 

El President del Sindicat Patronal, N'Emili Pagés, fou delegai a la As-

semblea de Barcelona. En Pelayo Llobet fou nomenat President del Sindi-

cat Obrer; N'Albert Palli, Administrador de la Cooperativa. 

Ja fa alguns mesos que actúa la Societat de Comerciants, sots la Presi-

dencia d'En Manel LIorens. Compta amb 133socis. 

Surt un auto a la maiinada per enllaçar amb el Ileuger de Girona, quedant 

suprimit el de dos quarts de deu. No s'entenen de feina els autos acíualment. 

El Tramvía descarrila a Torrent, sofrint contusions els viatgers. Es retornat de 

les seves posessions de sureda d'Algeria, En Josep Miró. En Miquel Gubert 

i familia han marxat a Londres, i En Ramon Bardera i En Joan Badosa se pre-

paren per partir a Cuba, havent estât obsequiats per llurs amies amb ball i 

banquet. La notaría palamosina és a càrrec del distingit senyor En Josep Pal-

mes. 

Com que I'Ajudant de Marina, sots pena de penyora, obliga tots els vai-

xells a tenir Hum, causaven bell efecte,en nit obscura,els nombrosos fana!s de 

totes les embarcacions aquí arrecerades. Se destacaren molt una nit, en que la 

Hum eléctrica a totes les Companyies falla; la faPa de Hum de les Empreses 

Elèctriques dura encara. 

En l'octavari consagrat al Sagrat Cor.'predicà el P. Valenti Sala. Cantà 

l'escolanía i cantaren els solistes senyors Suñé i Nicolau. Al vicari Mn. Alber 

Figa rha substituït Mn. Josep Molas. 

Els footballistes palamosins han jugaí en les poblacions veines. 

Morts; Na Josepa Ribo i Juaní, esposa d'En Martí Tauler, col-|aborador 
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de Marinada; Na Caterina, esposa del fabricant senyor Juera; En Joan Johera 

ex-conceller república; el conegut artista i professor En Joan Bta. Coromma. 

de La Bisbal. Al Cel siguin. 

El sol anunci de la gran diada nacionalista de Girona ha produit gran en-

tusiasme entre els nacionalistes palamosins. Hi acudirá nodrida representado. 

Spor 
Fut-bol 

Molt poc moviment aquest mes en qüestions fut-boiístiques. 

Solamente! iPalamósF. C.» ha celebrat un partit amistós amb el cCa-

sal Popular, de Palafrugell en el camp d'aquest vencent-lo per 6 goals a 0. 

Fou ün complert domini per part del .Palamós> que desmorahtzà com-

pletament sos contraris. . 
Aquesta recent victoria ha animat bastant els nostres jugadors per a e 

'''^"^Jug^ren pe^̂  el <Palamós>: Ferrer, Humbert (C.), Salvador (capita), 

Martinench, Franch, Nemesio, Miró, Gadea, Valls, Goday i Reig. 

• ^ 

Sabuts ja els dies que correspon jugar a cada Club el Campionat Pro-

vincial, son molts els partits amistosos que es concerten entre els Clubs co-

'"" ' 'e tpa lamos te concertats partits amb el «Casal Popularrde Palafrugell i 

amb r«Unió Sportiva» de Figueres, el primer en el camp del Palamos i ! altre 

en el camp de la Unió. , .. . 
El Palamós F C, es prepara per a la propera lluita amb gran espent i 

entusiasme. No cal dubtar que, desempenyarà un paper airós i sabra recor-

dar nos aquell gran equip que jugà el primer Campionat de la provmc.a de 

Girona guanyant-lo honrosament. 

: Calendari del Campionat de la Provincia de Girona ; 

PRIMERA VOLTA 

30 Novembre.-Palamós F- C.-Ateneu Deportiu. 

, > —Casal Popular.—Unió Sportiva. 
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14 Desembre.—Ateneu Palafrugellenc,—Unió Sportiva. 

> > —Palamós F, C,—Casal Popular. 

21 > —Ateneu Deportiu—Ateneu Palafrugellenc. 

> » —Unió Sportiva—Palamós F. C.. 

28 » —Casal Popular—Ateneu Deportiu. 

> » —Palamós F. C.—Ateneu Palafrugellenc. 

11 Gener —Unió Sportiva—Ateneu Deportiu. 

« > —Casal Popular—Ateneu Palafruge'lenc. 

SEGONA VOLTA 

—Ateneu Deportiu—Palamós F. C . 

— Unió Sportiva.—Casal Popular. 

—Unió Sportiva—Ateneu Palafrugellenc. 

— Casal Popular—Palamós F. C. 

—Ateneu Palafrugellenc—Ateneu Deportiu. 

—Palamós F. C. —Unió Sportiva. 

—Ateneu Deportiu.—Casal Popular. 

—Ateneu Palafrugellenc.^Palamós F. C. 

—Ateneu Deportiu.—Unió Sportiva. 

—Ateneu Palafrugellenc—Casal Popular. 

25 Gener 
> > 

1 Febrer 
> 

8 > 

22 
) 
29 

f 
V-

Vtr-T'. 

Tots els partits se celebraran en el camp dei Club anomenat en primer 

Hoc i serán arbitrais per un referêe del Col-legi d'Arbitres de Barcelona. 

Verament son pocs els Clubs concursants, però, a pesar d'això, el Cam-

pionat es presenta renyit per lo molt nivellades que están les forces entre al-

guns Clubs. 

JosEP FRANCH. 

Palamós, 3-10-19. 
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Moviment del port durant el mes de Sepbre-Ocbre 1919 

ENTRADKS T O N E L A T G E S 

Vapors 
Barcos de vela 14 Ö07 

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

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

Vapors 
Barcos de vela 14 807 

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

Vaporä 
Barcos de vela 

15 399 
386 

Vapors 
Barcos de vela 

15.399 
386 

^ . ^ ' i ^ ^ í Mes de Septembre y 
O o e r a c i o n s d e a L .a i xa cl e s t a v i s octubre 

Nombre d'imposicions Çuantitats imposades 

36 
56 

4.223 
1.182 

Reintegres 

15 
20 

duantìtats pagades libretes novei 

5.198'45 
4.235'25 

R e g i s t r e c iv i Mes de Septembre 

Naixements: 1. Francisca Sens Bigorra.-2. Pelai Poch Taulera.— 
3. Benita Argelés Mestres.—4. Josepa Gafarot Saló.—5. Joan Batallé (.asas. 
—6. Pere Pascual Casanovas. 

Innoníenats: 1. Sarquella Duran.—2. Pagés Martí. 
Defancions: 1. Carme Tauler Reynés, de 21 anys.-2. Jo¿ep Palet 

Terrades, de 56 anys.—3. Trinitat Sureda Averesturi. de 32 anys.--4. Fran-
cese Massa Riera de 67 anys.-5. Jaume Pascual Bosch, de 58 anys. 

Matrimonis: 1. Juan Sens Bragulat amb Josefa Mola Calzada.—2. Jo-
sep Casellas Gafas amb Ana Poch Mateu. . ^ „ 

^ Mes d'Octubre 

haixemtnts: l.RosaVergés Costa.-2. Uuis Escorue'a Vidal.-3. 
Andrea Beanbien Robiu. , . , 

Innomenats-. 1. Cutulas Bachs.-2. Puig Costa -3 . Villasclaras Ante-
qucra.—4. Morta Camps.-5. Perpiñá Tauler. -6. Tur Morato.—7. Carreras 
Astruch.—8 Cubó Sánchez.-9. Font Porches.-10. Crosa Subirá. 

Defancions: 1. Maria Rojas Taulé, de 1 mes.—2. Juli Puigmitjá Sa-
bater, de 1 any.—3. Lluis Margarit Sais, de 8 mesos.-4. Juan Prats Sabat, 
de 84 anys.—5. Benita Quetglas Rebarti, de 3 mesos.—6. Francisco Altarriba 
Carol, de 66 anys.—7. Catalina Casadevall Fontquerna, de 60 anys.—8. Ma-
ria Girbau Martí, de 61 anys.—9. Manel Pou Prohias, de 67 anys. 

Matrimonis-. 1. Aníbal Vilella Prats amb Josefa Prats Quintana.—2. 
Josep Falgueras Amat amb Rosa Buscaróns Casademont.—3. Climent Juriol 
Palli amb Antonia Bragado Gallart —4 Francese García Abat amb Dolors 
Guiliem Montoro.—5. Pere Bassols Ros amb Teresa Ayguaviva Coli.—6. 
Alfons Pagés Believille amb Maria Espinet R0S.-7. Pelai Pagés Belleville 
amb M.^ déla Concepció Vilar Moner.—8. Jaume Gou Capellá amb María 
Jou Gispert. 

LUORENS c a s t e l l o - PaUmós ~ 
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1 
Barcelona 

A L F O M B R E S - T A P I C E R Í E S 
Tût quant se fabrica a Europa per a decorar, se troba en els 

GRANS MAGATZEMS A L'ENGROS I AL DETALL 

H'Blanco y Bañera 
Successor de BLANCO Y BOSCH 

Plaça de St. Jaume, Call 21, 5. Honorât, 1 i 3 

i Fruita, 2. TELEFON 190 ñ 

Grans existencies. 
Ultimes Novetats. 

Preus sens competencia. 
niportació directa de Tapiços, Smirna i 

Perses (Orient).. Ultimes creacions, isti 

antic, en Damascs, Velliits, etc. Jocs com-

plets de Cortinatges, Stores, Visiilos i 

Cobrellits de Tul i Puntes per a Dormitori. 

Tapets, Pells, Mantes, Edredons. 
Tallers de Roba blanca per a taula i Hit 

i demés articles de Llencería, Géneros 
de punt, Camisería i Equips per a 

senyor i senyora. 
fiOT/l. Es convenient per a Ies car-

petes saber Ies mides de Phabitació, 
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