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MALGRAT 28 de Juliol de 1918

ANY IV

ELS PETITS PERIÒDICS
Als cftmpunys «le Unit».
II

Els petits periòdics de que parlàrem
anteriorment, son flors de un camp extcnsíssim però nascudes vora un camí.
Cercar aquest camí; trobar cl llaç que
'ns uneix a través les mes grans distancies i les mes diverses opinions, tal es
el nostre desitj i creiem que ho es de
tots; del contrari hauríem callat. Però
no creiem nosaltres que els qui tingueren 1' abnegació de crear i sostenir els
petits periòdics pugan mirar amb indiferència i menys amb temença lo que
tendeix a millorar la seva obra. Pocs
son els pares'que no volen pera els seus
fills tota classe de prosperitat i els que
no obren aixís no mereixen esser-ho.
Potser la nostra ploma no traduirà
amb la claretat i força necessària el
nostre pensament, però com no és un
programa lo que oferim, sinó una idea,
que demana bona voluntat, però quina
necessitat tots comprenem i a voltes un
petit foc o el llum de una humil cabanya pot retornar al seu camí als caminats que en 1' obscuritat de la nit d' ell
se allunyaren, per això exposem la
nostra opinió i seguim desenrotllant-la.
*
Llegim en el primer nombre de un
periòdic: «Es nostre propòsit treballar
en prò de nostra aimada vila, sa comarca i Catalunya», cosa tant enlairada
que no 'ns estranya veurer mes endevant 1' apoi que 's demana «a tot bon
català» puix que be pot. fer-se en nom
de tan nobles propòsits i que farien
digne al periòdic del qual ho copiem,
de figurar en primer lloc si aquell no
fos també V anel de tots els altres. Si;
tots volen lo mateix i devant de això
el bon català dupte, vacil·la, i mentrestant els periòdics moren sense haver
realitzar llur programa, mentres que,
entorn nostre, germans de pàtria se
consumeu en 1' oblid, condemnats a
eterna esterilitat per manca d' ambent
acnt deseiirrotllar-se.
Petita bola de neu que rodola ràpida i lleugera empesa per forces novelles i entussiasmes virginals, però que
cada vegada mes grossa aumenta també el seu pes al ensemps que disminueixen les nostres forces, que encallats en
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POPU
mitg del camí volem fer del periòdic
portaveu pera atraurens nous companys; quan volem pujar damunt la
bola pera demanar un refons, ens trobem amb que es massa petita, tot i no
poguent ja rcmourer-la. Com aquesta,
altres n' hi ha que obstruint-se les unes
amb les altres, resten estàtiques o caminen cada vegada mes lentament,
rers aquell límit que no per estar lluny
encara, deixarà d' ésser infalible.
Units, doncs, per comunitat d' ideal»,
però privant-nos els uns als altres d'
assolir-los, que precisa pera 1' èxit de
nostra causa? Posar en pràctica aquell
adagi que tant sovint tenim als llavis.
però que tan raríssimes voltes apliquem i que malgrat haver perdut el
valor de tan retreurel, la seva força
resta encara verge: «/' unió fa la força».
Cal agrupar en una sola totes aquelles
boles i per demunt seu fer de nostres
veus vacil-lantes una sola però, ferma
i potentA, i aquella ven nu<,\ no serà jo.
la nostra, sinó la de. tots; que no representarà unes quantes opinions, sinó totes aquellas opinions que resten avui
disseminades per els petits periòdics,
portarà per tot arreu el vWificador de
aspiracions novelles, despertant en el
cor de nostres germans de pàtria,
1' anel do progrés i 1' amor a 1' estadi,
abdos tant necessaris pera 1' engrandiment moral de nostra terra.
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de desvetllar i redimir aquest districte
del caciquisme en que està sotmès,
tasca que se començarà en la gloriosa
data del 29 de Septembi'e celebrant-se
l'anunciada assamblea de forces esquerranes.
Trevallérn tot3 per el triomf d'aquesta assamblea, i per trevallai-hi cal
apagar odits i obrir braços, cal matar
enveijes i crear faccions, cal desterrar
tot personalisme i convertir-lo en idealisme, cal en resum que tots estem a
li altura que 'ns correspon, a 1' altura
d'homes que tinguem prou moralitat
i capacitat per poguer arrastrar la
responsabilitat i deures que a 1' íngresar a un partit se contrarien, perquè
no es el número que salvarà 1' assamblea, es Ja calitat del número, en que
va supeditant son verdatrer triomf que
son Ics conseqüències.
Esquerrans: Les paraules autoritat,
capacitat i moralitat son les que usa
mos i cu mos JÍÍCTÍK .,». Eli ïunieeií Domingo al combatre els homes del
règim, com nosaltres podrem fer ho an
els nostres adversaris si contra la seva
manca de autoritat i sobrança d' inmoralitat e incapacitat podem . exposar
nostre moralitat i capacitat que donen
la verdadera autoritat, la verdadera
força que 's necessita i necessitem per
que nostra causa triomfi.
SEBASTIÀ MONTAL.

PALMERIN.

Al entorn d'una assamblea
EN MARXA.
Desfetes febles boires qui engendraban les mes enganyoses i fantàstiques
visions, han quedat a la fi soleridizadas per fer tasca comú les esquerres d'
aquest districte, sense vacilacions i
dubtes de cvp mena.
Fermament disposades a treballar
es troben sens cap punt de discrepància
i no es lluny el dia que entraran en
acció, manca sols unir uns quants valiosos i dispersats elements que integren
a la esquerra, sols separats per personalismes que nosaltres hi estem molt per
sobre, al qite per lo cual tant amics
soms d' uu3 com dels altres, lo que
volem es 1' unió i unificació d' esforços
i voluntats per dur a cap 1' àrdua tasca

L

ÓS 19

Pocs periòdics foren tan estusiastes inconstants
defensors com el nostre, de la cèlebre i fracasada
Assamblea de Parlamentaris, al qua per això al
aniversari nems plau reproduir un solt que li dedica «El Dia Gràficu», quo nosaltres el compartim.
Diu aixins el diari germanofii:
«EFEMÈRIDES.— Ayer se cumplió un a&o
de la celebración de la Asatnblea da Parlamentar i os:.
Meditemos.
La Asamblea proclamo la nec&sidad de la desaparición del poder de los partidos históricos.
Oonsecuencia de la Asamblea ha sido qne
totlos los partidos históricos s» encuontren jnntos»
en el Poder.
Al que no quiere caldo, la taza llena».
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La guerra sembla un avís del cel. Digué m'ho
aixis, perquè hi ha frases fetes que ara com ara
soo insustitaibles. Si, uu avis i el cel. Ella nos
ha posat devant dels nasses que en ple sigle XX
seguim essent uns perfecteu bestiotes que 'ns
deixem manar, i imposar, i esclavitzar, i fins nos
fem matar perquè a uns semyors, naturalment de
«arn i ossos com nosaltres, los convé pels seus
particulars fins que ho íem aixis.
,-De qué van servir les revolucions passades y
les guerres y les matances, si ara hem de seguir
encare assesinant-nos germans amb germans, si encare el mon s' ha de compondre d' explotadors i
d' explotats? I <ifias a quan ha de durar?
Tots venim al mon per viure hi, i per lo tant
tots tenim el dret de viure-hi. Te '1 dret de viure hi
]' homs, «om lo tenen los aucells i is peixos i 'Is
cuchs de la terra. Tot ser que naix te dret a viure. Però 1' home no pot viure hi si uns quants s'
apropian per la seva explotació, a la terra. La
apropiació de la terra implica el fer.se amo dels
sers que hi viuhen. Per aquesta causa 1' home es
un esclau del* que s' han fet seva la propietat de
la terra.
iAmb quin dret? La terra es de tots es una propietat comuual, es 1' obra del creador feta en bon
ofici i por us de tots los sers de la creació, puig
d' ella neix i a ella torna tot lo creat.
Montres no s' anuli la propietat particular de
la terra, hi hauran esclaus, y per lo tant hi falta •
ran llibertat i justícia.
OLI OLI.

NOVES 1 COMENTARIS

reporta (puix ha fet un augment de mes del 50 per
100), solicitém de Vos, que si des d' el dia 29 del
present en avant, els jornals de la localitat no
son de 5 pessetes i de 5'25 ptes. a uu kilómetre
apartat de la vila al rebrer la Comissió per tal objecte la vostre contestació definitiva el dissabte
dia 27 del corrent, la Societat determiuarà lo que
creu i cregui convenient.
Esperant veurems atesos amb tan humanissima petició tan per part vostre com per la d' els
propietaris ens repetim sempre atents i segurs
servidors.
Per la Societat
El President,
El Secretari,
Jaume Martí Malleu. Salvador Bunyol Regi.
Malgrat, 24—7—1918.»
*
* *
Igualment es justa la petició dels paletes.
L' encariment da la vida es cada dia mes gros
natural es que el guany sigui mes gros.
No dubtem que triomfarà amistosament la demanda dels paletes, degut les relacions cordials
que reina entre amos i obrers.

PRO DESCANS DOMINICAL.
Hem rebut ia carta oberta que a continuació
insertéin, que encara que anònima, mereix tota
nostre estimació per la justicia de la seva demanda.
«Sr. Director de «GERMANOR».
Molt Sr. ineu: Crec que tindrà Vd. la bondat
de servirse insertar en lo periòdic de sa digna
direcció, 1; article, eu favor de nostre classe i en
pro del descans dominical, que baix de aquesta,
va, amb el titol de «Pro descans dominical». No
dubtant de sa amabilitat, li anticipa les gràcies i
queda de V. atent i afectíssim S. S.
Malgrat 18 de 7 de 1918.
P R O DESC'AJY» DOMIJHCAL·

SOCIALS.
Malgrat, vila ensopida i dormida en cuestions
socials com la majoria de la costa, ha coménsat dejondirse, el mal astar la desperta; llegiu les noves
d' aquesta secoió i veureu a treslluir-hi un ambient
ja mai respirat, el ambient que reporta al entrar
en pugua als drets del obrer associat els interesos
de capital.
Proleteriat, avant. Demana cuan sigui just,
però associat per que signi just lo que demanas.
EL SENOR JUTJE.
Ens plau fer constar, la simpatia que sentim
per 1' actuació del jutja municipal Sr. Massuet,
puig es francament MI pro del obrer.
Aixins sigui sempre.
ELS PALETES.
Hem rebut de la Societat dels paletes la següent comunicació:
/
«Ha estat presentat en els mestres paletes el
següent ofici:
Per defensar oi dret de la vida que com a sers <
humans tenim; per la greu situació econòmica de
salari qu' sstà colocada la oficialitat de paletes
d'aquesta localitat; per les crítiques circunstancies que atrayesóm la clase trevalladora, i per celocar-nos en imitació en ell pobles de la Comarca,
la «Sociedad de ofuriatas albaniles de Malgrat»
amb reunió £reneJt>AÍ>6Jrtraürdin>ria cal-lebrada el
dia S20 del corrap, acordà per un*aimitat dirijirvos—igual qu' els dsmé* contratistes—la justa petició següent:
"
/\
Quant ja quasi tota la clase obrera havia alcançat augment considerable de salari en eos jornals, sens mena de dificultats fou aumentat el nostre do un 6 p»r 100.
Agravant-se cada dia mes la situació, després
d' un període de temps havem adquirit el 18 per
100, pro solçament per asimilar nos al exemple de
les veïnes viles i per a costar el nivell dels ingre
sos amb «Is gastos que la carestia de la vida ens
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Companys:
Ha arribat 1' hora de aisarnos eu- favor del
descans dominical en nostre poble.
Nostre clase, ha sofert ja lo bastant pera que
no se li donguin unss quantes hores de descans,
en ela diumenges.
En cap nació d' Europa, ni de l'America la
nostre clase està tant abandonada, com en la
nostra.
Companys:
Tenim d' aixecar la nostre veu, en pro del
descans dominical. Tenim de estar sempre aimats.
Pobíe de Malgrat, tu pots regoneixer la justícia de nostra demanda, des de el moment que està
ja aprobada per una llei especial.
En tota nostra costa, s' està complint la llei
del descans dominical.
Consti:
Som humils; però també volem fruir d' una
llei, creada per bé de nostre clase.
Esperem que nostre poble, tindrà la simpatia
qu' es mereix nostre demanda, i ens ajudarà ha
portaria a bon camí.»
. * *
Apesar qué làconina, ben manifestades deixa
llurs i justes aspiracions el anònim comunicant,
que li oferim- com a tot obrer aquestes sempre
hospitalitaries columnes i nostre mes desinteresada
col·laboració, per BÍ vol continuar la campanya
empresa en contra aquest vergonyós esclavatje
que està sotmosa la clase comercial, que ni un sol
dia la setmana te per descansar, gràcies la costum
rància de nostre poble, que sembla que no se
pugui anar a comprar que no sigui festa.
ELS OBRERS DE LA DRAÇANA.
Entre els obrers carregadors d' aquesta nova
indústria reina cert i justificat descontent per
1' esquifit jornal que guanyen contra el pesat
trevall qu' està en llur càrrec, i mos ara al preu
qu' estan les subsistències.
Estem enterats que aquestos obrers molt cor*
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tesament han presentat a la empresa les seve3
justes demandes, que no dubtem que 'Is hi seran
cedides per la ineludible raó que van acompanyades.
EXCURCIÓ INFANTIL
Diumenge tinguérem el gust de ostetjar unes
cuantes hores là secció infantil del Chor «La Estrella Columbense» de Santa Coloma de Fames.
Els simpàtics excursionistes, després de visitar
les obres de la drasana i la nostre població, per
la tarde en el teatre de la societat de «La Barretina» després d' entonar varies cançons representaren tres obres teatrals amb sens igual maestría,
siguent aplaudits.
Llàstima de la calor que priva a molts de fer
mes concorreguda dita festa.
La nostre felicitació als aprofitats nens i els
seus dignes mestres.

EL TIVOLI
Es una verdadera llàstima la desconsideració
que té '1 públic durant 1' istiu en aquest frosc teatre, puig per mes bons espectacles que dongui 1'
empresa es veu que I' han pres per un teatre d'
ivorn.
EL ÇOMITÉ REPUBLICÀ.
Se adverteix els que inspiren formar part aital
agrupació, que dintre pocas setmanes en difinitiva
se mirarà de dur a cap 1' organització de la ja esmentada associació.
Tot es cuestió de paciència.
POLÍTICA.
Tenim la viva satisfacció de dar compte a
nostres valguts llegidors de la solemne victorià que
obtingué el jove abogat Albert de Quintana i de
León en les eleccions de La Bisbal, ont ha sigut
elegit diputat provincial.
La nostra enhorabona.
ÓBIT
Diumenge proppassat causà dolorosa impresió
que s' extengué ràpidament per tota la vila, la
sentida mort de la virtuosa seuyora Na Rosa Sanllehí Garriga esposa del primer tinent alcalde En
Artur Vidal Girens.
L' acte de son enterro verificat el dilluns, constituí una verdadera manifestació de dol prova de
la bondadés que gosava la üaada.
Rebi sa atribulada família i' espresió mes sincera de nostre pésam.
EN LA BARRETINA.
Després de uns quants diumenges de un ball
desaoimadíssim, diumenge se veié molt concorregut.
ADVERTÈNCIA.
En el carrer d1 En Prat de la Riba cantonada
a la Via Josep Canalejas hi resta encara clavada
una placa que delata el seu entic nom.
Advertim 1' existència d' aital relíquia per que
si es un abandono s' encuidi qui toqui de treurela, ja que no creiem que dit carrer ostenti els dos
noms a 1' hora.
BANYS.
Fa alguns dies que se establiren les casetes
de banys a nostre platja que se veuen concorregudíssimes en motiu de la forta calor qué reina.
FOMENT CULTURAL
Com cada diumenge el prop-passat tingué lloo
la representació de varies comèdies entre elles
«L' avi pela canyes», que segons parer dels que
hi asistiren fou uua verdadera lata.
De continuar aixins i sols tres carmelos per
cinc cèntims, prompte tindrem de entonarli
R. I. P. Amen.
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PUBLICACIONS REBUDES
Varis nombres de la cada dia mes popular
publicació «La Novsla Nova» i altres publicacions de no manys importància.
—Hem rebut «Fortitut» de Mataró que se
anuncia la seva desaperació.
Çentim de 1' ànima la pèrdua de tan notable
i batalladora revista nacionalista i amb dol recordarem cada mes la seva mort, al no poguer fruir
de la seva patriota i amem lectura, estimal de
lluita i d' ensenyança,
EL SR. ARQUES"
Deguda excesiva ftíina que durant aquestos
dies posa sobre el nostre benvolgut Director literari, aquest nombre ens veiem amb la imposibilitatde publicar les amenes e instructives seccions qua estan al seu càrrec.
Ua altre nombre serà.
EN JUAN CASANOVAS
Aquest apreciat conveí i reputat protesor de
piano d» la afamada Acadèmia Granados de
Barcelona, empendrà el pròxim nies un viatje
als Estats Units amb objecte de fer la touruee de
debut.
Li desifjém el mas falagador èxit,
TREBALL ESCOLAR
Visitàrem 1' exposició de la Escola Nacional
de nois que dirigeix D. Domeneo Pons, quedant
admirats dels avenços de sos deixebles tan en
escriptura com en dibuix.
Felicitem el Sr. Pons per el acert de les seves ensenyances i dem 1' anhorabena als aprofr
tats deixebles.

GERMANOR
veure eutre el nostre dignissim batlle Sr. Serra i
Moret, el no menys digne batlle d 6 Calella Sr.
Massuet com els Srs. Lluc Colomer d' Arenys;
Autiers de Canet; Gispert i Llorenç de Calella i
el benvolgut Redactor de GERMANOR i altres que
sentim no recordar.
Per les paraules que 'Is hi sentírem, podem
afirmar que tots estaven animats de les mes afelegadores esperances.—0.
DE CALELLA.
En la «Fraternidad Republicana» de esta villa
tuvo lugar domingo dia 21 del corriente, un
mitin de afirmación republicana y de unión de
izquierdas.
Tomaron parte Pedró Arboix y Salvador
Massuet de la localidad; José Diez de Isla y José
Miralles de Barcelona redactores del periódico
«El Radical».
Todos los oradores combatieron la actuación
del gobierno actual, que nada de bueuo podemos
esperar de el, puesto que todos estos hombres,
ya conocíamos sus maneras de procedir Maura
y La Cierva tenemos recuerdo de 1909 y de Dato
de 1917 de Cambó de la Asamblea de parlamentarios.
Se ataco duramente a toda la política que
hace la lliga regionalista, y a todos aquellos
elementos que diciéndose socialistas van de brazo
con ella, todos los oradores fueron muy aplaudidos
y felicitados.
Pedró Gispert.
Calella 22 Julio 1918.

EQ el «Centre Pinedenc» tinguérem ocasió de

LLAUNERIA I LAMPISTERIA
do

Màquines per a sulfatar. Instalacious per aigua,
gas i electricitat. Bateria de cuina Vidres plani.
Confecció i esmero én totes clases de obres.
Vi» dt Josep Canalejas 2, i Carme, 25.
Tienda d e Comestibles

ANTONIO^GARRIGA
(AUTIGUA O A S A MAGÍ)
Gran assortit de generós de totes clases: sempre hi trovaràn les pastes fresques i el cafè torrat
del dia. Tocino fresc i salat. Gran assortit de vint
i champanys.
Es garantisa el pes.
Taller de manyaria de obres i maquinaria.
Instalador i montador electricista. Venta de làmp»ras elèctriques de varies marques. Reparacions
en dinamos i motors elèctrics. Constructor de no
ries i reparacions en maquinaries.

Josep Robelló
Carrer Pasada, 8.

REVISTA IL LUSTRADA
ee veu als pqincipals puestos de periòdics
de tota Espanya.

CONFITERIA I DROGUERIA

Caldelas

de

Jaume Turró Viíía
Via de Josep Canal ej as i Carrer de Sant Joan
Dolços, pastes, galletas elaboració pròpia;
cafès torrats al dia, conserves de totes clases,
Champanys, Vins i licors de les mes renombrades marques.

consta amb escollida col laboració literària
i artística.
Il·lustren les pàgines molts acreditats dibuxants i füío^rfas.
Número amb profussió de gravats.
Número solt 30 eéntims.
Suscripció anyal 7 pesetes.

—Tapinot.. Llàmame siempre asi.
—Perfectamente.
Aquí aparecieron por entre unas rocas dos nuevos personajes.
Eran pescadores, los ouales buscaban despojos
del naufragio o cadàveres para dar cristiana sopultura.
Ai verios, gritó Brón con voz tremenda.
—;Por aquí!
Los pescadores avanzaron resultamente hacia
ellos.
Tapinot, procurando cubrir sus desnudeces del
mejor modo que pudo, se adelantó salvando la
corta distancia que les separaba.
—Ya les hemos visto luchando con las olas
—dijo uno de los recién llegados.
—Bien pueden ustedes deoir que han tenido
suerte— siguió el otro.
—Todo se debe al valor y a las fuertias del
senor—dijo Tapinot indicando a su companero.
—Sea como quiera estan en salvo y pronto
podran reponerse en nuestra casa.
Agi habló el primero de loe marinos.
Y después de las naturales frases de reconooimiénto por parte de los nàufragos, empezaron
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Caldetas

Imprenta Suner—S. Feliu Guixwls

NOVES COMARCALS
DE PINEDA.
Diumenge passat tiügué lioc en aquesta vila
una reunió particular entre delegats, per tractar
de la marxa de 1' assamblea de forces esquerranes.
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—<<Pero usted, quièn es?—siguió el periodista
sorprendido.
—Tampoco lo só.
—,;Çómo?
—Ignoro de donde procedo, nunoa he sabiïlo
quienes fueron mis padres, Tiajo siempre y mi
pàtria es el mundo entero.
Tapiuot empezó a fijarse con verdadero interès
en el tipo extraordinario que tenia ante sí.
Era nn hombre alto, fornido como uu cíclope; su abundante pelo negro y enmaranado, cu»ría
su enorme cabeza.
Las facciones de este gigante no eran ripulsivas; y en su3 ojos algo apagados se notaba cierta
simpatia que predísponia en 8U favor.
Todo esto observo el periodista en un abrir y
cerrar de ojos, y ya màs tranquilo con sstas observaciones sa incorporo como pudo y continuo
su interrogotorio.
—<;Pero que ha pasado?
—No lo sé...
—Hombre, justed ne sabé nada!
—-<ïQué quiere usted qu« sepa? El barco se fué
a piqué, yo caí al agua como una rana, màs tomo
soy fuerte no me apuró y empecé a nadar vigorosamente.

GERMANOR
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EL REMEI DELS DEBiLS
—que dou força vigor i joventut—
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De nua

D.einaneu lo en farmàcies i drogueries

Gran Cafè s Xacoiatería Ribalta

Bodegas - X ( F R É " Destilerías

— ESTABLIMENT DE PRIMER ORDRE —

COMPANIA COMERCIAL ALCOHOLERA

So serveix a domicili amb esmaro i proníitut
Passeig do ia Aduana, 4 (al costat de 1' Estació de
Fiança).

Pòrticos Xifré - BARCELONA
Sucursal en Malgrat: Prat de la Riba n.° 5 bis
Alcoholes, — Vinos Generosos y Licores.
de todas clases.
Auis Arlequin. — Iudiam Ruhm. — Cazalla dei
Cortii'o. — Ron Xifre de Santiago de Cnba.— Conac Gran Galeón.
El sustitnto de bencina. — Alcohol Cartruendo.

BAROELOKA

Telèfon. 4561
GRAN

SASTRERIA

Vestits de totes clases, exclusivament a mi<i a i a
preus sutuamerfc econòmics

GRAN SABATERIA P R A T
— DE —

Trajos desde 35 a 100 pessetes -"
Tall i Con ficció Esnieradmims

LA CASA QUE TE I VEN MES CALSAT

(J. quin periòdic prefereix?
«Germanor». Es el periòdic que tot català te
un deure en comprar, si no vol ignorar els fets i
ofers quo'n aquesta comarca ocurreixen, al ensems
que fruir un rato de amena e iuteresantissima
lectura.
IMPRESOS COMERCIALS BEN BARATOS
pot proporcionaro en Sebastià Moutal

Gran varietat en generós de alta Fantasia.
Carrer de Jaume 1.

BARCELONA.

JAUME n.° 14-

d' oquesta viia

BARCELONA

ïki
BAtLLY BAILLS£rïE - RiE.IA)

00,000 DATOS

í *•

L'-í
ti> V

'

Periòdic Popular Quincenal.
''
'• So pública el segout i cuàrt diumenge do cada mes.
De grau circulació i d'extensa informació local i comarcal
Punts de venda:
.- < /
A BARCELONA:
Kiosko Coiitinental. Rambla de Canaletas
- - A CALELLA:
En casa d1 Eu Joaquim Oiiver, Carrer de Jubara. 210;
i en altres lloes.
Corresipons-'alu en tots els pobles del districte.

no

—<;Hàcia donde?
—No lo sé. La cuestión era sosteuerse a flote
y yo para eso me pinto solo. Pues biéo, nadó y
nadó sia parar hasta que tropecó cou una cosa rarn,.. esa cosa rara era usted.
—Mil gràcias; y ahora recuerde perfectamente
oocprrido y que a usted le debò la vida.
—A mi no me debe usted nada.
—Sín su oportuna iutervención ya no existiria;
y como yo estimo mucho la existència voy a pagarlo a usted on el acto el beneficio que me ha hecho.
—Yo no quiero nada.., he cumplido con mi
deber y nada mas.
—Lo digo a usted que le quiero pagar con un
apretón de manos o con un abraao... es de lo unico que puedo dispòner.
El gigante lanüó uua sonora carcsjana y se
precipito en los brazos de Tapinot, que estuvo a
puuto de perecer ahogado en tierra firme, tales
fueroQ los cxtiemos carinosos de su salyador.
Pasados estos momentos de espansión procuro
el periodista orientase para saber el sitio dond»
habían ido a parar; y no : tardó mucho en saberlo.
—Las aguas nos han lanzado sobre ia Calzada
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COXTIliTs'E. Los nombres y domicilios de los comerciantes. ituln>>
I r i a lc«. profesioiialcs y elemento oficial de la ïvgión c.ital.i:i.i.
Kcícn.is gcogralico-descriptivas, índice Geogràíico i!c Cataiafta, •
ióii de Reclamo, e t c , etc.
CUATRO PRECIOSOS MAPAS EN GOJLORES

Anuari os Bailly-Baillicre y Riera Retin i dos, S. A.
Consejo de Ciento, núm, 240.—BARCELONA
Telefono A. 3503.-Ttlcgr.imas: ANUAR1OS

-nde los Oiganíes. Estos pilares basàlticos que semejan ruinas de templos grandiosos, tiene tal caràcter que no se pueden confundir con otras rocas.
No lejos de aquí està el cabo Bengore y en él
encontraremos hospitalidad en las casas de los
pescadores de bueyes rcarinos, arenques y abadejos.
—(jDe modo que usted sabé?—interrogo ma
ravillado el otro naufrago.
—Soy al revés que usted; yo lo sé todo -manifesto el periodista satisfecho.
—Es usted un sabio.
— Soy periodista. <iY usted?
—Artista... però hoy el arte anda muy mal.
Hace algunos sfios gozaba muy buenos sueldos en
los principales circos de Europa. Era el atleta mas
preferido de los públicos cie buen gusto. Ahora,
los hombres de fuerza como han dado en llamarnos, ya no valemos dada si no queremos dedicarnos a la lucha con otro campeón.
—Sa nombre de usted?
—Brón.
—<;Nada mas?
iLe parece poco? ^Y ei do usted, seria indiscreto queriendo Baberlo?

