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-Mi general, esta vez nos ha solido un poquito desigual.
-Eres ui) animal!
-Muchas gracias!,..

Num. solí: 5 cents.

MARRAMAUI.

LA FESTA DE DIUMENGE
Se n'ha parlat tant ja y s'ha fet tant patent ï'óxit d'aquell Aplech que en l'Historia
de les grans ciutats ser.i un capítol d'or,
que no cal que nosaltres l'expliquem de nou,
més quara asseguraríem que tots els
llegidors de MARRAMAU!... (1) hi assistisen
y ho poguesen apresiar com nosaltres mateixos.
Davant aquella multitut tant penetrada
del dever de ciutadania, un s'hi trobava com
si estès ell sol, com si aquells milers de pensaments distints no'n fessin m 's que un de
sol, y la esperansa d'un gran forn revivia
més que may, sorgint d'aquell espectacle
potenta y triomfadora.
Companys: Una vegada mte hem demostrat que la Solidaritat Catalana es la nianifestaci > que m ÍS ha encaivat en el nostre
modo d'esser lliberal y tolerant, anhelós
d'una bella Autonomia y respectuós ab totes
les idees defensades dignament, tal com se
senten.
Ara, anem obrint camí a la idea cada dia
mòs vivlenta. Tot lo que s'interposi al nostre pas, esclafemlu, que hi guanyarà la
causa de l'Autonomia y el ministeri de la
Governació.
Amidis: Visca la Solidaritat Catalana!

DE TEULADES PER AMUNT
1.1 famosa targeta

Durant tota la setmana no s'ha parlat de
res més a Barcelona: de la targeta que nosaltres haviem rebut y de la que tothom
n'estava enterat, talment com si l'haguessin
tingut exposada a càl Aurigenima o l'haguessim feta cridar pel nunci.
Tant ha despertat l'atenció dels ciutadans la noticia escampada, que ha fet desviar l'atenció pública de l'embarg de la Casa del Poble, motiu que de primer moment
ena feu creure que no havia sigut enviada
per altre objecte, peroque despi-es hem vist
que anàvem equivocats, com veara'l curiós
llegidora qui treurem í'ay de! cor si té paciència pera anar seguint la relació d'aquest
succés que al fi del fi no ha sigut res que
pugui compararse ab el terratrèmol de Sant
Francisco de Califòrnia ni ab el numero de
dilluns passat d'El Progreso, que han sigut
els dos desastres mes grossos d'aquests daners mesos.
El disabte passat, ab un espaterrament
d'éxit que ja voldria per ell l'Apóstol del
Coll quan presenti candidatura, sorti el
nostre segon número al carrer. Eren les sis
de la tarde que la gent ia s'havia prés de
memoria'l nou romatiso de la flera malvada y per allú una hora més tard l'entrada
de la botiga que un bon senyor ens deixà
pera instalarhi la Administració ressonà
ab estrèpit.
El dependent, alarmat, sorti a veure què
succeia y es trobà a presencia d'un sens or
alt y gros, de barba grisenca, que ab arranï u e de primer galàn pregunta:
—Està aqui el director de MARRAMAU?
—No senyor,—contestà l'interpelat
—A qué hora podria verle?
—No sé... No tiene hora fija... Como aqui
no hay cocina, viene poco.
—Es que quiero comérmele las orejas.
—Poco provecho le haran... Las tiene
recortadas, como la cola.
—Tengo muchos deseos de conocerle...
—Es muy amable... Cuenta con muy buenas amistades...
—Està V. de chungaV
—Yo? Quià!
—Bueno, pues haga V. el favor de entregarle esta tarjeta.—Y posant ma a la cartera traguó un tros de cartolina bristol d'uns
cinquanta kilos resma. A sobre'l nom imprès hi havia ja escrites una Unia y mitja
de lletres que feren tapar els ulls al bon botiguer. El senyor visitant afegi, ab ayre
d'nome superior:
(0
To/.-, t h UetiJo--, aohiirm. N'hi f t l l a v n alinns, p n i h i n •liarm la : n a i í l i f a c w , Elis, JM» ha di firillar la stva f i l , qaidm a
, „ , « . , . Himci dl ftrlurhar lodat sus mi/ÍMí, Uc.

—Me parece que màs claro no puede
estar.
—No, senyor, no; s'entén ben bé.
—Pues entendidos...—Y sense dir res
més, ab pas de triomlador, se n'anà per hont
havia vingut
El director de MARRAMAU! es invisible
per mès que's que tenen per sos enemichs s'empenyln en creure lo contrari.
Per lo mateix, per un sistema de transport
especial, rebé aquell encàrrech del senyor
alt y gros de barba grisenca, y com a bon
company posà desseguida a mans dels altres
gats la targeta, lo que tant de bó no hagués, donchs va servir no més pera riure
una bona estona a la salut del senyor Vinaixa, mentres ell no hi tenia res que veure
com se veurà més avall.
La targeta, tapant part del concepte vergonyós y estúpit y d'home vensut que cflhté, es tal com segueix, reproduïda gràficament:
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Una rialla general—sols comparable a
la produïda per en Giménez Moya pochs
dies abans,— va sogún a la lectura d'aquelles ratlles.
Y entre tots ens apressarèm a contestaria seguidament. Al primer moments creguérem ja que all·i no era 1111 del senyor
Vinai\a, y en aquellacreencia tots plegats,
vam escriure y enviar la sigüent carta, que
copiem textualment:
<Sr. D. J. Jorge Vinaixa.
Redactor d'El Progreso
Present.
Desconegut senyor: He rebut una targeta ab el seu nom, que no m'atreveixo a
creure que sigui autentica. En primer lloch,
perquè no puch creure que un home com
vostè, de... certa cultura, descendeixi fins
hont descindiria qualsevol analfabet dels
que per no veure niés enllàdel wass'ajupen
davant del primer home de oratòria llampant; y segonament perquè no puch tampoclí suposar que'l senyor Vinaixa, brillantissim escriptor, autor de Las hijas de Villarejo y altres obres no menos celebrades, escrigui, tal com ho ha fet el ue li deu haver
usurpat el nom, sense cuydar la puntuació
ortogràfica y sense ni tant sols subratllar
un t tol que s'esmenta, com veurà per lo que
segueix, que es lo subscrit en la targeta de
referència:
<Director Marramau es Vd un hiju de
p..a>
Si tot aixó no fos prou pera creure
que's tracta d'una falsa targeta, d'una bromada que algú li ha volgut fer, alg i que
vostè deu tenir per amich y li donà aquesta
cartrolina que ell ha usat pera compromètrel, ho faria creure'l que no es propi que
qui escri uen peri «dichs com E l Descamisado, hont s'hi diu lo més groixut de persones ben respectables, s'enfadi ab les nostres
esgarrapades, fetes únicament ab la sana
intenció d'obrir els ulls als que dormen y
tornar la raó als qiie l'han perduda.
Una altra cosa que'm priva de suposar
que sigui enviada per vostè la targeta de
referència, es el que, desprès d'havernos
trobat segons pròpia confessió excessivament petits en el susdit Descamisado. ara
fassi cas de els nostres bromades.
Després de tot aixó, queda lo essencial,
y que es lo que més nega l'antenticitat de
la targeta; aixó es, que no es de creure que
un esperit bastant lliberal y quelcom avensat com el del senyor Vinaixa, que tant ha
treballat per la causa de la República, vulgui posar de nou sobre'l tapete alio tant sobat de:
<El pensamiento libre
proclamo en alta voz

yffmera ei que nopienst "T"^
Igual que pienso yo.>
Per tot lo qual, el que dirigeix aquest
I MARRAMAU!... tant amoninós pera alguns,
li prega que desmenteixi rodonament que
vostè sigui'l remitent d'aquesta targeteta;
si, pel contrari, aquest gat s'equivoqués, li
j agrahiriu també una nova targeta com la >
primera, repetint lo mateix, que'ns ha afet
una gràcia extraordinària, peró ab l'aditament, a poguer ésser, d'anarfirmadade puno y letra. Nosaltres tenim especial gust en
coleccionar aquests documents, y, a ésser
possible, ens agrada coleccionarlos per
exemplars duplicats.
Y ara, V. dirà.
E l gat major.
Barcelona, sortint de l'Aplech de la Protesta. — 21 Octubre 1906.>
La carta va ésser enviada tal com pinta.
No hem fet res mès que aixó esperant la
resposta, y, en efecte, aquesta no ha vingut...
Quien calla, otorga; ergo, la targeta no es
del senyor Vinaixa. Aixis mateix ho crèiem.
Per altra part, algú que li coneix la lletra,
ens ha assegurat que la que hi ha en la
cartrolineta que tant ha fet parlar, no es la
d'ell. També aixis mateix ho crèiem.
Per lo tant, respectable públich, aqui
s'acaba tot. El senyor Vinaixa, com nosaltres suposàvem, ja es massa gran pera fer.
aquestes ximpleries.
Y vegin com una vegada més nosaltres
nu'ns equivoquem en el nostre modo de
pensar...
Y ara no riguin, que no són coses de
riure, aquestes.
Si volen posarse alegres, pensin ab lo
que va passar diumenge.

GATADES
L a partida de la porra
està que no hi oeu de pena
desde la famosa tunda
que oaren rebre'l diumenge.
Tot son clams, exclamacíóns
tnalediàòns, crits de guerra
y buscar penes de Deu
pels xiribechs que reberen.
Tots pregunten:—y en Lerrouxl
iQuè fa de la seva teya,
que encara no ha pegat foch
com fa tepms ens va promtraf
E n Jlnaixa està estudiant
com podrà fernos la llesca
venjant, aixïs, la tunyina
de l'Aplech de la protesta.
L, flled va contant els uyanyos
que per tot el cos rumbeja;
y l'Ardid va fent el ximple,
y en massò va fent el bèstia.
En Oimenes Moya comta
Els Miaus que te per vendre
y ab sos deutes els compara...
pero pujant mes els deutes.
A casa La Rebeld a
qne's pels volts de Ramelleres.
no s'hi veu pas altra cosa
que draps, desfllets y venes,
de modo que sembla allò
la casa d'una portera.
Ja fan corre pel vehinat
que son tota aquella trepa...
iuna colla que an rebut
pel devan y pel darrera!
.'Mireu si n'esde valent
el gran amich den Manzano
que deixa adobs al moment
si li parlent den Soriano!
Els uns tot, els altres res...
E l mòn va d'ana manera
que'ls uns no porten camisa...
y en Lerroux la du de seda.
L'Iglesias deva als rebeldes:
-Aneusen tots a la Rambla

MARRAMAUL.
Els que més me deuhen m'han dit apa,
> Invoco ton nom, oh gran Segimón
httenas.
desde aquesta pressò ahir palau. Escolta
> Ay trist de mi! Quan recordo que ma veu: no amaguis les teves orelles a
*
dàvant
la multitud sorpresa y espantada, mon clam, car per tu respiro y per mi
* *
armat
ab
el llamp ministerial y la forta- respires encare.
Un progreso tot mentida,
lesa
del
or
que'm donaren els Faraons,
> Tu abogares an el Senyor pera mes
un mitiny que tot (racasa,
empès pel vent de Ponent y seguit per un obres; me mantingueren la vida.
una caza tota trista...
núvol de corbs que tenien fam, car les j
y tot de gent...a la farmàcia!
> Tu has vist, oh Senyor, mon agravi;
terres en que's podrien eran perdudes! defensa ma causa.
• •
Allavors, entre llamps v trons, m'aparei> Ta has vista la venjansa del poble
Petit moviment al ruedo.
xia sortint de Montjuioh com el Deu contra mi; sos pensaments contra mi.
garroti que s'alsen en l'aire,
venjador del Sinaí. Mes ay, qué s'es feta
> Jo soch la seva cansó. —Pègals, ob
quatre cops de puny, y a /ora
de ma grandesa? Els rostres astorats ahir. Senyor, ab lo que en tes mnas està. —Doper la puerta del arrastre.
avuy esclaten en rialles; el crit ja casi nalshi l'ansia de ton cor; la teva malepassat a l'historia d'aparteu les criatures dicció.
fl LA QUE SALTA
es abolit y la canalla se'm mofa y m'a> Persegueix los en ton furor y revenGatets estimadissims, lo que vaig a pedrega.
tals, oh... JEHOVA.>
> Els camins que duhen a la Casa del
contarvos es ple de meravella y farà estremir les vostres ànimes sensibles, esborrarà Poble y al Coll, mon Uoch sant, són dede vostra cara la rialla y mormolaren un serts y tenen dol, car no hi ha ningú qui
prech per la grandesa que fuig, per l'em- vinga a les solemnitats, que transcorren
E l gatet escriu lo que l'Apòstol digué.
en una solemne solitut.
perador que fineix.
Mes el gat saberut de la casa li ha dit que
> No'm queda ja ningú: els senzills, els lo plorat per l'apostol, no son més que les
Era l'altra nit, fosca y callada, ab nehumils,
els savis y honrats, de mon cos- lamentacions de Geremíes. Dimoni! ni en
gres cobertalls de núvols qui endolaven
el cel, que'l gat que vos parla anava trico- tat fugiren al veure al fill de mon poble lo patétich es original aquest home.
trico en en direcció a Vallcarca hont hi te defallimt y mamant desesperadament les
Ves esperant el Messies, que te'l donala seva amor, quan al passar per devant de resseques mamelles en les plasses del ràn de misses!
la hermita en la qual l'Apóstol del Coll orient.
> Ja'm veig jo tal com me veuhen mos
1MPREMPTA —PONENT, NÜM. j
ven medalles y indulgències, va sentir ab
enemichs
y heusaquí mon dolor. No'm
esglay uns gemecbs perllongats y fondos,
que tenien sa procedència en l'Acròpolis temen, ni sols m'ataquen com a enemich
lerrouxista. Deu del celi—vaig esclamar— que fa por. Me desprecien, se me'n riuhen
^Es que a conseqüència del Bastü ya! la y se'm passegen.
A l'Ajuntament hi ha vivint a costa de
>L'antiga grandesa se'm transfigura en
cosa va de debò, y oomensa'l destripament
la
ciutat,
un home conegut pel Bota, que
oprobi:
me
veig
damunt
un
pedestal
de
de la trepa solidaria? Ja'm pensava veure
es el pinxo den Lerroux, únich mèrit que
sortir d'un moment a l'altre els escamots fems hcnt hi bull un món de cuchs, vol- l'acredita.
de la bandera roja y comensar a trench tat per lo que'ls presiris no volen. Y jo,
Hi ha ï'Ardid—mes de vent, cal reconeid'auba la Saint Barthelemy, mentres la sentat al damunt en una cadira ja coixa xeho corneta d'ordres de l'emperador.
tea incendiaria posaba foch al rich esplet que abans era trono, ab el rostre congesN'hi han unes quantes dotzenes més,
de finques urbanes. Y d'un moment al tionat, ab ayre de triomfador per forsa, tan pinxos com ells.
altre esperava el pas del Estat Major en và vull fer respecte, que les gents me
Això no ha de tolerarse de cap manera,
regidors honrats de Barcelona.
acompanyat de lluhit corteig. Primer de deixen sol y riuhen.
El municipi no ha de servir per donar
> Els que's diuhen mos amichs sols estots el generalissin Careaga, montat per
de
menjar als que pertorban seguidament
peren
de
mi
una
recompensa:
que'ls
donfalta de caball demunt l'ampla espatlla
d'en Vinaixa, seguit per un estol de des- gui patent de cors pera piratejar en les la tranquilitat dels ciutadans que'ls paguen.
A la barra tots!
camisats y d'aquells autèntichs moros de mars d'aquesta terra. D'un pich a l'altre,
les festes de Valencià. Venia després el jo mir y miro que tots se fan Vullet. Se
Nosaltres haviem pensat imitar al periohonorable cos de bubxins presidit pel m'esvaheixen els perfums de pollastre y
venerable Ardid, fentli costat OD Giménez xampany, y sols sento la pudor d'aiguar- dich sense camisa y sense modos, ab allú
del seu concurs sobre qui es el màs sint/erMoya ab un vestit nou y un sabre incon- dent y de vinaixa.
mensurable y en Valentí y Camp armat
> Tots els que ara han passat per mon güenza de los que figuran dentro la Soliab una dotzena de llibres en foli en els camí, pjcaren de mans: xiularen y mo- daridad Catalana.
hauríem preguntat si fa o no
qui hi desenrotlla els seus sublims pensa- veren ses testres, devant, l'enviat del ía, Nosaltres
lo mateix: íQuin es el mes pocavergoments. Creya veure vindré totseguit la Senyor, dihent: E s aquesta Ja torre que nya dels antlsolidaris?
secció de confinnsa entre ells el Tinyús, el deyhen tant forta?
Pero, hem desistit de ferho. No volóm
Qurri, el Pela y mitja, el Santíssim de
> Y tinch por. Sols he sigut la repre- que nostres llegidors se trovin en el comlas Corts; la comitiva de símbols, en Vila sentació de la valentia, mes la covardia promís de no saber qui triar.
representant el silenci; en Massó ab un got té en mi son déu. No'm fio del menjar
de vi en una ma y un d'aygua a l'altra; en que menjo, del llit en que dormo, del
Un títol d'EÍ Progreso: <La Bèstia SoliJuli ab un exemplar desenquadernat de paper en que escrich, dels gossos que'm daria»... Un dia abans, nosaltres <La tiera
L a Decència; l'Emiliano ab una bossa segueixen y guarden. Tots son meus per malvada>...
buyda de color vert significant esperansa interès y qui sap si algún d'ells, se'm
Ja comensem aexercir influencia. Rihem.
y coronat per fulles de pàmpol. Me sem- vendrà per menys de cinch diners, m'ablava ja veure apararéixer la cohort de travessarà'l cor ó'm posarà la corda al
Segurament haurú extranyat veure una
bacants y ballarines dirigides per en Mir coll!
creuheta negre a un palc. de les Arenes en
y Miró quan... oh desilusió! la meva ima> Senyor à'alld dalt que'm feres venir. la fotografia que publiquem'del fracàs del
ginació anava massa endevant. Res d'aixó — Jo soch un home que per tot veu diumenge. Els treuren de dubtes. En aquell
hi havia; la escena restava quieta, sols aflicció. — Catalunya de la llum aque palc, al segon pis, hi ha'l director de MAcontinuaven ohintse els gemechs cada volta tu'm portares m'ha tret a les tenebres.— RRAMAU!... y tenim el gust de presentarlo
als que desesperen per volguerlo conèixer.
més Uastimers. Jo que si pujo al terrat,
Velshiaqui tot.
d'alli salto a dins, entro a la cambra del M'ha omplert d'obscuritats oom anels
' Apòstol y veig ab sorpresa que'l sant espe- morts de molt temps. — M'ha cercat de
rit de les maseu se queixa amargament totes bandes y no puch sortir, — Soch
E l Water-clos?t den Lerroux, deya el didavant d'una Santa Rita, patrona dels im- escami de tot aquest poble, cansó d'ells cendres passat, que 'n Deu, el cèlebre fedetots les dies. Desde que la vaig posar en ral oloti, no teniç prous mereixements pera
posibles.
Ohiulo:
mos llavis mon ànima s'es allunyada de lograr l'honor de publicar una carta en E l
de la pau. — Ha perescut ma fortalesa, Progreso.
Aixó es sensillament indigne. May en
> Hont està sentat mon imperi ahir ee- y la esperansa de recompensa.
> Perquè no haigi de demanar caritat Lerroux, periodista y diputat, ha d'assolir
plendent? L a gran entre les farses s'ha
tornat com a viuda; la senyora de camí o vendre dècims de la Loteria pels ca- mèrits com els den Deu, que tò una veritable
revolucionaria, que's un republicà
ral s'es feta tributaria.
rrers, posaré ma boca si vols dins la pols. historia
de cor, casat civilment y ferm puntal de las
> Amargament ploro en la nit tot fent Te donaré mes galtes pera que'l César idees avansades à tot Girona.
cor fort de dia, de tots mos antichs ay- les abofetegi ab el ceptre. —Faré apartar
En Lerroux rapapieja, o deixa que rapamadors no tinoh qui'm consoli: tos mos la indignació del homes davant la pre- pingin els que estàn a ses ordres.
amichs m'han faltat, tomantsem enemichs. sencia del Altissim.
en actit ud bent rebel...—
V ell, quiet, quedava a casa.

Esgarrapades

MARRAMAUL.

E h FRACÀS D E ÜíÜ}AE^GE P A S S A T

Vista parcial de lo part de sol de la plassa, al deu minuts de comensat el mitig.-Detail de la Sortida
Fot. Caslelli

Deya en Jeroni Paturot:
•<A Jonov le preguetaron:
tY tu hermanito Junoy?
Y el respondio:—Ml hermanito?
pues... por un acta lo doy.»
Y ara prepuntem nosaltres: No es curt
el darrer d'aquets versos?... Sembla que
hi falten silabas.
Com estem disposats a desmentí rodor
nament la informació de El Progrem referent al mitig de diumenge per si hi ha
algun ignoscen que l'hagi creguda —ja es
dfficil,—hem de fer constar que entre els
anuncis què hi ha a les baranes dels palcos
de les Arenes no n'hi ha ni un què digui
< Fnfermedades secretas> com aségurava
aquell diari...
En Paturot devia .'omiarhi ab aquell
titol... A lo que obliga un xisto fúnebre!

passarà a l'historia com l'exemplar que en
menoslloch ha dit mésmentides.—deya a un
costat que a Barcelona'l diumenge havia
triomfat la llibertat, donchs no s'havien vist
en lloch emblemes ni ensenyes ni res que
fes referència a obscurantisme. Y en la mateixa plana una vegada y a la següent un
altra, deya que s,havien vist molts concurrents al míting ab una insígnia del sagrat
cor y el rètol <Reinare>. Ahont seria la
veritat d'aquell número famós si ell mateix
se desmentia? En lloch! Paraula!

Veyam. Com dimontri els llimpiabotes
d'en Lerroux, a cada ocasió que s'ls hi
presenta victoregen a tot drap a la guardià
civil, a la mateixa guardià civil que atacaven y insultaven ab lo de Motjuich, campanya per lo qnal s'aixecà—encare que tots
sabem com— el desacreditat Apòstol del
Un altre detall de la veritat d'aquella Coll?
Si haguéssim de buscar una explicació
informaci > que passarà a la historia com la
verdad en marcha es el de que mentres. d'aquet fet estrany en la mentalitat dels
deya E l T'rogreso qu í'l senyor Roca y Roca consumidors de l'àrnica, ja no'ns en preoestava.' af mich, E l Liberal que en quant a cupar am car sabem de sobres qu'aquesta
gent per cap te una pastanaga; pero convé
anti-solidari ho te res de dubtós escribia:
<E1 seiíor Roca y Roca... con su voz preguntar:
Es que teniu por que us toqui'l rebre y
potente y dominadora...>
busque
u qui us defensi la integritat de
Aquell famós Calléú que volia ésser regidor y tingué que acontentarse darrera- la pell?
Es que voleu justificar, encare que sigui
ment aib les ganes, diuen que canta Els Segadors a la f unerala, d'una manera corpre- ab brams y picament de potes, que sueu la
setmanada que us donen?
nedora.
No sabent d'aquestas preguntas quina
Tant, que fins en Pinilla s'hi fa un panescullir, ens quedem ab las dügues
xó de riure.
Nosaltres ho creyém, perquè sempre hem
tingut al geni de i'Ajuntament de Gracia
En VAplech de la protestà del passat diuper un pallasso.
mentgé algú de MARRAMAU!... tingué l'altisim honor de repartir Unes quantes esgaAn en Borrell y Sol encara no l i han' fet rrapades
autèntiques a varis subjectes de
la vestimenta de sindich de la ciutat.
la moribonda partida de la porra. Se conjQuina llàstima!
tinuarà.
•{Y&Di mono com estaria!
Invitats per un amich que es soci de la
El Progreso env a dos redactors al
casa
del Poble, l'altre dia férem una visita ^
Govern GiviL
•
a
la
mateixa,
y al donar l'impressió que'l
jBon profit!.
susdit amich ens demanava, hem de dirli
Ét Progreso del dillúns passat —que que aquell gavial hont te'ls verduns en

Lerroux té l'aspecte, per la part externa
d'un hostal de poble, y per dintre sembla
talment un d'aquells casinos que trenta
anys enrera hi havia per les principals viles
de Catalunya y que tenien noms coiu.pejr
exemple «L'Amistad» «Kl Laureb o <EÍ
Pensil Moderno.> Resultat de la visita, hem
de confesar la nostra equivocació al creure
que allí hi trobaríem el ciüb horriblé d'hprit
ha de sortirne aquella revolució portentasa que's farà quan a Madrid pleguin el
compte corrent ab l'amo de l'hostal de
referència.
«i'vfa
No*a pot negr quae l'Apostol del Coll estó
en bones relaclóns ab els poders constituïts, tant de la terra com del cel. Nostre
Senyor el colma de benaventuranses y fa,
que la cusualitat el lliuri de mal^s accions
y l'aparti del perill quan n'hi hà. Àb aquell
génit que'l minyó conserva, si, no fos aquesta protecció celestial no se pas hont seriem.
Quan la vaga general, que tenia motius per
fer alguna cosa. Nostre Senyor li va evitar
el mal pas y va fer que's trobés fora de Bar-,
celona. Lo mateix succeí quan la coronaeló1
de Alfons X I l l que ell havia, preconisat
que no arivaría a verificarse, y així també
quan el mateix monarca vingué a Barcelona.
Aquesta vegada, si bé no era fora, Nostre
Senyor l i va aconsellar que tanqués "els
béns y ell ho considerà també prudentissim.
Quan èi Banquet de la victorià va marxàr
a la mateixa tarde, còm si'l Pare etern ho'
hagués pressentit, y .quan els succesos de
novembre passat, era a Paris, cosa - que
com sab tothom prou greu que l i va saber.
Al míting de Girona na va haverhi tampoch
res perquè ell s'esqueAa a Saragossa y".
quan les festes de l'Homenatje de Solidaritat,
va trobarse a Cartagena. Y perquè XLO l i passés cap fracàs ara ab l'Aplech de la protesta. Deu l'ha fet anar a Madrid... Oh lo
que pot l'influencia ab els poders celestials'
y terrenals. Veureu com els últims li evitaran ara l'hecatombe de la maleta del ca-'
rrer d'Aragó!

