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no hauení rebut Sagraments ni Benedicció de cap mena, ni les pallisses ab que l'han amenassat
durant sa curta, però agradable, vida
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Els seus pares en perfecte estat de salut, enemichs que"s queden fent esforsos, valents sense pit pera exercir,
masses desmanegades. kiosqueros que han vist en perill e l calaix, autòmates espatllats, valencians que reneguen,
empressaris de teatre que cambien <La Gatita Blanca> per <E1 Críato M o d e m o , aspirants a càrrechs públichs, etcètera, etc, y les rahons socials C A S A D E L P U E B L O y R E B E L D I A , D E S C A M I S A D O Y P R O G R E S O (sense
Companyia perquè son quatre), al comunicar a sos amichs aquesta per tots ells alegrapora pèrdua, els hi supliquen
un renech per l'ànima del finat, tot pregant que l a senyora Providencia no permeti que qualsevol dia torni a ressuoitar, perquè a tots donava mals de cap.

L'ENTERRO SERÀ CIVIL... perquè no'l pertorbin les masses

SE SUPLICA EL CuTXE 0 LA TARTANA... a càrrec!) den Pich y repico

Ij Kmin. y Exom. S r . D. Alejandro l.ejroux y Oaroia. Apoetol diil Oo'l, ex-amperador del Puralalo, ex-barò del» J n j e p · t s , ex-empresarl de
mtnae, e t c «'ha dignar, nnneedir 500 dlee d'indalgcnola ala pnohs que encara l'eieulien, per cada mlaai qoe pacuin, lablauo qiie peguin, u tlmo
qne pugnin.,, fer, en suplica n que au r e u a c i t l l'auiaia del
flnat.
•

(1)

buenas!

PLEGUEM?... PLEGUEM!!
Ja hem abocat tot lo que's podia abocar,
dir lo qne's podia dir, y per tant com que
no som d'aquells que. repeteixen com les
cebes no'ns dona la gana de continuar. Ens
llevem la sedosa pell, ens guardem les ungles per altra ocasió y tenen sempre uns
iovincels disposats a servirlos. Aixó vol dir
que presentem la dimissió de gat, sense que
volguem semblarnos an aquells gats que fan
crisis, que's diferencien de nosaltres en que

tenen les ungles mós llargues y le- fan servir per altres fins que no són els nostres.
Durant tota aquesta temporada que'ns
hem sentit gats perquè a les colles den L e rroue no se'ls pot tractar dè persona a persona, sinç per estovalshi l'esquena, havem
aumentaí de pes en un grapat de carniceres. Tant havem rigut dels estrafalaris y ridicols descamisats ab la seva pinta de pinxos de ç/énero chico, la seva inteligencia de
moltó y expressió inflltrada d'ayguàrdent
mata-gallegos.
l'obres bestiesl Han arribat a enternirnos
y ens hem preguntat: Companys, aixó no

val! Nosaltres—perquè tinguin una rabiola
els culs de calses de l'Apóstol—gastem coll
alt y sabates a lo yanqui; tirem gallina a l'o
lla y fumem de xeixanta. E n e l butxacó fle
l'hermilla hi ha sempre un duro escadusser. E n un altre butxacó un Smith de sis tiros. E n els brassos bons bíceps; en els llavis
la rialla floreixpnta; en tots nosaltres el (och
de la joventut. En l'exércit dels fills de la
pàtria catalana qui va a la conquesta del
seu ideal, nosaltres hi tenim Uoch. Som seriosos per temperament, encara que alegrem
nostres actes ab la rialla de nostra Joventui; estimem el perill y algun de nosaltres
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podria contar qualque aventura en casseres
de porcli-cingló.
Nosaltres vol i cm barallarnos ab una fera.
No podíem anar a cercar tigres de Bengala
ni ossos blanchs ni negres, ni menys cocodrils del Niló ni lleons de l'Aties; així es que
pensàrem, com nous cavallers Jordi, armats
ab la llansa de la - tira combatre ab la liera, ab el dragó descomunal que's diu lerrouxisme.
Nosaltres, aymadors del perill, com hem
dit, ens créyem treure al monstre de son
cau y ferli gitar el foch pels caixals tot y
ensenyant les urpes. Una colla d'amichs, conaguts els uns, desconeguts els altres, però
amichs tots, ens alentava y ajudava, peró'ns
cauria la cara de vergonya de continuar,
quan se tracta de combatre a animalets tant
inofensius com els que estan esperant que
que'ls hi caygui a sobre laratera nomenada
«Casa del Pueblox Tot, abans que'l ridícul!
ÍQÜÒ diríeu d'un home que muntat en un
corcer de guerra, la llansa a l'ayre, el cos
cobert de ferros, provehit d'armes de totes
menes, us digués ah mirada losca y veu altiva que anava a combatre ab un terrible euemich que al cap y a la ti resulta ésser un espia-dimonis, un llimach o un escarbat ab
ales? Us faríeu un panxó de riure y us mofaríeu mil voltes de la valentia de l'heroe
qus's proposés tal gesta, no es cert?
Donch lo mateix ens ha passat a nosaltres.
De lluny, aixó del lerrouxisme sembla una
cosa molt sorollosa y espectant, peró de
prop es lo mateix que un teatre de putxinel-lis vist de part dels bastidors.
Ja podeu dirloshl lo que vulgueu: la gent
de l'Apóstol té una dignitat a l'altura dels
fonaments de l'escullera de l'Est, y una pell
tant dura que s'hi atureu tots els darts per
alilats que siguin.
De fer uo'ls hi podeu fer res si voleu conservar net el revés de la mó, y per escrit es
inútil dir una paraula an els que no saben
llegir y tenen un cervell que sembk^ un
sandwich de quinze cèntims aixafat per una
conductora; y si es pera ferho sapiguer an
els amichs, es perdre'l temps, perquè j a saben tot lo que cal sapiguer d'aquestes desferres, destorbant feynes més altes y productives y fins abusant del seu companyerísme,
permetent que cooperin a obres que no's
necessiten.
De la valentia dels rebeldes havem rigut
de valent. Sols criden, però reben; quan
peguen es a un descuydat y anant ab companyia. Són gent que no dona la cara y dels
homes no'n volem altra cosa.
S'ha parlat molt de la b r a v u r a d'aquests
subjectes, que es lo mateix que parlar de la
c a r a b ï n a de Ambrosia. A nosaltres han volgut matarnos y encava belluguem. Han vingut targetetes... y s'han quedat ab les targetes y unes set o vuyt hores de fer el fanal
a la plassa de Santa Agna, esperant el uiannà. E l s Ulled han dit y promès fer ab nosaltres uu quintú de defuncions, peró s'han
quedat a les pro uesef. E l Bota va jurar que
ens treuria les tripes perquè diguérem que
s'havia d'acabar el que ell cobrés de l'Ajuntament, però desseguida pensà ab el pa de
la familia y quedaren en pau les nostres
tripes. Quan en Jiménez Moya ens veu, se
posa la mà al cap y nosaltres fem idèutich
moviment; peró a la butxaca. E n Vila diu
pestes de nosaltres, y el Ramon, tot y ame-

nassantnos la vida, veu que una espècie de
espasa de Damocles penja damunt la seva
existència o calaix, a punt d'eclipsarli el sol.
Y pur lo que pudiera tronar, desde que
nosaltres l'esgarrapàrem exposa L a Tralla.
Peró, senyors: havem de perdre'l temps?
A les primeries estàvem contents perquè
ens créyem poder menjar carn de fera...
peró si ni moques ens han pogut oferir els
pobres!
En Derroux està entrampat per tots cantons y a les altures amenassen ab tancar la
aixeta perquè ho fa molt malament. E l seu
prestigi ni'ls gosos el \olen; el seu present
es uu etern esglay; el seu pervlndre es mès
negre que la perruca den Jiménez Moya. Ja
sabem que aquest home morirà de por sota
un banch de cantis. Vejentse la partida perduda se'n va a Madrid a viure en un pis de
una casa del comte de Romanones, deixant
tant sols a Barcelona el seu c o r a z ó n y els
seus acreedors. Y si d'aixó se'n diu fugir,
per aquest sol concepte sobrem nosaltres.
Dels seus no'n parlem: estan més retuts
que un exèrcit de ferits. Fan llàstima y fàs
tich; són buyts pe dintre y porchs de lora.
E l Cauyet serà'l sen panteó. E l Progreso
agonitza y ni'l c h a n í a g e pot arribar a tonificarlo. L a Farmàcia Popular continua no
venent ni cinch cèntims d'ungüent de contracàs. L a <Casa del Pueblo embargada y
a punt de deixar lloch a una societat nacionalista; el teatre que hi ha sols funciona a
estones, per seccions com els del Paralelo
y ab companyies cada vegada mès barates.
De L a Rebeldia y E l Descamisado si se'n
parla es sols en les cases /ion sanctas y de
curació. E l malalt ja agonitza: preparem la
mortalla y no'n parlem més.

Se tractaba de mudar de tàctica. Per aixó
hi havia expectació.
E l president obri la sessió sense esma
pera obrir la boca. Complerta aquella fórmula tradicional, allí quedarem tots com
si'ns dignéssiu Llúcia.
Llavores ell, fentsó càrrech de que no
esqueya a la seva autoritat la distracciu
que'l tenia seu, va dir ab ganseria:
—Companys: Estem en una situació altament compromesa. Tots nosaltres tenim
devers sagrats a complir y es precís que
avuy decidim la ruta que s'ha d'empendre
en lo succesiu. Per lo tant, jo vos prego que
deixeu per un moment les vostres anyoranses y porteu tots la llum de vostres inteligencies a aclarir la nostra situació, compromesa per una part ab la opinió pública
y per altra ab els respectius amors.
Tots els altres.—Ay, si!
E l president—A.(i\xeat sospir es conmovedor, companys!
' E l ds la esquerra.—No n'hi lia per menes... E l mes de janer s'acosta, pero en el
nostre cas, el mès de janer qui Pesperaí
Nosaltres que sempre hem sigut rebechs a
tot, hem de esperar qu'l calendari penjat a
la paret sigui un altre, pera fer la nostra
obra?
E l de l a dreta.—Sigaem prudents!
E l de la esewerra.—Encara no ho hem
sigut prouí Encara no hem esperat prou,
després que'l fret ja fa tants dies apreta, la
lluna es tan... plena, y els molts que per
aquestes alsades se senten tant planyíders?

E l president.—Ay!
E l de la dreta.—Demaino a la presidència
que no s'extralimiti ui s'aparti de les atribucions que lí confereix el reglament sí no
Lo que mès ha contribnhlt a que pleguem
I vol que consti en acta un vot de censura.
es el conato de revolució de dies passats.
ifts altres.—Fora!
Nosaltres ens créyem que'ns farien menjar
E l de la dreta.—Jo, companys, conservo
plats forts, mes quan som als vols de Nadal,
el dia que sempre senyalen els de la senyo- a pesar de tot, la serenitat. Quan les oblira Pepa com a fita de les seves reivindica- gacions manen girar de carn i no'm faig pregar gens per girarhi... Peró es precís fixarcions. Perú al veure que's tractava sols de
nos en la situació que'ns trobem, abans
quatre bordegassos ab el nas encara ple de
mochs que cridaven per aquests carrers d'empendre una resolució.
com una bandada de xicots sortint d'estudi
E l de la esquerra.— Clar que no hem de
y fugint al veure un sabre, en diguérem: Y
fer les coses a la tum-twn, peró'ns íavo
tindríem vergonya pera dir formalment que reixen un grapat de circunstancies pera
combatem aixó?
fernos plegar l'eco. Anem per parts. Sí nosLo que ahir pensàrem, avuy ho resolem. altres deixarem exteriorisar fins al pú' blich les nostres campanyes que sempre
Senyors, A H I QUEDA E S O !
Y qne no vinguin ara'ls paperets antisoli- han ressonat per aquestes teulades, sigué
daris a comentar y glosar la nostra desapa- perquè anàvem equivocats de mitg à mitg.
Confessem el nostre erro, ja que l'hem vist
rició, per iué per poca acometivitat que depatentisat per la realitat més alegradora:
mostrin y sí'ns sentim ab la necessitat de
aquelles
forses revolucionaries ab que nosdonalshi una Uissó, tornarém a sortir pera
altres
somniàvem,
aquell moviment antisoferlos caure novament en ridicol, car el falldarí
que
tanta
por
ens feya, aquella forsa
vor del públlch no'ns manca y per altra
d'opinió lerrouxista que tant ens amenasava
part a nosaltres no'ns ve de quatre duros y
a què ha quedat reduida, amichs méus? Ah!
en tot cas... els jesuites pagueu.
Ja hem pogut veureho. L a forsa revolucioY constí quo no ho dihem pas perquè'ns
naria a un somni dels m é s ridicols. Quatre
espanti lo que ells puguin dirnos.
xicotets menors d'etat, ab escopetes de canY ara s'ha acabat la funciu, apaguem el
ya, manftts pel coronel Careaga. L a forsa
llum, donem les gràcies als amichs, tirem
antisólídaria pels catorze mítings mortuoris
la darrera escupiuada de làstich, fem l'últiy les tres mil firmes del llonguet y butifarra,
ma llengota..., y a treballar seriament per
y la forsa d'opjnió a la falta de lectors per
Catalunya. S'ha acabat alló d'entretenirnos
fer viure els periódichs del gremi, d'entre'la
a tirar pedres an els gossos que'ns lladreu
quals uns han plegat sense ni dir adios, tüf,
pel camí que seguim.
v els altres han de viure de funcions de be
neflci, suscrípcións, etc., y el mès important
de les dos mil mensuals de l a verdad en
DE T E U L A D E S P E R AMUNT m a r c h a y del proceso Casa-Riera. Davant
Aquell dia teniem junta extraordinària
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d'aquestes migrades forses, d'aquesta Ínfima expressió a que ha qi^edat reduhida tanta apariencia, val la pena de que nosaltres J
ens hi entretinguem,hi passem el temps quo
podem aprolitar per altres coses de nu-s bulto com...
*
E l president.—Ens entenem prou, no acabi la frase.
AV de la esquerra.—Es que no volia dir
precisament lo que la presidència deu pensarse. Apart d'aixó, hi ha altres coses a fer
de més importància.
E l de la dreta.—M'han semblat d'arrop
les paraules del company del meu davant.
Però es precís com he dit primer, lixarnos
en la situació en que'ns trobem, abans d'empendre una definitiva resolució. Cal pensar
ab el que diran.
lots els altres.—For&l
E l de la esquej'ra.—'Y quin cas n'hem de
fer del que diran? No estem persuadlts de
que lo que fem està del tot'conforme ab la
nostra'conciencia?...
E l de la dreta.—La vostra serietat • m'aplana.
E l de la esquerra.~~No'la considerem una
poca cosa que no mes se belluga per despit
y no estem a l'altura necessària .perquè les
seves babes de gos petener no hi arribin?
Ademés, qui'n fa cas, de lo que ells diuhení
No'ls coneix tothom per lo que son? Y qui
se'ls escolte? Els doscents cinquanta que'ls
llegeixen. Tant estúpits son ells com els que
escriuhen! Aquets escrúpols no podem tenirlos nosaltres. Hem sortit, hem sigut, hem
tingut el beneplàcit de la gent que sab llegir y escriure y s'atura als aparadors de les
llibreries, y ja'n tenim prou. Ab tot, no vol
dir que si massa desbarraven, per un dia no
féssim el sacrifici de tornar a sortir y dirlosnhi quatíe de fresques.
E l de l a dreta.—Després cal tenir present
unaltra cosa.
E l de l a esguerra.—Ja'ns empipem, company.
E l president.—Ordan senyores...
E l de l a dreta.—El nostre eco dona vida
a una pila de gent y a nosaltres mateixos.
E l de l a esquerra,—Y ara? Aixó seria donar la rahó en aquells imbècils que deyen
que tenim gana! No hem menjat sempre
sense'l periódich?... Podrem no fer el gasto
de pollastres que fèm ara, però y la feyna
menos que tindrem y la satisfacció de no
atacar a qui no val la pena?
E l de l a dreta.—Tot aixó està molt be...
Però y la imprempta, y elà venedors, y els
repartidors, y la fàbrica de paper, y el gravador... y demés?
E l de l a esquerra.—Y si'l cel cau? E l vostre conservadurisme'm carrega minyó!
E l president*—Orden:
E l de l a esquerra.—Jo vaig a presentar
una proposició: es la següent: <Vista la'desfeta dels que creyem alguna cosa, la guillada a Madrid de l'Apòstol, l'arribada de les
nits fredes, anem a la suspensió del nostre
eco.
E l ^m'íí/tvií.—Passarem a votació la
proposició.
E l de la dreta.—Desitjaria presentar una
esmena.
El-presideiU.—\)i%\xi.
E l de la dreta.—Que si afegeixi <... pero
ab la condició de tornar a sortir si'ls enemichs fan el b u m » .
E l de la esquerra.—No accepto l'esmena
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perquè a mi'm té sense cuydado de que fassin el burro, o la manilla, o'l trentahú.
E l de la dreta.—VuW dir si desbarren.
E l de l a esquerra.—Aixó ho fan sempre.
De tots modos, no tinch inconvenient en que
s'esmeni la proposició, en el sentit de que
sigui si abusen.
E l de la dreta.—Meno.
E l president.—Donchs s'aixeca la sessió.

M A R B A M A D ! . . . no se'n va del m ó n aix í s o o m aixís. Per lo tant, hem de dir als
amiohs per si volen esserhi que. signem
pochs, siguem molts, el dia de cap d'any
solemnisarem la nostra desaparició ab un
àpat de quinze pessetes per barba, àpat qne
com si diguéssim, seran els funerals.

Una miolada general s'extengué
rrats y teulades.
Aquella sessió rerü memorable
els que al íi podrém entregarnos a
tres afeccions y treurens aquest
sobre.

No hi ha que dir que hi haurà brindis,
xampanv. y alegria.
E l s que desitgin t'ernos companyia poden, desde ara, avisar.
No Ixi admetrem pepistes perquè no saben menjar més que ab els dits y en comprometrien.

per teper tots
les nospes de

A LA QUE SALTfl

DIALECH VIU '
UevcU la

Cort

•Dialech entremaliat
que tenim a cau d'orella
ïth republicà trapella
y u/i monarquich rebregat.
Lloch de l'escena: un saló
de gust molt escarransit,
que ressona ab el hurgit
d'una extranyu reunió.
Personatges: Un subjecte
de bigotis refilats
barba blanca, ulls apagats
y que l a bastant respecte,
que està parlant bis a bis
ab un subgecte panxut
que te cara de barrut,
gras y roig com un suis.
P a r l a l'un ab so de mandra
y posant l a iHa a l'armilla—Donchs, si, la p à t r i a perilla
y has de salvaria, Alexandre.
No'J mogis de Barcelona
perquè tu que'l joch entens
ets el que mes me convens,
per defensar la corontz.
No tingui pas cori-mori
per l a qüestió dels calés,
tu pensa que'l teu progrés
ha de moure molt desori.
P a r l a de revolucions
y si't convé, pots m a t à
d qualsevol capellà
'
y apredregar professòm.
No tinguiz por de la lley
perquè t ü ets parlamentari...
íNo deixis cop solidari
n i alló que's diu per remei!
—Prometo, don S e g u i m ò n
cumplir lo que vostè'm m a n a
tot lo que vosté'm demana,
ho compleixo, com hi h a mon!
Pero està molt malament
l a meva influencia per'UL·.
i J a ni que'ls parli den P i
creuhen el predicament!
—Tü f$s y... cobra!
—Ah, senyò
deoant de r a h ó tan bona •
si que a n i r é à Barcelona
d fer l a revolució!
Üna m a surt de l'armilla
y un a l t r a m a v a parant...
y res mes... Després veuran
perquè l a p à t r i a perilla!!

Deci'amos ayer... y ú no ahir avu^ fa
deu setmanes, o sigui en el nostre primer
número, que:
cNosaltres quatre constituhim una mena de sets vides independents que celebren
periòdicament les seves festes, les seves
reunions, y, sobre tot, les seves gatades, y
per allà als volts de janer, quan les nits
són fredes y llargues, deixem les nostres
discussions y cada h ú tira pel seu costat
buscant tranquilitat d'esperit y salut de
cos, car aquest també's malmena quau se '
l l u i t a , com nosaltres, desesperadament.>
A i x ó diguérem al llensarnos al carrer, y
com que nosaltres no enrahonem perquè
si ni vam anar a estudi per escriure sense
saber què dir, com els hi passa a molts;
com que nosaltres sabem ben bé les nostres obligacions; com que quan obrim l a
boca hem pensat dugués vegades lo que
hem de dir...; per tot aixó, donchs, d i g u é rem alló en el primer número, convensuts
de que no tindríem paciència pera soportar
la feynada que se'ns venia a sobre.
B é es veritat que si no hagués sigut la
ràpida Vinguda a menos de la partida de
la porra hauriem fet l'esfors d'oblidar els
compromisos anteriors y, hauriem fet cas
d'aquells miols p l a n y í v o l s de les marruixes que conmouhen fins l a sutja de les xamaneyes de les teulades, peró gatets
estimadíssims, la descensió ha sigut tant
vertiginosa, que aquell l l e ó colossal que
tirava las muletas y queria yobernar,
quedat reduhit a un lleó pansit y de posat
trist, com uns que al meu poble un any
per Carnestoltes van ferne passejar quetre
plagues, y quins lleons no eren altra cosa
que burros disfressats ab unes pells de bé.
Lo mateix, lo mateix que'ns ha resultat
ésser l'A^óstol del Coll, ab qui fins l a Pepa està a punt de partirhi peres per no sé
cuento de mils pessetes que segons sembla
eren el Tesoro ^'ella.
Mes quan l'enemich arriba a un estat tal
de descomposició que tot e l seu cos té go teres com el dipòsit de l'aygua de qualsevol pis de disset pessetes, paga'l tret que
per ells abandonem superiors ocupacions
y tinguem que resistir treballs que per ben
pagats que siguin—viva Deu que no'ns po-
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dem qneixar/—no són fets a la nostra mida y haguem de preocuparnos de tenir el
dimecres l'original,el dijoaselsgravats,que
no entretingueu les proves; que ara aquell
fa poch, que ara fa massa, que hi falten esgarrapades, que'n sobren; rumieu caricatures, llegiu paperots que may haurien llegit per si parlen de vosaltres, enfadeuvos
si us passen per alt coses d'importància, si
passen errades, si... V a j a prou!

GATADES

i Salut a l'empeuador '
de l'imperi de Vallcarca,
venerable p a t r i a r c a
de la colla de la por!
Aücò vaig di a l coinensar,
aouy f a dos mesos Justos,
y no se com acabar,
y passo a cents disgustos,
perquè vui fer versos polils
ü'adeu a l'emperadó
Quó s'ha fet la nostra tranquilitat? Hont y es tant forta l'emociò
són aquells colors de la cara? Y les e s í o - y tinch tant trastornats els sentits
nes passades al costat de la gateta qué se que no puch fer us de l a mitja cana
han fet?... Y tot aixó, per qué? P e l gust de y per a l t r a part no'm dona la gana.
cebarnos ab un caiavre com un corb dels Aquests versos son mal fets,
més reventats, com aquells que dies enre- pierò qui's cuydo. de la r i m a
conmogut,emocionat de donar l a despedida
ra van oebarse ab^ el den P i y Margall?
a l a glòria, dels Josepets/
Per poguer dur un duro més a la butxaca?
Adeu, Apòstol altiu,
Donchs no, senyors. Nosaltres no hem m à r t i r de revolucions!
,
trobat escrit en cap lliure que un paper davant teu el gal que escriu
com el nostre, purament de cirmnstanciat, se postra de genollons
y si qua/i va sortir te saludà ' .
—perquè a no ésser aixís el fariem en serio, un periódich polítich,—tingui de sor- per que no'l condemnessis a mort,
tir eternament cada setmana, tant si plou veyent que no ho has fet t'ha de d e i x à
del seu pas per aquest mon u n grat recort.
com si fa sol, com si els que'l fan tenen
No't d o n a r à satisfaccions
com no tenen ganes d'escriure. Y oòni que
n i tampoch... expressions.
tal com vam dir en lo que copiem a l c o - Com cal a l a t$va b a r r a ,
mensament d'aquesta venturosoment dar- el galet que fa gatades
rera crònica, y hem repetit moltes vegades,
te dona trenta v 'gades
dislrutem d'una independència que molts tres unses de butifarra.
per s í voldrien, aixís, donchs, sentintnos
y ab aquets versos ripiosos
satifests d'haver vist l a desfeta dels que com els del vate Serrano,
van obligarnos a sortir, pleguem el ram. se despedeix de tu, mano.
V a Madrid, si has de caurhi,
Per lo tant, els amichs que'ns perdonin fesho mes ben fet que aqui,
aquest esplay, els enemichs que le.-piriu si que no t'hagin, com nosaltres, de dlencara'ls hi queda alé. Nosa 1 ties M-gui é m —Apa, buena", >en_or Mauri!
com fíns ara per dalt de loateulades estimay allà u n gos, y aqui an gat,
des estant a l a que salta y si aquest darrer cavallers, J a s'ha acabat.
Prepareu el carretó
número fa botar, y aqüestesvolen veurens,
que
Ja's mor l'emperadó.
que pugin aquí dalt.

FINÍS C O R O N A T

j)e l'jiïdminisfrador
Aquests que escrivien MARRAMAL'!...
son la mar de satisfets. Se veu que no tenen
com Jo sis criatures que mengen per dotze,
que a r a que guanyaven algun duro se'l
deixen perdre de qualsevol manera, p t r no
embrutar quartilles!
Y lo bo del cas es que ells J a han acabat
la feyna, plegant el periódich; y j o a r a la
comenso. Per lo tant, prego als corresponsals que quan m é s aviat millor per tota aquesta setmana, envihin les spves liquidacions, que aixls com m'agrada pagar,
també m'agrada cobrar. Y faig aquest
prech perquè encara n'hi hú que han de
pagar la p r i m e r a liquidació. Y sentiria
molt haver de donar males notes a les empreses que v a n donarnos els corresponsals
y haver, de gastar quntre pessetes per fer
i m p r i m i r llistes ab lletres negres p e r a rep a r t i r a tots els meus colegues.
Naturalment que a tot a i x ó no mes han
de donarsM per entesos els qui ronsegen.
An els suscriplors que han pagat els hi
r e t o r n a r é l a quantitat que'lS hi pertoca y
els que encara no han pagat, que envihin
IHmport dels n ú m e r o s que h a n rebut. Ab
u n a mica de voluntat tothom queda be, y
no hi ha necessitat que sigui Jo sol el que
hi quedi.
Y s'ha acabat, perquè criden que J a n'he
fet massa aquells que a r a que guanyaven
algun duro se't deixen perdre perquè no
tenen, com j o , sis criatures que mengen
per dotze.
Estiguin bonets.
IxAprempta ^lonsoniai, O a r r e r
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