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En 1711, els enemics de les llibertats de Cata
tanga sembraren mala llevor.

Dependents, organitzador de la gran manifestació

en pro de l'aprovació íntegra. Sembla, perb,
que posteriorment, unes altres presions i ame

naces han pogut més que les del Centre, i així

no s'haurá pogut evitar el sarcasme que vinguin
uns padrins de Madrid a portar-nos un setmesó

d'Estatut raquític i estrafolari, que res no té a veure

amb aquell ESTATUT que tan unánimament votá

el poble catalá el 2 d'agost de l'any passat.

Si talment és, sentim no poder felicitar el Centre

de Dependents. I que aquesta vegada també s'hagi
avingut a jugar a la gallina cega.

Aquesta gent esquerrana, és d'alió més idoni que

hom pugui imaginar. Figurin-se que el célebre

guarda cívic, Badia, home només entrenat a ma

nipular estris contundents, ha estat congraciat amb

una plaça dins el Departament de Cultura de la

Generalitat. Es ciar que els padrins del congraciat

ens podran replicar: No és ministre de la Marina

espanyola un farmacéutic? dones també pot ésser

un cultural més, un home com Badia, sobretot si

ha d'ésser el futur cap de la policia catalana.

Ho endevinem, amic Terradelles?

ESTRATEGUES DE CARTRO

Ningú no podrá negar la filiació militar de l'Avi.

República Catalana-, Toque de marcha.

Generalitat de Catalunya Un paso a reta

guardia.
Estatut de Catalunya De frente.

Estatut de les Constituents—Muchos pasos

a retaguardia.
5° Aplicació de l'Estatutet = El pueblo hace

media vuelta a la Derecha.
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El cim de la poca-solta i del ridícul sectarisme,

és el fet esdevingut a Camprodon amb rnotiu de

l'enterrament d'un que morí sobtosament en un dels

millors hotels de la bella població. Aquest bon

senyor conegut a la vila com exemplar catblic, i

inalgrat els desitjos de la vídua, no pogué ésser en

terrat catblicament. I está dipositat el cadáver

a l'Hospital, interí el Governador de Girona resol

aquest transcendental assumpte.

CONSEQÜENCIA DE LES INCONSEQÜEN
CIES D'UN HOME

Salvador Perarnau, és un home d'alió més con

seqüent; segons eh; Furibund, menja capellans i

acérrim contra tot el que fa olor de sagristia, no té

inconvenient en presidir els Jocs Florals de Santa

Eulália de Vilapiscina, la qual festa és organitzada

per gent de sotana Eh, home que no creu en Déu

ni en el Diable, fa quatre mesos que menyspreant

la flamant Ilei del matrimoni civil, rep la benedicció

nupcial de mans del seu germá, sacerdot felipó, i

visita després joiosament les seves germanes

religioses.
Així es retraten els conseqüents bornes de l'Es

guerra Catalana.
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