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deixen scasió per a persseguir-te.—No més em mancava això. Jo que pateixo mania persecutòria, ^icom ho
faré, pobre de mí? Vols dir que...—No hi posis dupte.
Cerquen pertotes bandes, i valent-se de tots els mitjans, per fer-te mal.—Ai, ai. Qui ho diria. No^ home,
no. Precisament m'estimen molt. — Creu-t'ho. Treballen
en les tenebres per que no puguis veure'ls.—Així digues que hauré d'encendre les teies per a trobar-los,
com aquell qui cerca cargols.—Mira, a voltes les emprenen contra això o allò; però cerquen el retruc contra teu.—Però, ^vols dir-me quin nial els he fet, jo?—
No ho sé. Sembla que no vulguin noses. Fan com qui
no, saps? Però indirectament et combaten a mort.—Em
causes esglai! í tu, leh coneixes?—Ho endevino.—Ai,
que'n ets de babau!—Per més fi que treballin se'ls veu
la de sota. No escatimen els passos. El fum per fons
que sigui, ve que respira.—Em resta una esperança:
sóc més dur de rosegar que una sola de sabata.
—Senyor Batlle de Solsona; S'ha llançat el crit
d'alerta davant l'amenaça d'un projecte de suprimir la
nostra comarca per agregar-la a una altra. Per part de
molts veïns hi ha interès en evitar-ho. ^Per què, doncs,
per mitjà d'un pregó, per exemple, no inviteu el poble
a una reunió per a tractar d'aquest afer, i una volta recollides les iniciatives i les opinions, nomenar una Comissió encarregada de portar a terme les gestions en
defensa decidida de la nostra comarca natural, evitantse així el que ningú pugui donar-se per pretèrit?
—DR. ANTONI GRIERA.—yl/te distinció

cien-

tífica.
La Universitat alemanya de Würzburg ha premiat
els extraordinaris mèrits científics de l'illustre filòleg,
Secretari Generat d'ACCJÓ POPULAR, Doctor Antoni Griera, amb el nomenament de Dr. «Honoris Causa».
Ens omple de legítima satisfacció aquesta altíssima distinció de què ha estat objecte el savi i virtuós
Dr. Griera, el qual sap enllaçar als seus niereixements
eminentíssims una modèstia tan exemplar que fa que
la seva vàlua científica sia menys coneguda entre els
seus conciutadans del que amb justícia hauria d'ésserho.
Honor concedit a la ciència catalana, és l'oíorgat
recentment al Dr. Griera.
Per això ens en sentim noblement orguljosos com a
catalans i com a catòlics.
El prestigiós diari madrileny «El Debaté» destaca
en lloc preferent la distinció a què ens referim presen
tant-la com un cas més, desmostratiu de la ignorància i
mala fe dels qui combaten la religió en nom del progrés
i de la ciència, quan és precissamejit el Cristianisme el
que ha guanyat per a la Humanitat les glòries espirituals més altes.
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^Ja sou subscriptor de
"ficció Popular''?
Per anuncis i subscripcions;
Berga: Casal d'Acció Popula, S.
Francesc, 3.
Solsona:
Llobera 51.

Casal d'Acció Popular,

Llocs de venda;
Berga: Llibreria de Vídua Escobet, carrer Major.
Solsona: Papereria de Joan Regués, Plaça de la República, 1.

Felicitem, doncs, des d'aquestes columnes el Dr'
Griera. I en aquesta felicitació nostra hi és continguda
la de tots els membres d'ACClÓ POPULAR i de tots
els catòlics de Catalunya. Sabem que aquesta nota ferirà l'exquisida modèstia del nostre digníssim Secretari, però un sentiment de justícia i d'admiració ens ha
mogut a fer-la pública des d'aquest lloc.
—Tu no tens cap raó cronista; però convé d'etzibar unes quantes guitzes a determinats elements. ^Com
sortir-se'n d'aquest mal pas? Ah!!!—com brames, noi—
tinc una idea lluminosa! jEUREKA! Fem rodar el magí, apa:—Faria examen de consciència, si una engruma
me'n restés —Tu portes males intensions; tu tens molts
defectes; -equí no en té al món de defectes?—i si algú
les donés per a cantar-te les quaranta, podria dir-te
. això, allò;...podria dir-te'n de blanques, de negres, de
grogues com una carabassa; e t c . A m b una pell de cocodril posada a l,a cara, t'hi farien traspuar la vermellor
de les galtes. De primera: prenem-ne bona nota, i problema resolt. Si, una mena d'invenció com la sopa d'all;
un sistema ben fàcil: Tots els arguments amb els
quals podrien combatre'rn a OT/,—quina saviesa la
m&va—burrango, Jo fii atacaré als adversaris. La
qüestió és embolicar. Mentre el públic esbrinarà qui té
la raó, una benigna fumerola de confusió, ho vindrà a

