
I Barcelona, 4 de marg del
Bstimat Poro:

utonoma de BarcelonaAhir, a les 18' 30, deixa d ' eX1hstir l' ono Le Jaume flBi "Ji d'h~ SAlta
.verrí.merrt , no por provist, ha dei~at de colpir-nos .. F~ia U11 any, a pocs dies,
que haví a este.t intervingu.t qUirúrgicament, i tot el temps que ha. sobre-

.'viscut al~operaéio l'ha passat molt malament, empitjorant de dia en dia,
fine l'hora ~e ra mort.

lJema és 1.'enterrament o Ja pots compr-endr-e , dones,. el meu estut d.'a-
. nim _i 'el de l-a fam.iliao .l!:noaraque, veient-lo patir, i sense eap z-anca de

sortir-se~n; ens haviem resignat ,a creure que par viure com vivia valia
mée "LID bon ce.l , arribada 1 "hona de la mort la impresei6 és molt :l:'orta.

Escriu a la tia Antonia donant-li el condol i també a. la. }·atty. Por
unvoler de .uéu, aquesta(f'a unstros mesos que va contrau-re matrimoni,
amb un :m;in;z9 jo.. maduz-, pero que aemb'La intel'oligent i bono.persona. Si rou-
meix agúestes bones qualitats, haura estat illla sortQ' Un bon costat por a
.af'r-orrt ar- els etzars que puguin presep.tar-se, ós sempr d 'una Lnnegab'l.e
u.tilitato

Ahir vaig rebre, la teya carta dol 26 de febrer, que hnuria contestat
avut , jm:rt amb la del 22? si no fos que la pena que paouem me'n L'Lova

- 1,'humor..,.o , t~suna angoixa que s' esvaira. obre gorma m u, tant de bé li ha
fet D~ú. d 'emportar-se':L." 9 e

r~questa mateixa setmana, cenae esperar el diumenge, contestaré. e. ~ , '

avangar-te que el conti:ngut de les dues darreres esment, des car-t ou O!lS
ha retornat la t.ranquil..litatu j)"'nra enduyant, nomós viurem amb la il.1u-
8i6 d' es.érar~vos"

.La m'.revfJ..adrogar une mo'ts a 1= Ros , la resposta a.La qual,o espera
amb vertad:era il ..lú.si'ó ó, •

una abr-aeada bon, fo!·ta, 'per a tota"

'., \

L~adre9a d.e la tia'jl.,ntOlua és::
-Provenza; 2471 62' "
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