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Surt el divericlres

Ca,nucla,, 15, pral.
Essent nacionalista Pacció que en el nos/re poble realisa la Unió, tenen el dret y'l dever de cooperarhi tots els catalans moguts per les aspiracions del Nacionalisme,
qualsevulg-a que sia llur pensar y sentir en materies relligioses, politiques y socials. (DECLARACIó DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CATALANISTA).

Lii interior- sa,tisfaccióri

JO VUY

EL

La Redacció de LA TRALLA ha circulat
la convocatoria pera la

previa,

Reunió

que tindrá lloch demá passat, diumenge,
dia 30, á dos quarts d'onze del matí, en el
local del Centre Autonomista de Depen
dents del Conzers y de la Industria (Com
tal, 35), pera acordar la celebració de la

Assamblea general
la que

en

la sola conclusió:

s'aprovará

iCatalunya vol 1' Autonomía!!
Les circulars s'han enviat á totes les en
periódichs, orfeons, escoles, etz.,
adietes á la SOLIDARITAT CATALANA, á
quins parlamentaris s'oferirá, en dita reu
nió, el portar á cap aquest "Jo vuy„ de la
terra que representen.
Si algú ha deixat de rebre nostra convo
catoria donguis per convidat, pregantli la
assistensa al acte.

titats,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

UN ANY

El dilluns va fer un any que '1 célebre Ma
nantiales va tenir que tragar 25.000 Ban
deres Catalanes que corrien per la Ciutat.
Sigué aquella primera fulla extraordinaria
que publica LA TRALLA sobre la que cay
gueren quatre ó cinch denuncies y una pe•
nyora de 500 pessetes. Nostres llegidors re
cordarán que la penyora No LA VAREM VOL
GURR PAGAR.

Les denuncies, sí que les varem pagar.
Per unes estigué empresonat En Riu y li
dernanaven una pila d' anys de presiri...
Per les altres, són exilats En Folch y En
Llangort després de satisfetes les dúes
de 4.000 pessetes!
En Riu absolt, els altres dos companys
trevallant enllá del Pirineu per nostra Pa
tria; qué hi fa la pérdua d' aquelles mils

flanses
pessetes!
Ab
un

un

any, el Nacionalisme ha avensat

sigle.

La Solidaritat Catalana es el Nacionalis
(ténen el dever de cooperarhi tots
els Catalans qualsevulga que sía llur pen
sar y sentir en materies polítiques, relli
(VII Assamblea de la
gioses y socials.
me...

—

Unió Catalanista).

Manantiales! Ab un parell més,
jornada pera cridar á ses
mateixes barbes:
;Visca l' Autonomía de Catalunya!

Vinguin

serém al fi de la

41¦¦¦¦.^.".."..".¦¦¦¦¦¦¦

Torna á parlarse d' indult.
L' indult, el perdó, ha d' esser pera 'ls
culpables, pera 'Is qu' han delinquit.
Als ignoscents no se 'ls ha de perdonar
de les faltes que no han comés.
;Catalans!—En Manau es ignoscent.
Avans no vingui l' indult, tots á una de
maném Revisió de són procés.
La nostra dignitat ens hi empeny; nostre
desitj de Justicia, ens hi obliga.
;Prempsa de Catalunya! Demaném, exi
gím, la Revisió del procés Manan.
Y 'I que no ho fassi, que no 's digui Cata
la, que Ilensi '1 ropatge honrat de porta-veu
de la opinió de Catalunya!!

411.¦¦¦¦...¦¦¦¦.^.¦4‘..¦•¦¦¦

El desafío ó lo Yo1Ill mÉs comedia
La Catalunya nova, la honrada, la pro
gressiva, la que no vol toros ni xulos ni gé

Pero es mucho más triste todavía
la soledad de dos en companía.

chico, ni borratxos, no s' ha prés may
sério aixó que '1s castellans ne diuhen

nero
en

lances de honor.
L' honor, en sa perfecta acepció, es quel
cóm de tan estimat pels catalans que 'ns
avergonyiriem de véurel encombrat <5 ate
rrat per l' acció d' una arma. L' honor no
de riure, ni ha
es ni ha estat may una cosa
de servir pera publicar ridícoles ressenyes
de duels cómichs; ni les qüestions profondes
que mouhen les nostres plomes, ni 'ls senti
ments enlayrats que dicten nostres escrits,
discutir ab má
son coses que s' hagin de

nigues de camisa, de bon
del Arpa, per exemple.

matí y

en

el camp

Per lo que té '1 duel de ridícol n' hi hau
ria prou pera aborrirlo ó menyspreuharlo,
perque les coses cómiques y lleugeres van
bé als pobles y als bornes amichs de juer
gue.s y de canitas, y per lo tant desdiuhen
deis pobles y deis homes que pénsen y sén
ten, que estimen el treball y la lluyta hon
rada de les idees.
Les qüestions d' honor no necessitém que
'ns les arreglin padrins enlivitats. Els que
'ns sentím ofesos demaném explicacions no

saltres mateixos personalrnent. y si no 'ns
satisfán ens ho arreglém a cops de puny si
convé, ó posant al qui 'ns ha ofes á la vin
dicta pública.
Quan en lerroux ens ofengué dihent que
sota la bandera catalana no hi havien bornes,
dos amichs nostres varen anar á dirli que si
no retirava ses insolencies Ii probarien al
acte com els catalans erem bornes. En ler
roux rectificá y no passá res. De lo contra
ri no creyém que 'ls nostres amichs hagues
sin enviat padrins. Ab dúes mans ne tenien

prou!

LA TRALLA

2
aborrert de pesca ab canya,
parla del et ,rn problema
del gobern de la xanfayna,

Hem dit que per lo que té de ridícol y
cursi 'I desafio, es exótich á Catalunya; pe.
suposant
encare afirmar que
ro are devém
(y aixó es molt suposar) que '1 duel fos una
combatents anessin de
cosa seriosa y que 'Is
sério, y que aquesta comedia ridícola fos
els cata
una tragedia veritable, nosaltres
injust,
crudel y
d'
eh
l
per
retiegariem
lans
atrassat.
Per exemple: Nosaltres hem fet afirma
cions y hem de.scalificat (calificantlo dura
ment) á un home perque ha menta, ha ca
lun3niat y perque ses mentides y calumnies
(tot aixó es provat) han sigut causa de l'
empresonament y condemnació d' un jove,
d' un ciutadá honrat y ignoscent.
Suposém que 'ns haguessim tornat sim
ples per un moment y haguessim acceptat
el desafio ab aquest calumniador y menti
der fent cas otnís de sa personalitat, puig
de bones á primeres caldria oblidar pera bá
calumniador).
tres ab el! que 's tracta d' un
Suposém donchs que's concerta '1 desafío.
Que 'I director de LA TRALLA nomena dos
amichs, que aquets amichs s' entrevisten ab
els amichs de 1' altre y que entre tots acor
den que 'Is dos representats han de bátres á
cops de pistoles y qu'e com que la ofensa es
grossa, cal tirar fins que 's foradi la panxa
d' un deis dos.
Suposém que tothorn accepta aixó. Aném
al camp de la 133ta en cotxe. Fem els pre

y

y diu qus durant els dies
d' estiuheig y de vidassa,
ha tocat totes les tecles
de la causa catalana,
resultant qu' avuy opina
que á Catalunya té massa
y forsa casi sobrera
per donar la gran castanya
al govern d'en Lopez Minguez
y ala demés que l' apuntalen.
El nionton diu que 's á pico,
pero creu que 's necessaria
la conjunción de elementos
salvadores de la pátria,
en
en

•

fentho aixís á Catalunya
sense jochs de mans ni trampes
obtindrá la monarquía
mes d' una trantena d' actes.
!Senyor .Maura no s' enredi,
no declari senyor Maura!
que á la edat que vosté conta
no li es:au de fer el plaga.
Jo també he arribat de fora,
y per mes que á mi no 'm passa
que m' empaytin peno listes
ab el fí d' interzef.evarme,
vull tenir el gran gustasso
js que veig que vosté bada,
de donarme en aquets versos
una mica d' importan:Ta,

paratius; enduhemnos metge, apotecari,
testimonis y algún redactor de diari
Ilá.

Ja som al

camp de la Bota.

caste

posém

ja '1 jutge de
brrambum

-

tan calumniador com avans. Nosal
necessi
tres li hem dit perçue es cert y no
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Oliiestions Socials
Natu ralesa

queda

tém les armes pera dir les veritats. Y ell
per molt que la lave con sangre, lo que es
la taca negra que li ha caygut al demunt ab
treurá may
son innoble procedir, no se la
més.
En resúrn, que ab tota serietat y cortesía,
enviém á passejar á n' ell als seus padrins,
á les armes y á tots els trofeus guerrers
que son massa passats de moda pera que en
Iluhernin á un poble tan avensat y progre
ssiu com es el poble catalá.
Ab aisó pelacios,vaiace ustet con la mú
cica d otra parte.

GNOM

en

N'aura

vapor que surca
Ehl
liguero y quentil las agitas.
y jo en un carril tortuga
y apretats com arengades
arrivém á Barcelona,
de retorn de ricas playas,
un diluvi de persones
y paquets, y !jo y en Maura'
L' empayten els periodistes
y don Antoni declara
á tothom que vol sentirlo
impresió del seu viatje.
diu que 's tip de bona vida
d' ous del día y sobressada,
y cansat de pintar mones
en un

meya

catalana.
Miri, ale pobles y á les viles
y ala reco as de la montanya.
pels governs y el caciquisme
els hi diuhen que son dades.
L' impresió qu' avuy domina
que veurá de banda á banda
es de que tothom espera
ab una unió qu' encanta,
el moment de dernostrarli
que per tots vostés... !naranjas!
Si parlém d' en Canalejas
tots hi posen mala cara,
si en Moret surt en conversa
peta algun caixal de rabia,
d' en Montero no cal dirho,
d' en Lopez á mossegades
y si es de vosté, calculi,
tothom diu que ni ab safata,
perque l'experiencia ensenya,
perque están tips de paraules
y prona ases d' aygua ab sucre
com han fet cada vegada.
Es inútil are 'I timo
desenganyis, senyor Maura,
opinió del nostre poble
més que may es ben contraria
ale polítichs que 'ns governen
y als demás qu' esperan tanda.
Vosté sab que vots son trumfos,
donchs esperi ab tota calma
y veurá d' aquí pocha mesos
quina colossal trompada
donará la Catalunya
y alguna regio germana.
PEP DE LA TRALLA
per la terra

á lloch.
camp diu !i. les tres!;
bum... bum!
N' ha caygut un. Es morfi Qui es?
Es el redactor d' el liberal.
El director de LA TRALLA queda viu.
Que resulta? Que l' borne que buscava
aclarir el seu honor, are queda, ademes de
calumniador y mentider, queda... mort, pe
calumniador ó si vo
ro sempre mentider y
len excalumniaeor y exmentider.
Suposém lo contrari. El mort es el Direc
tor de LA TRALLA.
Que resulta? Que '1 calumniador que ha
fet anar á la presó á un borne honrat ha d'
afegir á sa conciencia el pes de la mort d'
á més
un borne ignoscent y honrat y de més
útil á la societat y á la Patria, perque '1Di
rector de LA TRALLA no es un redactor de
el liberal, no. El Director de LA TRALLA
treballa per un ideal enlairat, y si tan vólen
pera desenmascarar traidors y embusteros.
si succehís que '1 redactor de el liberal
ens hagués mort el Director, quan ell torna
del
ría á mentir y á calumniar, sería lliure
fuet de LA TRALLA y aixó sería massa có
modo pera ell y massa trist pera nosaltres.
Ja 'n varen morir prous en 1714 de cata
lans. Are nosaltres sois procurém viure,
viure molts anys y tenir canalla pera au
mentar el número de catalanistes pera fer
la guitza als forasters que venen á menjar
véure si
se 'I pa nostre tot calumniantnos, y
niu.
torném
al
peu
els
puntada
de
ab una
Allí dalt, que s' ho prénen en sério aixó
de jugar á matarse de per riure, trobarán
al redactor molt hidalgo.
Nosaltres dihém que més li val havernos
trobat á nosaltres que á d' altres.
Mort ell, ó morts nosaltres, en pe/acios

Jo y

impresió

esplicant

Ja 'ns treyém
Ja 'ns

1' americana y '1 coll y la hermilla.

Ja apuntém;

Samaranch, en Pinilla,
Trabal, en Planas y altres,

Va pronunciantse en la lluyta pera la
conquista de les vindicacions obreres, una

tendencia de sentit marcadament colectivis
ta. Els obrers han cregut que '1 triomf dels
séus ideals pot ser degut tant sois á l' acció
d'un esfors suprém realisat per ells matei
xos, y per aixó han cregut necessaria la
unió de forses diverses.
Devant de les circonstancies y de les con
dicions en que l'enemich se presenta en la
lluyta, creyém que aquesta forma es la més
encertada. Peró es que l'acció d'aquest co
lectivisme s' impregna considerablement en
el séu ánim y acaben per ferse partidaris
del régim socialista igualatari, en el que no
hi tením la mateixa confiansa.
Els obrers no han d'oblidarse may de que
són l'estament social més proper á la natu
ralesa. Son, potser, els bornes que més fidel
ment representen la vida tal'com den esser.
En conseqüencia d'aixó, es necessari que
ajustin la Ilur acció á les lleys de la matei
xa y comensin pera regoneixer lo que l'As
samblea de la Unió Catalanista celebrada á
Barcelona proclama solemnement, admetent
en
com á única Associació d'efecte práctich
la vida á la que es nada de la afinitat del
trevall y per conseqiiencia Ilógica de les ne
cessitats de la vida determinades per la na

turalesa.

Es cert que l'individualisme fa més difícil
el triomf deis desitjos perque la forsa Iluy
tadora es més reduhida; peró cal tenir pre
sent que'l colectivisme quan es la igualació

components, resulta la
ferma del valor de tots ells. Y
aixís un y altre son altament perjudicials.
Mes l'acció comú de tots aquells bornes que
's troben identifieats per unes mateixes tas
ques, per unes mateixes finalitats y per
unes mateixes y irreductibles relacions, es
indispensable
una acció normal de fruyts
rnent expléndits y equilibrats, ja que per res
esllavissa la voluntat y la iniciativa indivi
dual y suma armónicament l'esfors de tots
en benefici del conjunt.
En cambi, la inutilisació complerta del in
dividuu es un acte suicida. Una societat en
tregada al colectivisme en tota la séva exa
geració es una societat morta. L'individuu
la humanitat, y
es l'únich valor real de
aquells que no'l considerin ab tota la impar
tansa que posseheix neguen la més fona
mentalde les rahons sociológiques. Per aixó
hem de procurar els obrers no fer un abús
massa excessiu d'aquest companyerisme que
tan profitós ha de sernos en époques de Huy
ta, cooperant á la fermesa de la nostra soli
daritat, puig ab el fanatisme destruhiriem
d'un sol cop l'edifici que tantes abnegacions
y sacrificis ha costat y que deu ser el palau
de la emancipació y lliberació de tots els
homes.
El Dret y la Llibertat no serán efectius
fins que del tot s' hagin compenetrat ab la
naturalesa. Y aixís com ella declara les
existenses de les nacionalitats naturals y
exigeix per elles el dret de llur llibertat, ai
xís mateix declara l' existensa de les agru
pacions naturals de les afinitats de vida y de
mana per elles l' emancipació de que son
absoluta de

tots els

DUES JUSTICIES

negació més

El Fiscal del Suprém ha dit en l' obertu
ra de Tribunals d' aquest any que sortosa
ment ja no 's cometerien més injusticies en
les causes contra '1s delictes d' opinió, per
haverse separat de les matt ixes á la popu
lar y demócrata institució del Jurat.
S ?use la séva influensa la decissió de la
magistratura en tots aquets casos, será se
gons ell, el producte d' un recte y justicier
criteri desprovist en absolut de mires y pa
ssions particulars. Mes el poble, y especial
ment el poble de Catalunya coneix á fons
la tendensa y '1s propósits y fins el tempe
rament que distingeixen als que son els en
carregats d' administrar Justicia y no pot
depositar en aiuelles apreciacions ni la més
petita de les séves confianses.
El poble de Catalunya porta encrustat en
el séu ánim el felís recort d' aquella justi
cia Catalana que fou el model deis Códichs
Populars, d' aquella Justicia del poble que
sois en dl requeya y que sois á ell donava
atribucions pera castigar als malfactors que
volguessin flagellarlo. Y en cambi Castella
reviu altra volta
ab el séu Tribunal del
Sant Ofici que fou el patró de les més exe
crables tiraníes y deis més brutals despotis
mes; ab aquell Tribunal immaculat en els
poders de la superstició y la rialesa y que
s' aplicava criminalment contra 1 poble
honrat y digne que 's dalia pels jorns de
deslliuransa y pel triomf de la Ciencia.
Avuy aquets dos esperits antitétichs s'
han tornat á trovar en sa carrera oposada.

Catalunya protesta enérgicament

contra

esllavisada feta al séu dret popular y en
contraposició Castella senyala ab joya una
conquesta més en el séu camí pera l' asso.
liment d' un autoritarisme de que no está

dignes.

Y la naturalesa triomfa sempre.
VALENTÍ VENTURA
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capacitada.
Y

i,Pér quin motiu?
Desde que ab motiu de la publicació del
célebre nombre destinat á commemorar
aniversari de la proclamació de la Repúbli
la redacció de LA TRALLA,
ca de Cuba,
tingué 'I bon acert d' elevar una instancia
al Ajuntament demanant que cambiés el
nom de la Plassa de Palacio per el de Plas
sa de la República Cubana, que'ls constants
llegidors d'aquest periódich hem anat llegint
altre una gazetilla
un nombre derrera
molt semblant á la següent: Malgrat el
temps transcorregut desde que presentarem
l' instancia demanantho, no sabém que l'
Ajuntament hagi tractat de cambiar el nom
de la Plassa de Palacio per el de Plassa de
la República Cubana.
Fa massa temps que aquest assumpto que
ja 's va fent enutjós tindría d' estar resolt,
perque continuém deixant á l' ajuntament
que no s' ocupi del mateix y que ab ell fas
si lo que fa ab tantes altres coses: deixar
passar el temps fins que ningú s' enrecordi
d' elles.
L' ajuntament de l' Habana donant una
prova de delicadesa y demostrant á la ve
gada que s' enrecordava y sentía grat á
aquells que, en dies de solpera la terra cuba
havien defensada, acordá posar á un
na,
de sos carrers principals el nom de 1' ilustre
catalá En Pi y Margall. L' honor que ab ai
xó 's feu á Catalunya es gran. Nostra pa
tria té de respóndrehi d' una manera ó al
tra y té de ferho aviat. Per cancelar digna
ment aquest deute d' honor que tehím ab la
República Cubana, LA TRALLA va propo
sar un medi encertat y digne.
ajuntament va tardar
Per quin motiu
tant temps en ocuparse de l' instancia en
que 's demanava que 's cambiés el nom de
la Plassa de Palacio per el de Plassa de la
República Cubana?
Per quin motiu després d' haver formulat
un senyor regidor (creyém qu' era el senyor
Zurdo) la corresponent moció fa ja molt
temps encare no s' ha dictaminat ni en pro
ni en contra (la dignitat de l' ajuntament
exigeix qu' es falli en pró) de la moció es
mentada?
Quin es el motiu d' aquestes injustificades
dilacións y d' aquest no menys injustificat
silenci? Es que li fa por á l'ajuntament acor
dar lo que en l' instancia 's demana, y no
volguent tampoch fer lo contrari prefereix
no fer res per trovarho lo més cómodo?
Aixó últim no pot ser. L' ajuntament de
Barcelona, sortosament está format per bo
rnes que ocupen el lloch de regidor per la
voluntat del poble. No poden per lo tant sus
tréurers á cap deis manaments que del po
ble dimanin. Es necessari que sobre aquest
assumpte hi recaygui molt aviat acort de l'
ajuntament y que aquest acort sigui de con
formitat ab lo que s'ha demanat. Ho exigei
xen la cortesía, l' agrahiment y la dignitat
deis regidors. De lo contrari, tindrém el
dret de creure que al ajuntament de Barce
lona no hi han nacionalistes, ni republicans,
ni bornes.
EUGENI XAMMAR
•

-

com

si '1s fets reals

vinguessin

á des

enrotllarse precisament ab aquelles circons
tancies que poden esser el ferrn testimoni
d' aquets esperits, veyém qu' en l' ocasió
mateixa en que les gestions realisades pera
obtenir
indult d' un digne ciutadá con
dempnat per un Tribunal deis que á Caste
Ila li son simpátichs y que no ha comés al
tre delicte qu' esser defensor dels ideals de
regeneració patria, ni ha sigut res rnés que
'1 blanch deis que odien á la seva terra,
resulten infructuoses, el monarca decreta
el perdó d' un pinxo que féu senyalats ser
veys al caciquisme barceloní y que fou con
dempnat per un Tribunal ahont hi exercía
la séva gestió el dret del poble.
En Manan y el Nelo son avuy els distin
tius d' aquestes dúes tendenses en Iluyta.
altre, el
L' un, la víctima del odi castellá;
condempnat per la Justicia Catalana.
Pero com si 'ls temps tinguessin pera la
evolució d' aquell poble, un efecte retroac
tiu, la séva adaptació á n' els nostres dies
sentit de
no s' ha manifestat més que en el
dotar al Estat solzament de totes aquelles
injustes atribucions. Avuy ja no es el fana
tisme religiós qui fa moure les maquines
torturadores y fa dictar sentencies interes
sades, es l' afany del ser amo del poble, es
el dalit insaciable y viciós del governar.
El mateix Fiscal ha demostra en la pro
pia memoria En ella esmenta aument
considerable de la criminalitat durant aquest
any derrer; y lluny de preocuparse deis me
dis que serien necessai is pera guarir tant
fonda ferida, refusa tractarne sense volguer
recordarse del qu' en veritat n' es culpable
y no té ni una paraula insignificant per
aquest unánim moviment de Catalunya que
protesta contra la publicació deis periódichs
criminalisadors, qu' aumentant els cabals
deis séus indignes propietaris,—un d' ells
forsa amich deis polítichs madrilenys—son
la causa indiscutible d' aquella fatalitat de
que 's queixa el Fiscal del Suprém.
Es també la ven del poble que no s' es
colta, perque, com diuhen ells, sense la sé
fidel
va intervenció les decissions serán el
justicier.
recte
y
d'
un
esperit
reflexe
Endevant, donchs, ab aquesta rectitut y

aquesta justicia.
Pero cal no oblidarse de que '1

poble ca

tala es un poble que reneix y vol reconque
rir tots els séus drets. Cal no oblidarse
aixó, perque entre aquets també hi ha el de
la séva Justicia sota quin pes caurán tots els
'Velos que de nou vulguin ofegarla y ab
quina forsa serán deslliurats tots els Ma
sistema.
naus qu' han sofert de l' actual
PEER B. TARRAGO
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INToteta„
El catalanisme es un mirall entelat pera
'1s vividors d' ofici y pobres de coneixement;
resplandent, que
mes pera nosaltres es net,
raigs atravessen per tot el mon ci
ROSSENDO CARRAL!
<Obren

del

pon)

'

•

3

LA TRALLA
els enemichs de la solidaritat causants del
empresonament d' aquests obrers que so
freixen presó per haver manifestat llurs
idees própies.
S' imposa abolició d' aquestes lleys dra
conianes y la Ilibertat immediata de tots els
homes de totes les idees que sien en presó
pel delicte anomenat d' opinió.
Els periodistes desde llurs periódichs, els
Diputats y Senadors, desde sos llochs, els
municipis tots en pes, les Diputacions pro
vincials, les societats y agrupacions de to
tes menes han de lluytar y treballar pera
tréurens aquest afront que pesa al demunt
nostre y que 'ns declara menors d' edat.
Si tot Catalunya vol, aixó será. Volgue
mho tots, donchs per la Justicia y per la
Llibertat!
PETRUS
¦Abl.A.^..".¦¦¦¦¦¦¦¦¦.^41.

El Chor Infantil Mossén Cinto
á Vallvidrera
La festa anunciada, que 's celebrá '1 diu
menge passat, sigué profitosa en tots sen
tits; en el moral, y en el material. En el
primer, perque '1 públich escolta ab goig y
aplaudí ab entussiasme á la maynada. En
el segón, perque ademés d' una tarde d' es
barjo, d' un ex pléndit berenar, se varen re
galar á la Escala 165 pessetes.
Mercés als amichs Arthur Mas y Durán
y Espana, principals organisadors de la her
mosa festa.
?Y que 'n dirém d' aquest taló de la rifa
d' una casa que, de sortir premiat, s' ha d'
empleyar en la construcció d' un edifici de
planta pera la Escota Catalana Mossén
-Cinto?
Diguém lo de sempre: que encare arriva
rá un dia en que nostres enemichs (aran co
tots els que
rre qu' En Mas, En Durán y
contribuhiren al éxit són gent mercantilis
ta, que van derrera la pesseta...
Catalunya, empró, vos en será sempre

calumniador del ignoscent Manan pera pu
blicarlo á LA TRALLA.
Potser, aixís, ademés de a eón felip se
anomenarien certs departaments: A CAN
PELACIOS

A Sant 11/1a Mí. —A la barriada s'hi venen
més de 500 números menys per setmana.
Els dies de sortida de los sucesos als tram
víes de Poble Nou hi ha verdaderes contro
versies. L'altre dia varem sentir com un
jove que aconsellava á un altre que no Ile
gís aquell paperot, era apostrafat de jCA
TALANISTAY!
Gran cosa es gneis nostres enemichs va
gin comprenent que som els únichs que vo
lém moralisació.

ja

*•

•

CORO

de la

Llengua Catalana

Ab motiu d'aquest Congrés, que, com sa
ben nostres llegidors, ha de celebrarse á
Barcelona durant el mes d'Octubre, hem
rebut copia d'una lletra, que ha sigut diri
gida á la honorable Comissió organisadbra
del esmentat Congrés, quin contingut me
reix nostra adhessió més sincera. Diu aixís
la lletra:
"Els que suscriuhen, congressistes del Con

de la Llengua Catalana, que ha de tenir
lloch durant el prop-vinent mes d' Octubre se
complauhen en adressárloshi el present prech
esperant veurel atés per aquesta Comissió or
ganisadora, pera satisfacció de Catalunya y
deis catalans.
Preguém que seguint la expontánia con
demna que'l poble catalá en pes ha dictat als
periódichs forasters declarats enemichs de Ca

grés

Com á mostra de la veracitat d' informa
ció que gasten los sucesos, dirém qu' en
talunya, aquets no puguin concome en cap
un dels derrers números al fer la ressenya
acte oficial ni privat dels que han de temr
del assessinat d' un general rus per una se
'lloch ab motiu del esmentat Congrés, deixant
nyoreta nihilista, diu que la estació estava sense efecte la cortesía de convidarlos.
Som de vosté S. S. y affms., Juli Vidal. A.
solitaria, y en el gravat figura qu' estava
No, no me.bato con Cleveland; plena de gent.
Mas, Vicens Tort. (Segueixen les firmes).
pero no tengo inconveniente en batirme
Y are que no vinguin més á parlar de la
ALAL¦¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
con cualquiera de Vds. (Paraules del se
seva fidelitat d' informació gráfica.
agrahida.
nyor dels Josepets als representants d' En
CoLomf
El «Foment de la Sardana»
,Com no ho ha d esser després del espec
Franz Artnur Cleveland.)
Mentres algú preté reduhir l' importantacle del diumenge, quan tothom entoná Els
!Olé, por los valientes!
atribuhintli conseqüen
sa de la Sardana,
Segadors, tothom cridá ab crits del cor el
!Viva
tu zuegra!
cies que may pot reportar lo qu' es produc
crit únich dels Catalans, el ;Visca Cata
Ezo é jaser queda mudo á tós los cana
son
te d' un sant desitj de llibertat y germanor,
lunya!!
yas catalanitas.
encarnació
negligencia.
Molts
Son
1'
de
la
el nostre poble va adaptantse més y més á
Si, senyor: muts ens havém quedat, y es
d'ells fins arriben á ignorar l'hora que pinta
la dansa nacional de Catalunya qu' en els
topetados. No n' hi ha pera menys.
fan
un rellotge (ab aixó estaria dit tot). Sois
moments actuals es la sintetisació del estat
leíroux,
confessantse
un
sér
EH, el gran
paten
29 de Setembre de 1868
riure
en una cosa, y aquesta acaba de
d' ánim de tot el poble.
inferior com qualsevulga catalanista...!
tisar el seu estat d'ignoransa, y es quan vo
La sardana concreta y exteriorisa Lotes
caygué
la
reconegut
vuyt
anys
que
Eh,
borne
de
valor
personal,
fará
trenta
Demá
len demanar los sucesos. Ni mirant al sastre se
nostres aspiracions y significa la perso
les
Fe
rey
fou
en
voltes,
que
may
s'
havía
y comprovat mil
dinastía borbónica quin primer
piquen
de peus, se
del
pas,
se queixen,
surten
nalisació
del poble que va reconquerint la sé
volgut rebaixar fins á bátres ab un carcim
lip V.
freguen el front, y os miren com preguntant:
va personalitat.
apo
un
rey
extranger
1'
havien
da
com
En
Llorens...!
armes
d'
Les
m'heu entés?„ Y ignorants y tot, bus
Per aixó son dignes de l' elogi més entu
Ell, are no solzament no refuig, sino que "?No
yat un sigle y mitj avans; la voluntat del po
quen y rebusquen el nom que no recorden ni
ssiasta,
aquets joves que componen el "Fo
incita á batirse ab el primer que 's presen
ble el feu caure.
que vos diuhen: Aquell diari que
saben
dir
fins
ment
de
la Sardana„ y que procuren intro
ti. ?Qué vol din aixo? ?Qué demostra, aquest
El partit republicá que fon el principal fac
aquelles desgracies y assessinats. !Pobres! duhir el nostre hermós ball en totes les en
porta
allavors
era
revolució,
cambi
tant
radical?
tor d' aquella gloriosa
fins se donen vergonya de demanar ciar y ne
contrades catalanes escampantlo per la te
Senzillament, que ja no 's veu empera
tot federal; unitarisme sois existía dintre la
esforsos,
pe
que
voten.
Fan
tots
els
tament
lo
rra com á llevar fructífera de resultats al
dor; que ja no 's comprén valiente; que ja
monarquía
ró vensuts per la séva manca d'ilustrad() no
tament beneficiosos.
cualquiera
de
tot
fora
carcunda
com
cambiat;
avuy
sobre
's
considera
Els temps han
assessinats.
ydemanenaquelldiaridels
podenmés
Bona prova del acert en la llur tasca ne
unita
que
lo
únich
que
nosaltres
; que compren
de Catalunya, hi ha molts republicans
encare n'hi ha de més depravats que
Peró
fou
la festa que dies passats va celebrar
Pobre lerroux;
'1 pot salvar es un lance
ris.
contrarietat
quan á cada
amaguen
la
séva
no
se
á
Sant Sadurní de Noya ab motiu de la
creu que ja comenses á inspirarnos llástima,
Fem vots pera que el partit republicá, s'
d'una entitat idéntica á n'aque
plana
no 's fa ressenya d'una punyalada ó una
inauguració
succehirá
alló
monarquía
va
't
perque estera veyent que
aparti del centralisme, que la
Allavors
per aquets el número ja
degollina.
població
y
en la que hi prengueren part
lla
de que:
inventar pera aumentar y enrobustir sa auto
la
no es interessant y ja no porta res: es tanta
activa
els
de Barcelona entre ils que 's
molt
pulvis cris et in pulverem revertiris,
ritat; y pera que els republicans unitaris se
sobretot, els joves Sanxo, Font
familiaritat que hi agafen que saboreixen
distingiren,
baix
descentralisin,
á
de
comenses
á
alcansar
el
fi
ó sigui que
desamonarquisin y se
aquells quadros horripilants com una tassa de
bernat, Roig, Vigo germans, Balmanyá,
nivell
ahont vares sortir.
que en unió deis nacionalistes poguém contri
?Qué 'n Poblet, Calvó y germans Rigau, tots ells
habano.
ó
un boa
puro
un
bon
moka
Pobre lerrouxet. D' unitari á federal; de
buhir tots al imperi de la democracia, de la
pot esperar la societat d'aquets homes?
del Foment de la capital y entussiastes sar
federal á autonomista; d' autonomista
autonomia y de la llibertat
Un
dia los sucesos portava una grossa imatje
danistes. L' acte estigué revestit del més
catalanista
cualquier
matar per
fusta que representara á Badha, y per tra
indescriptible entussiasme y fou uit éxit pels
¦¦¦¦¦¦¦^ALA.Alh.A.^41¦4111¦ A deixarse
de
Ja n' has baixat d' esglaons!
mona á
besarla
dició
's
deya
que
qui
pujava
á
séus organisadors y una esperansa pera Ca
Nuestro querido companero D. juan ma
hi pintava á una xicota anglesa
ses mans, y
talunya.
progreso,
Setem
(el
19
nuel palacios
Saludém, donchs, á la coratjosa entitat y
pujant els esglahons fas á consumar lo que
bre 1906.)
fusta
de
era un peco!: l' estatua
felicitemnos
de que les característiques de
per
tradició
En la Constitució del Estat hi ha un arti
Ja ho havíem dit els de LA TRALLA:
desplega sos brassos, la estreny entre son pit,
nostra rassa tinguin per guardia d' honor
la
ciutadans
estableix
pera
'1s
s'
C.',
.cle en el que
PROGRESO, LIBERAL, CASTILA y
y la anglesa, segons dit periólich, queda atra
A les generacions de l' avenir.
-el dret d' exposar lliurement ses idees en el
SDAD. EN COMANDITA
per una llansa que sortí per encant.
vessada
Si la joventut endressa els seus cants á la
meeting y en la prempsa.
fá temps.
Y
ja
queda
prou al descobert
Crech
qu'
aixís
ja
patria.,
el pervindre es nostre.
Al llegir aquest article de la Constitució
Nosaltres no hi afegím res; no més subs
l'estat morbós dels Ilegidors de semblants pa
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦-¦¦
qualsevol
are)
que 'ns hauria de regir (per
tituhim lletres.
perots, y com en Napoleó deya que pera ter
se creurá baix un regiment de rahonada lli
Are, tot vá en mínúscules.
guerra eren necessaries tres coses, diners, di
meu
bertat.
Y es que cada día 's fan mes petits.
ners
y diners, pera acabar ab aquesta plaga
qui
solzament
aquell
Decididament
la rassa deis concellers ha
Pero aixó ho creurá
iPobret
lerrouxet!
necessaries
tres
son
que'ns rebaixl y deshonra
bur
no sápiga que '1s governants d' aquí se
passat
á
la
historia.
LÁ.
Ilavors
K. TA.
coses. Instrucció, Mestres y Llibres, y
len de la Constitució, de qui l' ha feta y fins
Tots sabém que aquells catalans sencers,
será quan comensará á sortir el sol de la civili
portarla
varen
do
41¦¦¦¦¦¦¦¦¦.^.".".^.^.^
pera
de la sang dels que
aquells
bornes Integres d'una honradesa in
sació qu' es el de la Pau•
dictaren Ileys justes que sabien
nar sa vida.
corruptible
FRANCISCO CANET
Prescindint (y es molt prescindir) de que
fer respectar fins á nels reys. Peró tot de
Figueres,
Agost
igo6.
'1 Poder públich té '1 dret d' anular per un
genera; are ja no tenim concellers, tením
regidors, y encare gracies. Aquets al re
terme indeterminat de temps tots els drets
garantits en la Constitució, nos trobém en
vés d'aquells deixen que les ordenanses (no
que en temps normal, un seguit inacabable
felicitació
per
ha
Ileys) que ells dicten sien desobehides se
telegrama
de
A
nostre
Un guarda model.—En Manel Gelabert
gons per qui y fan el sord quan el poble 'Is
de Lleys especials y d' interpretacions de
al
Ajunta
ver iniciat el parlar en valenciá
y en Joseph Alfós, dos aprenents de la im
R. O., també especials, deixen aquell arti
hi adressa les peticions més justes y equi
prempta Harta hont se tiren aquells pape
ment, ha respost el Sr. Guillot ab la lletra tables.
cle de la Constitució més triturat que '1
aprofiten
rets que veyeu enganxats arreu,
No fa gayre LA TRALLA y altres perió
blat al sortir del molí fariner.
que reproduhím y á la que quedém agrahits.
els que surten mal tirats y'ls coloquen, á les
inspirantse en el sentiment de tot
Es una mentida aquest dret de la lliure
dichs
exposició del pensament. Ja d' avans de la poques bares que'l trevall els deixa lliures,
Barcelona propasaren al Ajuntament que
les cantonades.
fossin cambiats els noms de Passeig de Sant
Lley de Jurisdiccions, resten en presó molts perL'altre
dia feyen tan humanitaria tasca á
de
molts obrers y d' altres ciutadans pel de
joan y Plassa de Palau pels de PasseigCu
11'..a....nfoi4.4earervr,
Correus, canto
Maig
y Plassa de la República
20
de
licte d' haver exposat ses opinions ja en el la cantonada de la casa de
nada plena sempre d'anuncis; peró'l guarda
bana.
periódich, ja en el miting.
d'orden público núm. 242 els va amonestar
innombrables
proces
;Voleu res més just, més encertat, més
No cal recordar els
dihent que otra vez que les vuelva d coger
raiionable?
Donchs els nost res regidors han
sos, denuncies y seqüestros de que ha sigut
llevará á presidio:
plantando
papelitos,
les
orella á n'aquesta petició per-.
naixensa.
Y
sorda
desde
sa
fet
la
víctima LA TRALLA
Está vist quels amichs de los sucesos son
que l'han trobada, potser, inconvenient, se
tot per delicte d' opinió. Tot per haver dit
solzament els anti solidaris y'ls de la pudó.
paratista...
lo que pensavem; tot per haver portat nos
Prénguinne nota 'Is nostres llegidors.
Ara bé, ja que aquesta proposició ha es
tra engruna al casal del Progrés de les so
suce
Consistan,
LA TRALLA convertida en «los
tat considerada imprudent pel
cietats.
sos».—Ens diu l'August F. Dalmau en bo
cambiemla per un altra, aixó es: que '1 nom
Y encare no 'n tenien prou y pera més
íntegra
de Plassa de Sant Jaume sigui cambiat pel
desnaturalisar aquesta Constitució (ja de sí nica 'letra que no podém publicar
per
falta
d'espay:
Juris
Lley
dita
de
de Plassa de les 011es.
esquifida) se dicta una
?Vos heu venut á n'aquell Sr. de la Ban
Végin si 'ls hi sembla bé.
diccions, y ja tenim als ciutadans tots expo
*
's
dera
ó com se digui?
á
presiris,
si
*
de
Guerra
y
*
á
Consells
sats
competensa á los sucesos.'
fer
la
?Voten
la
des
dels pieles rojas
tancar
la
boca
y
tenen
progreso„,
ógano
descuyden de
"el
Sembla que quelcóm hi ha d'aixó ab la pu
son órganos d'
papers
de
'n
lerroux
gracia de din com pensen.
(tots
els
blicació, en el núm. 132, del retrat d'aquell
cada dia la mateixa
cosa)
repeteix
Aixó es intolerable en aquest segle y es
alguna
no tenia res d'home y sí tot de fera.
tonada fastigosa deis insults y les grolle
per aixó que tots els homes honrats s' han fe/ip que
ralló
En Dalmau; peró aconsolis fi
indignació.
Té
Y
ríes. Noltéu, voltéu manetes deis órganos
sentit moguts d' una mateixa
xantse ab que aquell retrat serveix en mol
hermosa solidari
d' en lerroux, que quan més intolerable 's
es d' aquí que ha sortit la
tes cases y Societats d'indicador de certs
fassi la vostra música més aviat arribará l'
tat catalana, y es per aixó que '1s enemichs
fera.
porten el nom de la
de la solidaritat son enemichs de la llibertat ilochs que
hora de fervos anar con la música á otra
Y pensi que encare tením desitj d'assem
parte.
d' idees y de la lliure exposició d'opinions,
blarnos una vegada més al periódich crimi
ZENGOWISKV
resultant amichs deis reaccionaris conti
del
el
retrat
nalisador. Desitjariem tenir
nuadors de la inquisició, devenint, á la fl,

liombra, hombra,

don lacandrol

—

-
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Ata

els lectors deis "sucesos"?
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Campanya contra la
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^Forrierrilicit
Les errades
tan gran que ab

d'imprempta son fatals. Un 6 en lloch d'un
xich més que'ns costa un al/re desafío.

un

clilr

5 ens ha portat un compromís
Ens explicarém. Varem rebre

l'altre dia la següent carta:

Barcelona, 22 Septiembre de 1906.
Sr. Director de LA TRALLA.—Presente.
Muy Sr. nuestro: En el núm. 134 del semanario de su digna dirección correspon
diente al día 21 del corriente mes, se inserta una rectificación acerca de la fecha y nú
ordenando
mero de la Gaceta, en que se hace constar el edicto del Juzgado de Albacete
la captura y aprisionamiento de D. Alejandro Lerroux y García, acusado del delito
de estafa.
La curiosidad nos ha llevado tí consultar la veracidad de lo anteriormente ex
puesto, sin necesidad de acudir al Archivo Municipal, puesto que poseemos coleccio
nado el citado diario oficial, y de las investigaciones resulta que la plana de la citada
Gaceta correspondiente al día 19 de Marzo de 1896 donde se inserta la Administra
ción de Justicia va por el número 952-53; que las núms. 1028 1029 del 26 del mismo
mes y ano no contiene absolutamente nada de cuanto con el asunto que tratamos se re
lacion e,y que donde figuralaAdministración deJusticia deestedía lleva eln.° 1032- 1033
En vista de las manifestaciones anteriores nos vemos en la imprescindible necesi
dad de participar a V. que son falsos los datos que se insertan, y que sí en una nueva
rectificación que esperamos de su caballerosidad no aclara lo que hasta ahora resulta
una impostura, nos veremos obligados á reclamar el auxilio de quien corresponda pa
ra que no se mienta con tanta desfachatez y se prohiban salgan á la luz en letras de
molde calumnias tan viles.
Esperanzas, pues, la aclaración citada, para resolver en definitiva lo que proceda,
y nos ofrecemos•de V. muy atentos S. S. Q. B. S. M.—José M.a del Castillo.—Juan
Sanz.— Emilio Llorente.— I. G. Martín.—Lorenzo Fernández.- López de Marín.—
.

José Beneyto.
Devant del contingut, pera demostrar als firmants que'ns havém equivocat, dirém:
En el núm. 110 de LA TRALLA (25 de Novembre de 1905) varem publicar un edicte

Copa al bulto
El comandant de municipals ha ting-ut una
idea genial.
S' ha sentit Czar, y ha publicat una ordre
manant á la guardia municipal que prohibei
xi als cegos vendre y cantar cobles alussives
als personatges polítichs.
L' escusa de que 'ls grupos qu' es formen
impideixen la circulació, en que s' apoya la
citada prohibió no pot ser més ignocenta; per
que hi ha moltes plasses y carrers ben amples,
ahont se poden fer grans grupos sense moles
tar á ningú; y tots els dies trovém á les plasses
públiques á xarlatans enfilats dalt d'una taula,
sense que ningú els hi digui res; com tampoch
s' ha posat may cap inconvenient á la venda
deis romansos ab crims esgarrifosos, imagi
naris les més de les vegades malgrat de que al
entorn de qui els vent s' hi formen grupos nu
merosíssims.
Per lo tant aquest ukase va dirigit exclusi
vament contra les robles á favor de la solida
ritat, y en les que 's ridicularisava á son prin
cipal enemich 1' ex-emperador del Paralelo;
sembla que son propósit siga convertir els mu

guardia pretoriana de
tat imperial.

nicipals

en

sa

ex-mages

En Maura y en Moret ab la lley de jurisdic
cions han inventat un grapat de nous delictes;
en lerroux no vol ser menys y també n' inven
ta un altre, el de leso ex-magestat lerrouxista:
en l' borne que 'ns te acostnmats á totes les
intolerancies y absolutismes aixó no te res de
particular; pero sí que '1 comandant de muni
cipals, que cobra son son directament de la
ciutat, ratifiqui ab sa firma posada al peu de la
ordre que comentém, el criteri de l' ex-empe
rador, qu' ha ínsultat y calumniat á tothom, y
que no sap escriurer sense parlar de letrinas,
renacuajos, y altres termes pitjors, pero que
's posa furiós cada vegada que 's fan públi
ques algunes de les coses brutes ab que ha em

pastifat sa vida particular

y

política.

•••

En el nostre número passat varem esplicar
incident ocorregut á Voló entre uns oficials es
panyols y una familia francesa que 's trovaba
de pas en dita població, y que fou enérgica
ment comentat per el Petit Catalán. diari repu
blicá radical que 's publica á Perpinyá.
Ab aquest motin el progreso, ataca al diari
francés, volentli ensenyar de republicanisme
als que fa més d' un sígle que tenen república.
Pero la resposta que li dona el Petit Catalan
es digne de ser conegnda. Vegin la traducció
literal:
Per nostra part estém convensuts ab nostres
amichs els radicals y socia listes francesos, que els
smrdaders republicans concients, leyals, resoluts,
están entre els catalanistes, qui es posen enfront
deis "regneurs„ del poder real y afronten el des
terro la miseria y la vida pera la defensa de
ideal catalanista y republicá.
Ja ho veus, lerroux: á Fransa ja 't coneixen
tant com á Catalnnya; ells s' han adonat, al
igual qu' els catalans, que els tens periódichs
se dinhen republicans y si tenen alguna denun
cia pera cubrir les apariencies, may son califi
cades de leso magestat, perque tu may ataques
á la monarquía; ni tampoch hem vist á cap dels
tens assentat al banquet deis acusats, y menys
condemnat, totes tes campanyes se redueixen
A atacar als enemichs de la monarquia, es á dir
als catalanistes y a la solidaritat catalana, que
de continuar, destruiría el caciquisme, y faría
trontollar l' actual régim; á Fransa han vist al
igual qu' aquí qu' els catalanistes son casi els

perseguits; que tením

á estimats com
panys uns desterrats altres presos, y molts pro
cessats; que continuament la secció judicial
deis diaris parla de judicis orals contra catala
nistes; y com que lo llógich es qu' els governs
monárquichs persegueixin á sos enemichs, na
turalment que els catalanistes en som; y que
tu al combatrels, demostres ser un republicá
que sois t' entretens en combatrer als ene
michs de la monarquía, la teva feyna es igual
que la que fan en Moret y en Maura.
Aixó es lo que 'ls catalans fa temps que ve
yém pero ara també ho comensen á veure els

únichs

del

jutjat d'Albacete ordenant

SADO

-

FUETADES

sortirá 'I primer
El 5 del
número del periódich Ory Grana, portaveu de les
Dones Catalanes.
No cal que diguém que li desitgém vida llarga y

próspera.
Ens complau

dir als molts corresponsals y amichs
que 'ns ho pregunten, que la Administració d' Or
y Grana es al carrer Mes Alt de Sant Pere, 2, 2 n

***
Fém avinent al Centre Autonomista Catalá de
Sant Gervasi que no es pas ab ballarugues, y
menys exótiques, com se commemora la data del
it de Setembre de 1714.
•

**

Els de el liberal, en vista de que ni de mongetes
poden alimentarse, han decidit viure de calumnies.

**•

El dimars algunes dones valentes varen qu istio
Segadors perque cantava
liar ab el ceguet d'Els
l'Himne de Catalunya y les cobles d'aquell senyor.
!Si n' hi devía haver, entre elles, cl'aquelles que
un dia cridaren ;Viva nuestro general! quán s'aixe
cava l'emperador á parlar al Teatre Corntal!

**
Al rnoment de compaginar, hi ha gran
carrer de Avinyó.
Se tracta d' un piano de rnanubri...,

gértrernació

Aconsellém al ministre de
nom de policía pel de

tituheixi 'I

Sega
municipal

dors..., un senyor que no ho vol..., un
que fa 'I tonto..., y un Ajuntament que fará 1' orni.
Com si ho vegessirn.
•
•

*

que subs

palada.

S* *
Le Petit Catalan sembla que no entra d'ensá
que fa campanya á favor del Nacionalisme y va
contra en lerroux. Al senyor deis Josepets no li
convé quels séus s'enterin de que també hi ha
gent honrada que'l coneixen á la ve/una República
y, d'acort ab els que'l paguen, ha sospés la arribada
del diari de Perpinyá.

**
*

Dos

hay

el mundo
eternas como el sol:
les calumnies d' en pe/acios
y les del séu director.
cosas

repartirse els Ilibrets de fumar que,
Campanyá, propietari de la bodega y despaig de
cervesa del carrer de
la Corribia, repartia al pu
el fet de que al
en

en

tan

blich com anunci de la casa, un senyor castellá, á
qui el repartidor n' hi va entregar un, el va estri
par tot enfurisrnat, injuriar t de pas el manifest del'
Unió Catalanista, que 'la llibrets teníen imprés en
la cuberta.
Donchs 1' altre dia al passar per devant del dit
establiment, dit senyor va dir á un altre que l'acorn.
panyava: este es el... (aquí una paraula que no po
dérn posar, per respecte á nostres llegidors) de los
libritos separatistas...
No cal qu' hi fem comentaris.

***
!el progreso, el liberal, los sucesos, el brusit
—Noy, ?qu' has perdut la vergonya?
***
en pelados encare no ha fugit de Barcelona.
No 's creguin que sigui per falta de ganes;

*41

*

Felicitém á la Liga Industrial de Panaderos per
haver celebrat el Congrés de Flequers aixís, en Ca
talé.
Y li agrahím la remesa de bonos de pi qu' hem
repartit entre famllies menesteroses.

**

*

Se compran y venden lerroux y

pelacios de

lance.

** *
La

casa

Valldaura, del

postals explicant

carrer

Nou, 17, ha editat

Regles y Repartició de

la
Sardana.
Són de rnolta importancia pera 'la que vulguin
escampar el coneixement de la immoral dansa Na
cional Catalana.
unes

les

** *

***
!Lladre! !Pillo! !Agafeulol

liberal?

•

son

*

temps la prempsa catalanista

*
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J. P. El número de les dones será solzament es
crit per dones.—J. B. A. Serveixis donar l' adres
sa
y se li escriurá.
R. C. La 3 vá; les al
tres, no.— Varia dependents. Ja s' en ha parlat.—M.
T. I?. No es pas tant pur; es el corrent.
D. G. 4.
Massa llarch. —J. Y. Es tart. —J. B. Es passat.—
Faris viatjants. Mercés; segutu fent Pátria.—D. G.
Aisó va bé en els diaris.—L1. M. Mercés.—S'. S. Ja
s' ha dit.—Pedregayre. Desde '1 moment que's con
testa un article, dihent que no vá, se llensa. Are,
donchs, ja no 'I tenim.
R. Ll. Ha fet tart.— y. 2,
Anirá.—J. C Massa tart.—F. C. obrer. Anirá.—F.
R. R. Massa llarch.
—

—

A. l'

Figuras.

—

E. X

imprerrn3ta.
A. A

—

—Zengovirky.—F. A.—

F. A. R.
COIVE

J. B.—A. C.—Es inútil.—J. P. y Puig.—C. V.—J.
R.—J. B.
J. C. y S.
S. B y C.
I. V.—S. S.
Aixelá —E. M.—R. LI.
Corresponsal.— A. P.—J.
B. T.
—

—

va

publicar

-

—

—

Fe1Csa.leinclari

E. Saleta.— Eduart (Amenasses).
bany.—F. G. F.

que

—

á les

Joseph Bar

cases

tinguin els rétols

Catalá,
CASES RECOMANABLES
'

no

en

laume Sans.—Camisería y corbatería.—
Boquería, 32.—Barcelona.

Joan B. Aleanany.—Confitería y pastisse
ría.—Mercadal, 5.—Blanes.
jaume Serinyá, sastre.—Consell de Cent,
360, 2.", 1.5.—Barcelona.

Jaume Campaná.—Celler Catalá.—Vins de
taula y

•

El dia 20 del present mes se comensá la tempora
da d' hivern en el Teatre Principal de les «Audi
cions Graner» que com saben nostres Ilegidors tanta.
y seguits éxits tingué la temporada darrera.
A

d'

El Kaiser ha dit:
El que no 's senti apte pera 'I trevall ha de fugir
á un altre país.
Nosaltres, ab aixó sóm de la mateixa opinió. Fo
ra de casa ele gandula.

iNACIONALISTES1 No compréu

M' ha robat!
La gent corre adalerada darrera d' un lladregot
que fuig y que ha ficat má á la cartera d'un senyor
que baixava del trarnvía, y á la fi, logra agafarlo.
Aquest s' encara ab la víctima y ab tó magestuos
Ii diu:
—Usted me ha atendido. Manana recibirá la vi
sita de dos amigos untos.
Rigorosament histórich.

*

es

AVÍS.—A fi de poguer contestar els molttssims
escrita que rebém, posarém sola: A la imprempta y
Al cove.

***

•

*

*

secreta

—

Valiosos elements de la Barceloneta compostos de
totes les classes socials representants de les Coope
ratives, centres federals y catalanistes han acordat
la celebració d' uns Jochs Florals, que segurament
tindrán lloch pel mes de Desembre proxím.
La idea ha sigut rebuda ab veritable entussiasme
per la simpática barriada de la Barceloneta y pels
datos qu' en tením promet revestir extraordinaria
solemnitat,
LA TRALLA adherintse á I' esmentada festa, ha
ofert un premi, sobre tema que ja 's fará públich.

sents

l' han destinat á la

no

Cartera de Comunicacions

Tinch una joya guardada
solzament pera en lerroux;
es el valiente pelados
qu' ab dl se tracta de tu.

Ho

pesque encare
allá dalt.

•

•

En lerroux en el progreso, volent abonar la nota
patética diu «yo soy el dala mina Matilde, yo soy
el que no pagaba á los obreros, el que provocaba
huelgas para luego presentarme como redentor de
los obreros, etz., etz.,» pero no parla de 1 auto de
presó dictat pel Jutjat d' Albacete, incertat en la
Gaceta del 19 de Mars de 1895.
Y es qu' aquesta estafa... lo peor es meneallo.

•

Eta

ACU

.Aquesta Gaceta 's pot veure al Arxiu Municipal (segon pis de Casa la Ciutat. escala
que dona al pati immediat á la Plassa de Sant Miguel), de 10 á 12 del matí y de 4 á 7 de
la tarde. Creyém que'ls senyors firmants de la carta, obrant ab la mateixa caballerosidad
que de nosaltres esperaven, y tota vegada que posseheixen la colecció de la Gaceta, ens
donarán nota del Ilur domicili, á fi de que'ls que no puguin anar al Arxiu Municipal, va
gin á consultar dit Diari Oficial á les llurs cases.
També esperém d'ells que, obrant ab imparcialitat, farán gran propaganda de que es
cert lo que havém dit, com la haurien feta si hagués resultat una falsetat.
Y prou per avuy; encare 'n sabém d'altres de cosetes del senyor deis Josepets.

*

esvalot al

D. ALEJANDRO LERROUX,

DE

D. Quirico Barrio y Sáiz, Juez de instrucción de esta capital,
Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza al procesado D. Alejandro
Lerroux, vecino de Madrid, y redactor del periódico El País, para que dentro del im
prorrogable término de diez días, contados desde el siguiente al de la inserción de es
te documento en la Gaceta de Madrid, comparezca ante este Juzgado á rendir indaga.
toria en el sumario que se le sigue sobre estafa; apercibido que de no hacerlo será de
clarado rebelde.
Ruego á las Autoridades y agentes de la policía judicial procedan oí la busca,
captura y prisión del procesado, así como que conduzcan al mismo á la cárcel de esta
ciudad á mi disposición.
Dada en Albacete á 7 de Marzo de 1895.—Quirico Barrio.—El actuario, Alfredo
Munoz.

Ha sigut empresonat el Director del senmanari
Avi. Sentim vivament la ensopegada y desitgém
qu' en surti bé y aviat.

.**
prop-vinent Octubre

BUSCA Y CAPTURA

La transcripció del edicte feya constar que aquest era del 19 de Mars de 1895.
En nostre núm. 131 varem tornarne á parlar, peró equivocant Pany que déyem que
era el 18%.
Vista la errada, en el núm. 134 varem fer una aclaració; y en lloch de posar que era
del 1895, varem dir que era del 1896.
Avuy, per fi, que—ab motiu de tantes errades—n'havém parlat en 3 números, tením
el gust de copiar de la GACETA N.' 78 del 1 9 MARS 1 8 95, PLANA 1 O 28, PRIMERA CO
LUMNA, el següent edicte:

francesos.
En Maura, el gran Maura,
home que ha
vía lograt enredar á una gran part del poble
catalá, qu' havía cregut veure en ell més vo
luntat y més bones intencions en favor de nos
tra terra,
altre dia va arribar á Barcelona.
Y la prova de les escassíssimes simpaties ab
que compta, es el fet de que tots els carrers
per ahont havía de passar estaven ocupats per
la policía.
malgrat la organisació del flamant Centro
Regionalista Mondrquico, á la estació van anar
á despedirlo sois cinquanta dugues persones,
inclós element oficial.
Y no 's va atrevir á anar á Tarrassa ahont
els cacichs
havíen invitat.
Y es que á Barcelona els partits monár
quichs y el caciquisme están ben morts.
Y tothom recorda que si be la lley de juris
diccions fou dictada per en Moret, en Maura
contribnhí á agravarla ab les esmenes, qu' hi
presenta y ab els articles qu' hi afegí.
R. I. U.
4•¦¦¦¦¦•¦••••¦-¦¦¦•¦¦••••¦~~11.

la

DE ESTAFA.

rancis.—Corribia, 23.

Francesch Solá.—Farmacia.—Ludovico, 3,

(Cirona).
Jaume Ellas.—Fábrica de calsat.
—Trafalgar, 57, baixos (devant del tram
vía de Sant Andreu).

Amer
Vda. de

Imp.

LA REIKAIXIDISA, Xtlati, 13, baixos

