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Essent nacionalista l'acció que

qualsevulga

en

el nostre

que sia Ilur pensar y sentir

en

poble

materies

realisa la

Unió,

tenen el dret vil dever de

cooperarhi tots

relligioses, polítiques r socials. (DECLARACIÓ DE

LA

els catalans moguts per les

VII ASSAMBLEA DE

LA

UNIÓ

aspiracions

del Nacionalisme,

CATALANISTA).

PELS MORTS
diada com aquesta LA TRALLA
també 's vesteix de dol y dedica als que 'n
En

una

vida foren els

companys y '1s seus
Els qu' en la
lluyta per las reivindicacions de la pa
tria, han caygut ab les forces extenua
des y s' han allunyat de nosaltres sense po
guer fruhir els resultats de la nostra acció
y 'ls que ab tota sa voluntat han sigut sem
pre decidits soldats de fila, y han fugit tam
bé y per sempre deixantnos en la tasca co
mensada, tots al igual que aquells enemichs
nostres moguts en la Ilur campanya per una
inconsciencia fila de poca ilustració, á tots,
dediquém nosaltres en el dia d' avuy una
ofrena afectuosa francament sentida.
Pero no volém incorre en ridícoles exa
geracions. Aquells enemichs interessats y
odiosos contra la nostra Patria, aquell que
en la llur vida han servit no més pera pro
duhir negacions que hauden revelat ser
veys fructífers, aquells que han volgut com
batre rabiosament la lley de la Naturalesa
y que al fi han caygut també á mercé de les
seves inapelables disposicions, á n' aquells
LA TRALLA, no 'Is esmenta avuy pera rein
cidir en les seves campanyes d' oposició,
pero 'Is recorda pera que tothom els fassr
objecte del oblit de que son dignes y deixi
en pau el repós deis qu' en vida no hi dei
xaren als seus germanst:Aixís, nosaltres,
els que trevallém pera la dignificació y Ili
beració de la rassa catalana, fem recordant
se de tots els que durant l' any derrer han
desaparescut per sempre més, deixant al.
guns d' ells, desprovistos llochs de la lluyta
seva
coo
en que
era ben necessaria la
peració; sense especificar y inclohenthi d' un
sol cop á tothom.
Y es que ajuntém á n' aquesta recordant
se la grata satisfacció de que no hem fet ab
nostra carnpanya ni una sola víctima. No
hem enmenat les masses per viaranys per
judicials enganyantles villanament per sa
tisfer á la monarquía actual; no hem portat
als inconscients á la lhiyta barroera ni á
la campanya exótica; no hem fet esmersar
sacrificis inútils á ningú, puig tot lo que s' es
fet ha sigut per la Patria que vol dir per els
catalans, y no á guanyansa d' un senyor
particular ni á benefici d' unes institucions
que 'I poble no vol pel régirn centralista ab
que avuy funcionen.
Depositém, donchs, aquesta proba d' afec
te als germans nostres morts, y resignant
nos per aquestes voluntats llastimoses de la
Naturalesa, retorném á la feyna ab l' ánim
d' adquirir d' Ella les que dehuen portar
pera Catalunya la Llibertat y '1 Dret deis
pobles veritables.
LA REDACCIÓ

amichs

un

seus

recort sincer.
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Epitafio
Era fill d' un intendent
de Palacio si no m' erro,
y als quinze anys era aprenent
en un magatzém de ferro
després venia llustrina
més tart venia sabe),
y d' esglahó en e;glahó
fou ministre de marina.
—

deya Giner
En vida
com se podia dir zanxas,
y acreditava fent planxes
la marca de yoraster

—DeS A SOLI te mató
en la puerta de la PLAZA.

—Y aquel entierro que pasa?
—Es el tuyo.

—?Muerto yo?

de un mal al pahidó,
trentadós d' un costipat
setze del fe! sobreixit
!eta únichs qu' ha visitat
I' ex-joven y ex rnetge
tres

pie de brossa
y pelleringues.
es un cau brut infernal,
un cás de miseria humana,
iaqui hi jau d' un tip de gana

es un

de

clot tot

carnassa

I' infelis del liberal!

's

fins que 'n vá sortir artista
dintre
especialitat,
ja el rétol ho diu clavat
«fou pallasso lerrouxista.»
—

Van morir set de verola,
vintidós de sarrampió,
y en una familia sola

Predicava

contra

vivia

un

com

'I clero

burgés,

diguent

cada dos per tres
qu' era amigo del obrero.
gastava torra al istiu
gastava barra y en fi
al morir va escriure aqui:
jo dele morts, soch el més
Carninant no t' hi detingues
qu' aixó que sembla una fossa,

Va parlar de democracia,
del absolutismo vil,
va *maitu' la supremacía
sola del poder civil,
y al final de lo promés
va bastarli un cop de sabre,
per quedar fet un cadavre
que ni es Iliberal ni es res.
—

Caminant detura 'I pas,

pro aparta 'I nas desseguit,
que aqui jau tot el bullir
d'escorrialles d'un fracás,
es pie de garrota y pinxos
y fa una fortor que apesta:
;fosa l'«Aplech de la protesta
que va omplir aquestos ninxo,!
Sota aquIsta fossa triste
bi jauhen apilotats
sis industrials reventats
y un pobret que era accionista
d'aquella Ca-'a famosa,
per aixó es que sech y cru
diu'l rétol de la liosa,
«!Tres víctimes d'en /err:r.'»

LA TRALLA

2
En aquest cau Ilastimós
hi reposen estripats
una papera abandonats
per un home gres y gros,
son papers de paperina
que havie-n tingut l'honor
d'haver embolicat l'or
enviat de l' Argentina.

Una

goig el concurs de persona técnica, inteli
gentíssima
la materia, pera empendre 'n
ab

—

xacals, pillets,
brétols, canalies, farsants,

en

de nova, qn' es de gran interés moral y
material.
Aquesta campanya. la titolarém de Higiene
Urbana; l' autor deis articles, que—com hem
dit—es persona peritíssima en la materia, ama
ga són nom sota '1 pseudónim Aerobi (Aerobi,
microbi del ayre).
una

lladres, assessins, ximplets,
detritus, cobarts, truans,
embusteros, berts, estetas,
cocodrilos, bruts, femers,

!foren

els badalls darrers
del senyor de les cintetes!
en aquell cantó
hi ha un fossar, que tinch entés
que diu indnstria y progrés,
justicia. Ileys y rahó:
es un ninx0 colossal
que pots creure ben segú
que aquella gent d'allí dalt
va fabricarlo per tú.
PRP OR LA TRALLA

Catalá,
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Consell General de Representants
de la «Unió Catalanista»
Diumenge 's celebrá en el local del
"Aplech Catalanista Republicá„ aquest
Concell general, en el que foren admeses

les següents entitats: Associació Catalanis
ta de Vallbona; Associació Nacionalista de
Calella; Centre Regionalista "Doctor Ro
bert„, de Mattorell; Aplech Autonomista,
de Roses; Avens Autonomista, de Terras
sa; Centre Nacionalista Radical, de Barce
lona; Aplech Nacionalista Republicá, de
Badalona; joventut Autonomista, de Bar
celona; Club 111ontanyench, de Barcelona,
y Aplech "La Reconquesta„, de Barcelona;
y els periódichs Estudis, de Barcelona;
Patria y Llibertat, de Badalona; Enllá,
de Molins de Rey; Cap al esser!, de Terras
sa, y la revista que ab el nom de Biblioteca
Clássica Catalana publica la casa editorial
de la mateixa.
A tots els novament vinguts al redós de
la entitat capdal del Nacionalisme, una
abrassada de germanor.

1[Z.N7-11[C)ffi
prédiques

han trovat hermós

res

só.

La honorable Unió Catalanista ha acor
dat ter tots els trevalls necessaris pera la
Revisió del procés Manau, haventho enco
manat als distinguits lletrats Srs. Gubern,
Carner y Laporta.
LA TRALLA'S complau en ter públich són
agrahiment als que han de portar á cap
aquésta obra de reivindicació de nostre es
timat company.
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UNA ALCALDADA
Pel senyor

SanIlehy

Sallenhy qu'

ocupa el lloch deis
El senyor
homes que tenen la representaciú deis seus
ciutadans ha demostrat que no vol compén

drels.
Ha

prés

en

consideració les denuncies d'

periódich enemich de Catalunya,

un

contra

á qui acusava d' esser empleat de
Ajuntament barceloní malgrat pesar so
bre ell un procés. El nostre Baffle firmá tot
seguit la cessantía del empleat Manan sen

Manau,

á esbrinar la veritat del cas y
més per l' afany de fer més penosa
la situació del nostre amich aprofitant l'aju
da que 's cregué que la legalitat li brinda

detenirse

se

portat no
va.

Més després d' esser complertes les

seves

disposicions, se trová el bon alcalde en que
'I tal empleat no era pas el nostre amich pro
cessat. Es á dir

ble arcaldada.

que havia fet

en

una

verita

•

El senyor Sanllehy no podía ordenar la
cessantía sense avans haver ordenat la sus
pensió temporal d' empleu y sou. No podia
ordre del
dictarla tampoch sense tenir
Jutjat, la qual com es natural no s' ha rebut
encare en aquesta alcaldía. No podia dictar
la per que eh l no sab encare si la lley orde
polí
na aquestes disposicións pels delictes
tichs. Y finalment no podía dictarla perque
les coses avans de ferse s' ha de sapiguer
per que 's fan.
Que sufreixin alcaldades els pobles pe
tits, ho mítg compreném; pero que 'n sufrei
xi Barcelona no 'ns ho podém empassar. La
dignitat de tots els ciutadans crida la ven
deis regidors que son legalment elegits pel

pobl e

.

una sola cosa:
Alcalde que no sab de
sempenyar el seu cárrech y desconeix el b
ita de les seves atribucións.

S' ha de tenir
Barcelona te

en

un

conte

campanya

Are que LA TRALLA ha arrivat al cím en les
campanyes contra la prempsa criminalista, en
la de la real de jugadores. en la qüestió de ce
mentiris (de la que ja se n' ha ocupat Ajun
tament) en la dels rétols en Catalá; sense dei
xar d' anar donant escalf á totes elles, aprofita

Granujas,

Nostres

nova

D' HIGIENE URBANA
LA TRALLA que ab el seu fuet tantes ve
ha evidenciat les moltes y variades
calamitats que 'ns afligeixen, fa molt temps
que té sobre sa conciensa el pes d' un gran
remordiment motivat pel seu silenci ab una
materia que té, sobre totes les altres, una
importansa horrorosa. Se tracta de la qües
tió higiénica tan digna d' esser tinguda en
compte per tothom, richs y pobres, senyors
y trevalladors, sabis y ignorants, en una
paraula, per tots aquells que tinguin un cap
disposat pera discorre y no tant sois com á
remato del cos.
Tots sabém que '1s que tenim la pega de
viure á Barcelona y en general en les grans
capitals, vivím de miracle, degut á que res
pirém constantment una atmósfera viciada,
perque trepitjém un sol contaminat, perque
bebém aygíles moltes vegades impures, per
que tením les materies fecals com una reli
quia al peu de les entrades, en dipósits mal
acondicionats, si no son en pous negres, y
canalisades les aygües brutes per clavegue
res estretes, fosques, pudentes y sense més
ventilació que aquelles alenades de mort
que sentím ab tota intensitat quan passém
per tots els carrers properament d' un forat
y la d' aquelles brabadetes traydores que
s' obren en les cases quan no 's cuyda, per
rahó d' ignoransa—no vuy dir d' economía,
que seria criminal—d'incomunicar els forats
el' evacuació de les aygües brutes de les
habitacions ab les clavegueres, ahont els
ulls deis homes instruhits ab materies de sa
nejament hi veuhen constantment la mort
ab les variades caretes de la tisis, els tifus,
y moltes altres infeccions, patrimoni d'
aquesta terra; perque vivím en uns carrers
estrets, bruts y foscos en els que s' hi des
enrotllen coses insalubres, asqueroses
sense veure may la Ilum del sol: perque
dormím en cambres que tenen una capacitat
meytat Ó quarta part de la que fora neces
saria: perque trevallém en locals sense ven
tilació de cap mena; en una paraula, perque

gades

complerts ignorants—uns burros,
vulgarment—en qüestió d' hi

som uns
com

se

diu

giene.
?De qui

es la culpa? No es tant sois del
govern, y per sort d' aquest, en aquesta
qtiestió, la tením tots, perque oblidém, de
gut al desconeixement de la materia, la
tasca que casdascú té que omplir. L' esfors
individual té que acompanyar al colectiu:
han d' esser com l' ánima y '1 cos, insepara
bles: demanar que cadascú resolgui per sí
sol el problema, es una aberració.
?Cóm hem de procurar la salut? ?Cóm
evitar aquest sens fi de malaltíes patrimoni
de pobles incivilisats, y d' aquelles que 1'
hermós dia en que á l' higiene sigui el mo
nument més grandiós que l' home aixequi
están cridades á desapareixer? De dos mo
dos: Primer. Fent que les cases ó establi
ments en que passém casi tota la existensa
tinguin ayre pur, y molt sol. Segon. Fent
que la terra que 'ns aguanta sia pura, es á
dir, que no la contaminém nosaltres matei
xos.

?Cóm

se

conseguirá

aixó? Fent que pro

pietaris, constructors, municipis y estadants
fassin cadascú la séva obligació, y si dema

que no 'ns donen y 'ns en imposen
altres may somniades, acceptém y dema
ném aquelles que evitin palpar, com en ple
na joventut s' en van del nostre costat fills,
germans y pares atacats per malaltíes que
ab el temps, quan se respecti la higiene, no
ném

Ileys

existirán.

Y quan algú vos contesti, si vosaltres li
diheu, que ha agafat un tifus per beure
aygua infectada pel microbi que dona
aquesta malaltía; que s' ha tornat tísich per
viure y trevallar en locals bruts, petits,
foscos, prop de terra, ahont tots hi e4cu
pen, que aixó son romansos; quan aquets
vos notifiquin la mort d' un de sa familia ó
qu' ell está malalt, digueulos també: aixó
son romansos.

Indicar les causes del mal y '1s remeys
pera 'curarlo ho farém en altres articles,
puntualisant les coses tal com siguin y pesi
á qui pesi.

!Tant de bó que aquestes ratlles, escrites
ab el fi més humanitari, siguin llegides y'ls
seus consells aprofitats! !Qué agrahida es l'
higiene! !Qué aviat dona 'ls resultats! !Par
lemne, parlemne!—AEROBI
•¦¦¦•¦•¦•ALK¦dkAL/¦¦¦¦1‘4K

L' INDULT

un xiquet d' aqueix
dubte per equivocació, va
publicarse el dia 23 de Octubre en lloch del
28 de Desembre.
Tots recordém que fa prop d' un any el
nacionalisme catalá se vegé follament per
seguit. Se privá I' ostentació de nostra glo
riosa ensenya, se denunciaren y segresta
reunió,
ren periódichs, se'ns negá el dret de
5' incoaren processos contra volguts amichs,
y, com Si tot aixó no tos prou, se promogué
aquella revolta (que ni en nostres converses
havém pogut calificar degudament per man
ca de paraules qu' expressin ab justesa el
concepte apropiat) y companys nacionalis
tes tingueren que exilarse ó foren empreso
nats, ofegantse les clamors de Catalunya ab
nous processos y ab la suspensió d' alguns
portanveus del catalanisme.
Poch després se presentá á les Corts
aquell projecte de lley qu' algú calificá de
bort ab tot y esser ben coneguts los pares
que violentment l' engendraren, y '1s poli
ticayres febles y poruchs li donaren vida,
prometent, empró, que tot seguit se publi
caria una ben ampla amnistía pera borrar,
conseqüencies d'
en lo possible, les grans
aquelles rencunioses persecusions.
D' allavors ensá cada jorn s' ha parlat d'
ammistía ó d'indult. Y Catalunya, que pres
cindint d'elocubracions científiques, els desit
java per considerar que molts cops sota llurs
mantells de clemencia s' hi aixopluga la ve
ritable justicia, veya, ab fonda indignació,
incoaven
com en Iloch del promés indult s'
•gayre bé cada dia nous processos contra 1s
ardits defensors del nacionalisme.
Ab tot, segons se digné oficiosament, no
s' havia pas desistit de publicar aquella ben
haurada amnistía y aquell anhelat indult;
peró, com que de moment, y per rahó de cer
tes circunstancies, no podrien ser prou am
plis y comprensius, era precis esperar un xi
quet, y després d' aqueixa curta espera...
!oh després!... ben segur que n' estariem
forsa contents d' haver esperat...
Y aixís passaren setmanes y mesos, y 'ls
Tribunals anaren fent sa via: elsjurats ferms
los magistrats con
en absoldre sempre,
demnant arreu, y ils consells de guerra...
!Oh 'ls consells de guerral... !Pobre Ma
nau!...
Y aquella curta espera s' eternisava...
Per fi se digné que ja estava tot resolt;
l'indult s'anava á firmar; l'indult ja s'ha fir
mat. Els bons catalans llegiren ab ansia 'Is
diaris; afanyosament cercaren entre '1 Có
dich els articles compresos y exceptuats, y
la mirada tranquila, placévola, joyosa, es
devingué neguitosa, folla, irada. Sí, sí; alló
Catalu
es un escarni més; una nova befa á
nya. En Manau y en Rectó seguirán en llur
captiveri; en Folch, en Llamosí, en Llan
gort y sos companys d'exil no podrán re
tornar al sí de la anyorada Patria; y'ls pro

Parlemne, parlemne

indult que,

sens

contra en Rin, en Pruna, en Corma,
Puig de Franch, en Campmany, en So
ler y altres, continuarán son curs, essent á
cessos
en

l'hora

una

greu

amenassa

pera

sa

llibertat.

!Aixís els que administren la nación corn
pleixen sempre llurs promeses y sa paraula
de caballero.
?Que devia passar per l'ánima de nostres
pobres germans injustament perseguits al
llegir aquells primers mots del reyal decret:
queriendo solemnizar con un acto de cle
) ?Que farán
mencia el día de manana
els que encara tenen una engruna de con
fiansa ab els polítichs centralistes de la mo
narquía? ?Que den pensar aquell senyor
magistrat que al fer el reslun en un judici,
indicava més ó menys clarament als jurats
que no's preocupessin per la pena que'l fis
cal demanava pera nostre company, puig
que un próxim indult ho borraria tot? ?Y
qué dirá nostre poble al veure que aquest
decret, per llurs contrassentits jurídichs y
enormitats polítiques, revela la mateixa pa
ternitat que la famosa lley de jurisdiccions?
A. PEIG
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"AL

IlriN"ite~i
Companeros,

no me

palabras, pedidme
1‘,

fr

pidais

más

fusiles...
:903.

Amich lecandro: Sent a vuy el dia deis
morts, y sabent qu' has ingressat al nostre
regne; nosaltres, els que varem morir á les

mans el jorn de la revolució, et per
doném y convidétn á les testes qu' es fan
avny en honor nostre.
Els morts que tu vas matar.
JOSEPH DE LA SON

teves

LA VERITAT
progreso del dissapte, deya:
"Ayer noche fué á casa de Moritz el di
rector de "La Tralla,, acompanado de otro
sujeto d preguntar si la Casa del pueblo,
el progreso 6 lerroux le debían algo, que
el

dando corridos al encontrarse con /a ade
cuada contestación de un hombre digno d
quien nada debemos.„
En primer lloch consti que qui va anar á
la fábrica de cervesa de S. Petry, no va ser
el director de LA TRALLA sinó el que sus
crin; y que 1' objecte de ma visita no fou
per enterarme si á la "Casa del pueblo„ es
taven més ó menys corrents de pago, sinó
pera comprobar un rumor que m' havien
comunicat fora de la redacció, y que de con
firmarse hauria revestit escessiva gravetat.
Pera saber si á la "Casa del pueblo„ de
vien més ó menys quantitat de cervesa (rná
xim sense saber si '1 servey de café está
arrendat ó nó) no m' hauria pres la moles
tia de distreurem de mes ocupacions, puig
jo ni visch de renda, ni del periodisme, y
necessito les hores pera mon travall:
Y hi vaig anar sense que ningú m' ho
aconsellés, ni de LA TRALLA, ni de fora,
puig no necessito exortacions de ningú pe
ra cumplir ab mos debers de ciutadá, de
procurar obrir els ulls á mos germans els
obrers catalans, funestament fanatisats pe
ra sa

desgracia.

Y consti també qu' aquesta acció meya,
que serveix á el progreso pera abocar la
caixa dels seus insults (que desprecio) pro
ba nostre amor á la veritat y '1 conte que
narém en totes les nostres afirmacions.
NOSALTRES AVANS DE FER CAP
AFIRMACIÓ ENS ASSEGURÉM BEN
BÉ DE SA ABSOLUTA CERTESA; y
"Petry„ es una prova
ma visita á la casa
ben palpable d' aquesta nostra escrupulo
sitat.
De modo que ab el rebombori que ha ar
mat el diari lerrouxista ha demostrat tot lo
contrari de lo que volia demostrar.
Ell ens tracta de calumniadors, pero lo
escrit en ses colurnnes DEMOSTRA COM
NOSALTRES, AVANS DE FER QUAL
SEVOL AFIRMACIÓ, PROCURÉM AD
QUIR1RNE PROVES, Y SINÓ NO LA
FÉM; puig may hem fet cap cárrech á nin
gú de qual veracitat no estessim compler
tament segurs.
Qu' es tot lo contrari de lo que fa el pro
greso.
MARCEL RIIT
-
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Illiestions Socials
De l' ignoransa
Sois á ignoransa son degudes totes les
obstinacions ridícoles y les Iluytes irnpro

ductives. Per aixó s' ha dit moltes vegades
que la culpa de les aberracions ab que so
vint s' incorre aquí en les Iluytes entre '1
capital y 'I trevall, es, en gran part, de l'es
cassa instrucció dels nostres obrers.
Pero es que no s' ha tingut en compte qu'
aquesta escassés d' instrucció s' extén tam
bé á nels nostres burgesos. Per aixó s' ha
dit ab molta justicia que 'ls patrons petits
son els més explotadors.
Y es que uns y altres son els víctimes del
régim burocrátich en que vivím. Eh fa que
'1 poble lluny de trobar facilitats en els me
dis d' instrucció, li sigui sumament difícil y
costós, podentho lograr no més, y encare
d' una manera molt incomplerta, després de
nombrosos sacrificis que s' han hagut d' es
'1
mersar pera aplanar els obstacles ab que
nostre paternal estat sab entorpir la carre
dignificantse y
ra deis que desitjen avensar

ennoblintse.
D' aquesta
ció

en

esdevingut,
sofreixen
que

manca

deplorable

les classes humils de

son

com es

natural,

d' instruc
n'ha
la desviació que

Catalunya,

aquells obrers y aquells burgesos

tant

ignorants y

que per

igual

des

cendeixen d' aquest mateix lloch.
Els primers sense comptar ab iniciatives
y energíes particulars y á voltes sense esser
favorescuts per la sort del Destí, romanen
el llur estat d' assalariats y
llur instint de dignificació han
de terne expressió traduhint, per sa igno
ransa, lo que sois deuria esser una palestra
y
equilibrada y rahonada de consegüents
légiques indicacions, en una Iluyta desen
eternament
en

en

mitj del

frenada del més xorch jacobinisme.
Derivats, els segons, del mateix lloch, s'
han trobat á burgesos sense tenir ab res
pecte als seus obrers cap altre mérit que '1s
dongui superioritat, qu' un esfors y una ac
tivitat ab ajuda de la qual s' han conquerit
el lloch que ocupen.
Mes l'ignoransa no ha millorat y per aix(5
subordinats
á la mateixa altura que '1s
está

seus.
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LA TRALLA
—Es ciar que á n' aquest

gesos hi comprench

no

rengle

de bur

més els que s'

ano

menen de la classe

Y aixó fa que sien aquets els més enso
perbits; perque desconeixen en absolut el
lima natural deis seus drets y debers socials
en relació al paper que dintre la societat

representen.

Veusaquí, donchs,

com

aquella ignoransa

tant culpable no está inculcada sols en els
obrers ni es á ells als únichs que s' en pot
fer responsables. L' ignoransa d' aquest, es
una ignoransa casi forsosa y per aixó es
menys criticable.
Cal recordar que l' ignoransa ab sos efec
tes igualment funestos y potser pitjors, s'
extén també en els nostres innombrables
burgesets á pesar de que l' instrucció es per
ells més fácil d' adquirir.
Y no -obstant aixó, mentres al obrer, á
qui tant se li retreu la seva incapacitat, no
'n fa us més que pera aquelles coses que 's
relacionen directament ab el seu estament;
ningú diu res al burgés que deixa sentirla
en tots els ordres de la vida.
L' obrer crida no més quan l' ataquen ab
decissió y acata y respecta en totes les al
tres coses als que creu més entenimentats
qu' en; en cambi el burgés, no tant sols fa
us de la seva supina ignoransa quan té de
defensar lo seu, sino que ab el silenci del
seu desdeny per tot lo qu' es reforma y re
generació, contribuheix horriblement á sos
tenir l' actual estat deplorable de les coses».
Per aixó
ignoransa qu' es regina deis
dos bandos ó de la generalitat deis dos ban
dos, es la causa de les aberracions y les xor
ques lluytes que molts cops hem de sofrir.
VALENTI VENTURA
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Lo de Cementirie

(r)

—Déu lo guart; vosté haurá estranyat
que no vingués en tres senmanes; pro...
—Oh! ja veurá. Si hagués sapigut ahont
viu, ja hauría anat á visitarlo...
—Es que com que váreig llegir qu' en
una sessió del Ajuntament se va dir que '1
Secretani no 's cuydava d' aixó deis terre
nos... ?sab? m' havía fet el cárrech de no
yisitar á V.; pro, al fin y al cabo, he pen
sat, lo millor será anar á la casa del pue
blo, tal com va dirte '1 Sr. García... Gar
cía... D' alió.
—Llansó.
—Just, Llansó; (dispensi; sóch molt fiach
de memoria y no 'm venía á la idem el séu
semblava qu' era un
altre apellido. Ja
nom aixís com nzeló, pró no sabía bén bé
com era.

—(Mossegantse 'ls Ilavis). Bé; no hi fa
Parlém, parlém del nostre asunto. Y
are no 's cregui que hi tingui cap interés
personal, cá, no senyor; precisament are

res.

'ns trovém en una casa que cap dels que hi
tenim vara alta fém res per interés perso
nal. Miri, comensant per don alacandro...
—Ja ho suposo. Un servidor he volgut
sapiguer si vosté podía ó no tractar d' aixó
deis terrenos; perque un amich méu qu' es
catalanista m' ha dit que hi ha un diari qu'

explica certes

coses...

—Vol callar? Es

un

senmanariot

carcun

da, una porquería, qualsevol cosa.
—Sí, sí, crech que li diuhen El Látigo,

ó

aixís.
—No senyor; LA TRALLA. Es un perió
dich indecent y embustero que no més fa
que dir mentides. Fins va armar á dir que
'I jutjat d' Albacete havía perseguit á don
alacandro per estafa y aixó es una solemne
embustería.
—Donchs, miri, '1 méu amich m' havía
dit que era veritat.
—Ca! Figuris que 'ls que hi escriuhen
tots tenen els papers bruts. Miri: En Riu y
En Manau son presidaris; després En Llan
gort y En Folch van tenir de fugir perque
la policía 'ls buscava.
—Qué 'm diu are?
—Lo que sent. Bueno; vosté vol un te
una cosa

rreno...

(Passa

un

Aragó y

tren de

cárrega pel

d'
deixa sentir
carrer

'1 soroll que mou no
la conversa.)
la Rafela
pessetes
per cent
el marmolista
—Perdi cuydado; tindrá '1 millor lloch.
Servidor de vosté, beso su mano.
—Estigui bó; hasta un altre día.
K. LA. VE. RA.
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La Real Asociación de
Cazadores de Barcelona
are quels que no comprenien
de nostra campanya hi comensen
á veure, caldrá que parlém ab el president

Caldrá ja,

el per

qué

(a) Vegis

el núm. 137 de LA TRALLA.

de dita real que sempre din que es inicua
la nostra campanya, y li diguém:
1.er Iniquitat la cometen els que, com
vostés, pretenen ó han pretés fer callar á
LA TRALLA tapantli la boca ab diners.
2."
Iniquitat es presidir una casa
ahont se juga als prohibits.
3.er Iniquitat es fer corre, per despit,
que 'ns paguen el Círculo Ecuestre y '1 Cír
culo del Liceo, pels quins sentím tanta
aversió com per lotes les cases de joch, si
be una campanya contra deis dos círculos
no podria aportar cap be per quan creyém
que en dites entitats tots els socis deuhen
sapiguer qué s'hi fa, mentres que en una
asociación de cazadores els socis han de
creure que s'hi trevalla pera '1 foment de la
cassa.

4.t Iniquitat
de que no's

nor

segueixi jugant.

es

donar palabra de ho
y permetre que 's

jugará

5.t Iniquitat es pregar á un governa
dor que deixi jugar.
6.e Iniquitat es que un, pare de fami
lia no pensi que altres pares perden mise
rablement els diners per toleransa d'un pre
sident.
Per lo tant créguins á nosaltres, no 'ns
digui inicuos; millor es que 's vagi entrete
nint anant á cassar de gorra en els vedats,
emportántsen per esmorzar ninos envuel
tos.

K.

TA.

LÁ.
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?Ciad es l'Unamuno?
El senyor de la sabiesa s'ha adonat de
que estava en un poble que no bada. En se
creya trobar aquí aquell mateix ambent de
inconsciensa que ha trobat per totes les na
cions ibériques y que li dongué la fama de
sabi concedida sense cap mena de Ilógica
fonamentació, y s'ha sorprés al veure que
els catalans analisavem y determinavem.
Ehl mateix ho ha confessat: Aquí no se pue
den hacer muchas afirmaciones porque
todo lo recogen.
Nosaltres hem escoltat la séva conferensa
del Novetats; haviem sentit el discurs que
avans pronunciá al Ateneu Enciclopédich
Popular y el sentirem també en el Centre
de Viatjants. D'aixó se n'ha derivat en nos
altres la formació d'un concepte sobre
aquest senyor. Y are hem de dir que aixís
com en un principi ens el creguerem un sa
bi que encare no haviem comprés, més tart
bo y sostenint la tradició d'aquella sabiesa
vejerem ja que era per lo menys un des
equilibrat; mes are dihém ab tota la convic
ció y sense espantarnos per res els anate
mes dels intangibles, que'l senyor Unamuno
es un

ignorant.

Es necessari desprovehirnos dels fanatis
mes que encare portém incrustats de la in
fiuensa castellana, y que'ns fan veure les
coses del color que les pinta 'I fals entus
siasme de les multituts. Nosaltres hem de
dir les coses tal com les sentim y no la ma
nera que les vol un poble que té per sabi á
qui no se li coneix un discurs sense una con

tradicció.

Si'l senyor Unamuno té una engruna de
clarividensa podrá restar agrahit de Cata
lunya, donchs aquesta li ha donat llissons
de bon aprofitar. Y es que'l nostre poble no
es el de la séva Castella.
¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Campanya contra la
prempsa criminalista
La Comissió Executiva de la

dita prempsa, quin tindrá lloch el vinent
diumenge, dia 4, á les deu del matí, en lo
local de "La Aliansa„.
Al acte s' han adherit nombroses entitats
de diverses tendenses.
En nom de LA TRALLA hi parlará el nos
tre company en Pere B. Tarragó.
També hi parlarán distingides persona
litats:
•
•

L'esqué de los sucesos que, com saben
nostres llegidors, consisteix en la historieta
"Juanito y su perro„, devém dilshi als que

'Is compren, que es un
de les "Aventures de Bunc
ter Bown„, que setmanalment publica el
_Vele- York Herald en una edició pera les
criatures.
Ja veuhen com fins lo que no es criminal
ho resulta, per esser un veritable robo ar
tístich que comet ab la més poca vergonya
l'esmentat orgue deis Iladres y assessins.
ab

aquesta

indecent

excusa

plagi

cia noticia de la campanya moralisadora
que V. en nom adherits ha emprés contra
els periódichs que ab ses noticies repug
nants y en forma ja folletinesca, ja en istil
novelesch, ja ab caricatures, inficionen el
cor dels séus lectors, y sobretot si son me
nuts, y que ab ses pornogra fíes exciten al
mal, y que son la antítessis de la verdadera
escola educativa moderna, que tant tendeix
á fer al borne perfecte; m'adhereixo en nom
Associació que represento á tots quants
trevalls se fassin en pro d'exterminar
aquesta Daga social en forma de periódichs;
oferintse en tot quant pugui ser útil son
affm. s. s. q. b. s. ni., Fortunat Fontana,
president Associació de Mestres del partit
de Cervera.
GJimerá

(Lleyda)

***

en

LA TRALLA á la Audiencia
Rectablert nostre amich en Marcel Riu
de la malaltía, que li priva presentarse el
dia 22 al judici oral corresponent á la denun
cia de la fulla extraordinaria del mes de
Septembre del any passat, se celebra el di
mecres dia 26 del passat Octubre la vista
de la causa per l' article "Ja ha estallat un'
altra bomba„ del mateix processat.
L' article fou calificat pel fiscal com d' ul
trages á la nación.
El jove diputat Sr. Salvatella feu un mag
nífich discurs en defensa del nostre amich,
y '1 tribunal del jurat dictá un veredicte ab
solutori.
Y ara fins al 21 de aquest mes qu' en te
ním un altre.
ALAILALAILAILALALI¦41.411¦¦¦•¦¦¦

16- 10- 906.

Sr. Director de LA TRALLA
Molt senyor meu y distingit company:
Secundant la decidida y enérgica campa
nya que contra la prempsa criminalista y
embrutidora heu tingut el bon acert d' em
pendre, s'ha constituhit en aquesta ciutat
mercés á les iniciatives d'un grapat de jo
ves entussiastes, aymants de la prosperitat
de nostra patria y, per lo tant, de sa cultu
ra, una comissió executiva quin fi primor
dial será '1 de trevallar ab totes les forses
fins á veure desterrats d'aquesta benhaura
da terra'Is periódichs propagadors del crim
y de la embustería, aixís com també '1s que
fentse passar per aymants de la llibertat,
de la democracia y que fins fingeixen sim
patisar ab les aspiracions nacionals de Ca
talunya, no son més que uns espietes dels
que'ns esploten y uns vils calumniadors del
pensament de catalans honrats.
En aquest fi han aparegut per tots els ca
rrers d'aquesta població, y també en dife
rentes localitats del Camp de Tarragona,
ungran nombre de paperets impresos, ahont
s'hi llegeix lo següent: "Catalans: Per la
cultura de nostre poble recomaném que no
llegiu els periódichs fomentadors del crim
com los sucesos, ni els causants del empre
sonament de catalans com ho es el liberal

Barcelona.„

digna conducta per
part d'aquets simpátichs joves, ha sigut
moltaplaudida per tots els tarragonins que
estimen de debo el bon nom de Tarragona
y Catalunya; havent, no obstant, de fer es

No es pas del grandiós acte que celebra
poble catalá el dia 21 del passat Octubre
aplech que vuy parlarvos, no, "Aplech,
es un 'libre al que son editors modestament
recomanen per l' us deis noys de les escoles
de Catalunya, Valencia, Mallorca y Rosse
lló y que jo sens cap mica de reparo no dup
lo en calificar de veritable joya literaria,
puig que tot dl es un recull de lo més triat
de l' explendit camp de la literatura patria
trevall encomenat á un tant bon mestre com
en Busquets y Punset, lo que '1 fá sía alta
ment sugestiu no solament pera 'Is infants
á qui va destinat sino per tots els ayrnants
de la nostre literatura. ?Qui no veurá ab jo
ya un llibre en el que si troven aplegats
trossos deis primers cap-de-brot del nostre
renaixement?
Cal regoneixer que 'Is Srs. Dalmau Car
ies y C.' de Gerona han fet obra verament
patriótica al publicar aqueix llibre, avalo
rat ademés ab els retrats deis podes lo que
'I fa doblement interessant.
La "Escola catalana Mn. Cinto, ja l' ha
adoptat com á llibre de text y no cal pas
duptar que molt prompte totes les escoles
hont s' ensenya racionalment també adop
el

tarán.

Cal felicitar als editors y esperonarlos á
que no sia aqueix el darrer Ilibre catalá que

publiquin.
JOAN

ment que si be hi ha individuos que no han
vist ab bons ulls tan 'loable acció, de la que

depén en gran part el brillant pervindre de
Catalunya, son solzament la majoría d'ells

els forasters de la terra, els eterns galifar
deus que venen en aquest poble sensat en
defensa del vil garbanzo.
De fora no cal que l' esperém el saneja
ment de nostra patria, puig ja sabém lo
molt que 'ns estimen els irnbécils d'allá
dalt, per lo tant som nosaltres els naciona
listes els qui devém posarnos á la devante
ra d'aquesta campanya que sostením pel bé
de la humánitat, puig que fentho aixís, al
ensemps que evitarém que nostra patria 's
converteixi en un cau de bruticia, en un
centre de corrupció social, trevallarém per
que esdevingui un poble model de costúms
cíviques en que puguin pendre exemple les
nacions més avensades del mon.
Soch de vosté affm. company
F. LORDEP
Tarragona, Octubre de 1906.
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Un concell
Sr. Director de LA TRALLA.

Li dono mercés anticipadament per si vol
la present, y sino també pel trevall
llegirla,
y es el motiu d'escriureli dirli que
de
he reparat que hi ha alguns periódichs anti
solidaris que lo quels fa viure son els séus

publicar

contraris, puig les dues terceres parts deis
que'ls compren son catalanistes y l'altra ter
primers els
cera part lerrouxians, y aque lis

compren pera enterarse de les bestieses y em
busteries que porten y fershi un tip de riure,
contribuheixen á do
sense pensar que ab aízó
nalshi vida á aquets asquerosos y pernográ
fichs paperots, y lo millor que podrien fer els
catalanistes es fer com els lerrouxians en
aquesta qüestió, que es no comprar ni Regir
'I millor
cap periodicot enemich nostre, y será
despreci que podém donalshi y haurán de ple
conqui
gar el ram per falta de Ilegidors y de
paganos
dalt
fossin
els
que'
15
d'allá
ámenys
bus,
y nos cansessin d'afluixar la mosca.
UN KIOSQUER
De tota conformetat; bo es el concell del
kiosquer y cal seguirlo.

BARTRÉS

BASTÉ

Y
Secretari del Consell de la &sola Catalana itossen Cinte

No cal dir que tan

Campanya

contra 1s periódichs criminalistes ha orga
nisat d' acort ab el 'Centre Fraternal de
Cultura del Poble Non,, un miting contra

•

Presidencia de la Associació de Mestres
del partít de Cervera (Lleyda)
Senyor Director de LA TRALLA
MOlt Sr. meu: Tingada aquesta presiden

.41¦.41L¦AlkAIL¦AKIL¦¦¦¦••¦¦¦

Els federals

(?)

del districte segon

Els hi dihém federals

no

sino perque se'n diuhen, y
altre '1s havérn d'anomenar.

Aquets son

uns

perque ho sien,
d'algun modo ó

federals lerrouxistes,

es

federals especials que s'han em
penyat en ferse célebres.
Are, ab motiu del Aplech de la protesta,
han enviat un telegrama á n'en Salmeron
protestant de que s'hi adherís y no ho fes á
la que van celebrar el mes de Setembre 'Is
lerrouxistes y que van anomenar Fiesta de
la Llibertad.
?De quina llibertat? Perque jo no sé en
proclama y
care quina es la llibertat que
defensa en lerroux.
La llibertat d'associació no será, quan no
fa molts mesos incitava en un célebre arti
de ("El alma en los labios„) á que s'anés á
cremar el local de la Lliga Regionalista.
La llibertat relligiosa tampoch será, quan
en el mateix article insertava també á que
s'anés á incendiar el palau del Bisbe.
La Ilibertat d'imprempta menys, perque
en el dit celebérrim article incitava igual
ment á que s'anés á cremar á la de La Veu
de Catalunya.
La llibertat de la paraula y de pensament
tampoch, perque recentment els séus (per
voluntat séva, perque si en hagués volgut
no hi haurien anat), s'han dedicat al liberal
y demócrata "sport„ d'anar á pertorbar
tots els mitings en que no s'ha dit lo que
ells volien que diguessin.
?Donchs quína es la llibertat que aquest
home proclama? ;Com no siga la de perse
guir á trets de revólver als que no doble
guen la espinada, fentli reverencia com si
[os un emperador!
?Y d'allo 'n van dir festes de la llibertat?
?Y á n'aquesta llibertat volien que s'hi ad
herissin els republicans?
Y tornant á n'aquets federals m'agrada
ria que'm diguessin quin paragraf del mani
fest d'en Pi y Margall han llegit que s'acon
selli als federals anar á incendiar locals de
associacions, ni á cohibir la llibertat de la
ploma y de la paraula, ni demés salvatjades
que proclama el séu ilustre ex-emperador.
A n'aquets federals tan especials, que en
tenen el federalisme d'un modo tan diferent
de com l'entenia en Pi y Margall, els hi hem
de dir una vegada més que en lerroux y els
á dir,

uns

principis federals son

coses

incompatibles;

LA TRALLA
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El govern ha ordenat als seus diputats á
que votin á n' en lerroux pera formar part
de la comissió parlamentaria, que ha de
emetre dictamen sobre las reformas mili.

Fruyta del temps

programa tan essencialment demó
crata com el federal, no hi cab dins l'anima
esquifida de qui per llibertat sois entén
atropell á tort y á dret.
Y are contestin els federals del districte
segon y en particular el firmant del citat
telegrama: ?Están ells conformes ab lo que
van fer els súbdits del séu amo y senyor en
l'Aplech de la protesta? si diuhen que sí,
quedará demostrat els punts que calsen en
federalisrne y democracia, y si'm diuhen
que nó, els hi preguntaré: ?Donchs cém es
que no'n protesten?
Y creyeu que val la pena, perque lo que
vostres companys lerrouxistes van fer á les
Arenes va ser el burro per tots quatre
que

un

tars.

Pero lo més bonich

Una de dos: ó '1

la de
la oposició d'
en lerroux son altres tantes ~amas, ó'ls
governants no saben lo que 's pesquen.
Y are'l públich que pensi lo que li sembli.

quedar

van

R. I.

Y per torna els va tocar el rebre.
Peró '1s federals del districte segon tan
campantes, y per contes de protestar de
tan ridícola y criminal salvatjada, encare
s'entretenen enviant telegrames pera mo
lestar als que s'hi van adherir.
UN FEDERAL
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FUETADES
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Els
1
No cal

passá

ser

molt vell pera recordar lo que

Barcelona,

á

are

fá

onze

anys, ab la

qüestió de les muralles.

Un dia un senyor castellá, que no tindria
res que
fer, enllepolit pel 15 per 100 que l'
Estat dona á n' els denunciadors, com á co
missió ó corretatge de la denuncia, va des
cubrir que l' Ajuntament devia al Estat la
cantitat de 25 milions de pessetes (!) per la
valoració deis terrenos sobre els que havien
estat construhides les antigues muralles.
Estat vinga apretar al
Y desseguida
Ajuntament dihent que volia diners, y vin
guen comissions cap allí dalt á conferen
ciar ab els ministres, gastant els diners de
la pubilla; y després de moltes anades y
vingudes la justicia triomfá y 'ls 25 milions
de pessetes no 's pagaren.
Y 'I denunciador no va poguer cobrar les
3.750.000 de pessetes (15 per 100 de 25 mi

lions.)
lerroux desde El Pais, del que era
va fer una furiosa campanya en
contra de Barcelona.
?Quín interés l' impulsava?
El fet d' haverhi tants milions per entre
mitj fa creure qu' aquesta no fou del tot
Y

en

desinteressada.
Y perque nostres llegidors se 'n puguin
ben be fer cárrech, farém un análissis deis

principals articles.

En El Pais del 22 de Janer de 1895 es
crin un article combatent la lley votada al
Congrés en virtut de la que triomfaven el
dret y la justicia, y copia retalls d' articles
de el correo militar y de la corresponden
cia militar.
El dia 24 en l' article de fons comensa

aixís:
"Ya estamos otra vez con las manos en la
masa de este escandaloso asunto, y fuerza es
que

no

la

dejemos

sin mezclar

en

ella

algunas

gotas de hiel, que acibare su sabor á los pa
dres de la patria, que se disponen á comerla.
"Mientras tanto nosotros damcs la voz de
alarma al país, para que se prepare á la con
sumación de la hecatombe. Al Gobierno para
que sepa que hay quien vigila sus actos, y si
hasta hoy hemos permanecido callados, ha si
do por considerar imposible de realizar tal ac
to de audacia, y que de hoy en adelante pro
curaremos subsanar nuestra falta, volviendo
á la carga sobre este asunto, llamando por
hoy la atención de los senores senadores, pa

que no se dejen sorprender con la apro
bación subrepticia de esta inmunidad, que des
poja al exhausto Erario nacional de la consi
derable suma de 25 millones de pessetas.,,
Al endemá 25 de Janer, torna á incitar
als gobernants á que arrebassin á Barcelo
ra

aquets 25 milions.
Al efecte comensa suplicant á ra Mesa del
Senat, que suspengui donar conte de la pro
posició de 'ley relativa á aquest assumpte,
pretenintlos ilustrar copiant una llarguís
sima R. O. en la que's transcriuhen els con
siderandos y resultandos del expedient
format per la Delegació d' Hisenda de Bar
celona, pera fer efectiva la obligació (!) del
Ajuntament de satisfer al Estat la cantitat
de 25.655.025 pessetes ab 62 céntims.
Després comenta dita R. O. esclamant:
"Clama al cielo ver que á pesar de lo funda
mentado de la R. O. copiada, y de la energía
y decisión que en su forma y en su fondo reve
la, se han suspendido sus efectos por medio de
un R. D. Este es el colmo
de la irrisión, para
dar lugar á que los catalanes estudiasen y
combinasen una vez más el ineludible de lo
que les ordenaba.
na
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Diputats provehintne

NI AUN CON ESO SACIAN SU VORA
CIDAD LOS BARCELONESES, Y EL
COMPLACIENTE GOBIERNO NUESTRO
SIGUE VERTIENDO MERCEDES A MA
NOS LLENAS SOBRE AQUEL PAIS„.
Al endemá 26, El Pais torna ab la matei
xa en un article de dues colutnnes, en el que
ataca a tot el Ministeri, y acaba demanant
que vagi á la barra por dilapidador de los
intereses de la nación.
L' article de fons del 27, seguint ab lo
mateix, diu:
"Que se ha acudido al procedimiento de sor
presa autorizando como de incógnito y entre ti
nieblas un despojo á la Hacienda del país, que
no hubiera pasado ni se hubiese presentado co
mo se presentan los nobles, con la visera alza
da y la cabeza erguida.„
"Nosotros retamos á los senadores catalanes,
nosotros retamos á los senadores todos, á que

presenten con nobleza la proposición... que se
pan el país y el Senado que no son los terre

se intenta
ceder
sinó REGALAR 25.655,025 PESE
TAS 62 CÉNTIMOS porque BARCELONA LA
TEMIBLE ASI LO EXIGE DE NUES
TROS EUNUCOS PODERES.„
Aquest final, ab la paraula eunucos, es
istil lerroux pur.

nos

director,

revolucietiarisme,

mocracia, el republicanisme y

en ridícol.
acabar de desacreditar.
No van sortir ab la séva al intentar sos
pendre el miting..

Se

republicans

un candidat republica,
ellegit pels diputats monárquichs.
Quina estranyesa: en lerroux rabiós revo
lucionario; en lerroux, fervent demócrata;
en lerroux, entussiasta republicd; en ler
roux, furiós oposicionista y enemich del ré
gim es el que més s' estimen els monár
quichs.

costats.

Van

que 'Is

es

'I votarán.
Y en lerroux será

no

de las murallas lo que

graciosamente,

(Seguird.)
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Pels que reneguen deis catalans
(Histórich)
Encare no fá quinze dies que ocorregué
un fet que val la pena de contarvos.
En una itnprempta d' aquesta ciutat en
trá un senyor castellá de mala conducta,
puig sempre tenía á la boca aquestes cotxi
nes paraules: !Esos malditos catalanes!
Per causes que s' ignoren comensá '1 tal
subjecte á cridar com un boig renegant de
tothom que hi havia per allá. Com es natu
ral, aixó á ningú agrada que reneguin de la
patria ahont han nascut; mes com tot el pe
cat porta la séva penitencia, resulta que, un
deis aprenents, hores avants s' havía des
cuidat de tapar un pou que estava á peu plá
y prop ahont el senyor sernblava que 's tor
nés boig. Cridant y bó y reculant wataxopl
cau abaix.
Per fortuna el pou no ere molt alt, pro hi
havia aygua. Als crits de socorro compare
gué l' amo y enterat de lo que passava no
permeté que cap dels oficials baixés á baix
A treure á aquella fera que minuts avans
renegava deis catalans; mes no hi valgue
ren advertencies del principal. Tots protes
taren y s' hagueren declarat en vaga si l'
amo no hagués fet baixar un oficial lligat
ab una corda pera socorrer aquell senyor
que s' estava ofegant.
Al cap d'un rato 's veya al senyor ageno
llat demanant perdó á tots els que allí esta
ven, puig havía vist que '1s catalans com
més reneguen d'ells, més llástima tenen,
essent aixís que hauria de ser al revés.
Aquet fet me ['acaba de contar un amich
que trevalla en aquesta imprempta.
A. S. "V.
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COPS AL BULTO
'ls lerrouxistes s' havien dedicat
les firmes deis telegrames al de
tall; peró are volen fer més feyna, y com
que progressen d' alió més, ja 's dediquen á
falsejarles al engrós.
Dthém aixó perque l'endemá del "Aplech
de la protesta, va insertar el progreso el
Fins

A

are

falsejar

pera

repartirles.

text d'un telegrama á n'en Salmeron pro
testant de la seva adhessió al dit miting.
el progreso feya constar que'l firmaven
més de MIL Norns.
Peró '1 dimecres els telegrames ens diu
hen que en Salmeron havia rebut un tele
grama ab 500 FIRMES; es á dir, que les
altres 500 havien sigut somniades pel diari
lerrouxiá,. Y encare d'aquestes 500 que han
arribat á n' en Salmeron, ?guantes n' hi ha
d' auténtiques? Perque ocupats els lerrou
xians el dematí en promoure desordres á la
plassa de toros, y á la tarde y á la nit en
moure xibarri pels carrers de Barcelona,
no sabém quin temps els hi quedava pera
poder firmar.
Els periódichs lerrouxians fan com els
corbs: s'entretenen á picotejar els cadávres.
No més quels corbs ho fan per menjar y
ells solzament per l'instint de fer mal.
L'altre dia un d'ells, després de rabejar
se infamarnent ab el cadávre del que fou
nostre estimat amich y company en Joan
B. Alsina, després d' insultarlo y burlársen
barroerament, acabá dihent una mentida
més de les moltcs á que'ns té acostumats.
Escribia que I' Alsina fou enterrat en el
panteó del Marqués de Comillas.

;Embusteros! !cafres!
Ja feya be la vella que no's volia morir
may pera poder veure noves estranyeses.
Llegeixin els telegrames quels lerrou
xians de Sant Feliu de Guíxols van dirigir

als séus companys d'intoleransa de Barce
lona. Llegeixin:
"Protestamos del salvaje atropello perpe
trado contra republicanos por hordas salvajes
adineradas, y por burguesía y clericalismo
reaccionario, reunidas en las Arenas, enemi
gos de Cataluna.,
Aixó me recorda una definido que 's fa
deis animals salvatjes, no recordo á quin

diccionari.
ANIMAL SALVATJE: L'home anomena ani
mals salvatjes á tots els que no 's deixen
menjar per en.
Els lerrouxistes quan fassin un diccionari
hi poden posar aquesta definició.
ATROPELLADORS: Els lerrouxistes ano
meném atropelladors á tots els que no 's
deixen atropellar per nosaltres.
Y segur que l' ex emperador la trovará
molt de son agrado, y 'Is lerrouxistes de
Sant Feliu de Guíxols també.
*IN

Per de prompte á Barcelona, malgrat ha
verhi actualrnent á la presó quatre presos
polítichs, á conseqüencia del últim indult
sois n' ha sortit en llibertat un...
;Polítich?
No senyors, un qu' estava pres per con
trabandista.
Y malgrat á haverhi un número extraor
dinari de periodistes processats per causes
d' imprempta, sois n' ha sigut indultat un.
?Y no saben quí es?
Donchs en Pahissa, redactor de el pro
greso.
El Diluvio sols, segons ell mateix din, te
tretze denuncies; El Poble Catald, !Cu-Cut!
y La Veu de Catalunya també en tenen un
grapat cada un; á LA, TRALLA ja hem per
dut el compte, y no obstant cap d' aquests
periódichs se troba ab cap causa sobresse
hida en virtut de l' indult.
En cambi el progreso, tenia un sol pro
cessat, en Pahissa, y per una sola causa)
y á n' aquest li arriba l' indult.
!Quina casualitatl
NIN

A Esparraguera La Tralla hi te un petit Manan
!Vales que igual que aquell vol fer patria y monar
quía acaparant edicions del nostre setmanari.
Es un senyor lerroux de menor quantía que 's
queda els envios al nostre corresponsal y que res
pon al seu mateix nóm y cognóm d' Antoni Jorba.
Felicitém al senyor dels Josepets y á la... mc
narquia per tant bons imitadora y tant abnegats

servidors.

•• *

El Gobernador civil, ha enviado una comunica
ción á los Presidentes del Circulo Ecuestre y det
Liceo, suplicándoles se abstenga de jugar en di
chas sociedades á otros juegos que á los de recreo.
—El Gobernador civil, ha impuesto una multa
de cien pessetas al dueno del café— por jugarse en,
su local á los prohibidos.
Las mismas leyes regirán para todos los espa
noles.
—Y are devant d' aixó, no tinch més que cridar
!Visca la justicia! deixant els comentaris pera que
'la llegidors se 'la fassin quisqun á sa manera.
—

**•

Els representants del gremi de farinayres cata
lana, junta ab els de Valencia y de les Vascongades,
se retiraren de l' Assamblea del Centro Castellano.
Ja ho deuhen sapiguer ?Oy? Y també dehuen sa
piguer que 'I Vispresident de la Diputació de Bar
celona, malgrat acort pres per tots els farinayres
catalans, restá en el «Saló», abandonant y deixant
de cumplir lo que l' opinió Catalana reclama.
De totes maneres, creyém, que no es cosa d' en
fadarse per tant poca cosa.
Per nosaltres ja s' hi pot quedar ab ellos. Encare
que 'n vulguin fer choríkos no hi tindrém res que
dir.

•* •

Volverán las oscuras golondrinas
de mi balcón, sus nidos á colgar;
pero aquellos millares de pessetas
esos, no volverán.
Volverán las tupidas madreselvas
de mí jardín las tapias á escalar,
más los tiemposfelices de mi imperio
esos, no volverán.

** •

La semana passada morí á Sabadell no3tre volgut
amich En Ricart Maymó.
El dol de sa afligida familia es dol del Naciona
lisme, quins ideals havia sustentat ab fermesa.

**

*

En vista de 1' asceptació que va tenint la figura
del «batallador» republicá del presinto, entre '1s ele.
ments gubernamentals, es casi segur que sigui cri
dat á formar ministeri apoyat per En Ramanones y
En

Luque.

al indult que tan magnánima
ha concedit,
hi han pogut acullir tres
Iladres de camí ral, un taruguista y un contraban
dista.

Segons noticies,

ment

s'

e

e

escursió que 'I nostre company
de Redacció, Pe], de LA TRALLA, feu ab els amichs
J. Puy, J. Borrás, E. Muntané, F. Rodon, I. Rubio,
R. Vidal y J. Vidal, el diumenge passat á Sant Mi
guel del Fay, reculliren per La Reixa la cantitat de
9 pessetes que tením á la disposició de la benéfica
entitat.
Ab motiu d'

una

e**
El conegut folk-lorista Mossén Vicens Bosch ha
editat una hermosa cansó patriótica que porta 1' es
cayent títol de Griselda.
Preu o ic pessetes.
VIC. y MB.
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jNACIONALISTESI afavoriu

als que donen proves
de la existensa de nostra 'lengua.

CASES RECOMANABLES

Teatre Principal. Barce
Lluis Graner.
lona.
Sala Mercé.—Rambla Estudis. Barcelona.
—
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