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's divertien sempre, sempre cassant; y no
pensaven en conreuhar la heretat que mo

SARCASME

ría,

heretat quals menadors cassa
ven, easaven en vedats hont les perdius s'
hi criaven á centenars y á milers de dot

Era

una

Lenes.

Y 'Is menadors gosaven

en

la

cassa

y...

erma,

lentament, pausadament.

Y '1s verdaders propietaris de la heretat
solució que aguantar perque
no veyen més
les escriptures de propietat estaven enre
dades ab no sé quines coses que no 'Is do
res.
naven dret, devant la lley, á reclamar

Y, á voltes, les perdigonades que ';s me
nadors endressaven á les perdius deis ve
dats, queyen demunt deis propietaris de la
heretat, enbornint á l' un, deixant manco á
altre, inutilisant al de més enllá, fent fu
gir espahorits á uns quants que no volíen
corre la sort deis qu'havien quedat sense un,
sense bras Ó impossibilitats per tota la vida.

Y, tant y tant gastaven y descuydaven
els menadors de la heretat, que molts deis
propietaris tenien de fugir, d' emigrar, pe
ra cercar en altres terres no séves el soste
niment qu' á casa llur els mancava.
Pro 'ls menadors no s' en adonaven; y se
guíen cassant, cassant perdius en els ve
dats. Y si miraven als milers de góssos que

•
•
•

LA TRALLA

2
cassa, no capten que sois
ab la llur manntenció n' hi hauría hagut
prou pera que mengessin els que, á diari,
per manca d' aliments, teníen d' emigrar.
Y si miraven enlavre 6 á l' horitzó, no
oviraven les corrúes d' afamats propietaris
fum de tantes y
de la heretat... perque
tantes escopetades cobría 1' espay.
Y esdevingué... Pró es Ilarch de contar y
ho deixarém per' un altre dia.

mantenien pera la
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La instrucció

obligatoria

El govern de les coses rescalfades, el go
de les anomalies, s' ha cregut fer quel
córn de radical y 'liberal ab el progecte que
derrerament ha presentat el ministre de la
Guerra.
A l' hora que escribím aquestes ratIles no
sabém encare ab tots els detalls el contin
gut del susdit progecte, pero per les noves
que 'n tením á l' engrós pedem desd) are
jutjar que es digne d'un govern que procla
ma á grans crits reformes democrátiques
quan no fa un any feya aprovar una Iley ne
gació de tot dret modem y atentatoria als
més rudimentaris principis del dret indivi
dual.
Sembla que '1 progecte té dos fins princi
pals: el primer es major recaudació pera l'
Estat, pera les caixes foradades d' aquest
Estat pródich y miserable; l' altre fi es en
ganyar al poble fentli creure que la reforma
té quelcóm de democrática puig va disfres
sada ab el títol d' instrucció militar obliga
toria, molt semblant al apetitós, pera '1 po
ble que no enfondeix, de servey militar obli
vern

gatori.
En primer

píldora democrática.
Jo j '1s veig á richs
vestits de coloraines,
a

pobres én les fi!es,
atents á la veu de l'
y

oficial instructor. J a els veig als pobres con
tents de veure als senyorets ab el chopo á
la rná, fent tercerilles y cabrioles segóns
les instr uccions obligatories. En aquests ins
tants, pochs instants per cert, l'esperit dels
que no han pogut redimirse ab diners fru
hirán de les delicies poch consoladores de
una igualtat... desigual. Se trobarán al cos
tat de seny-orets vestits com ells, esquilats
com ells, reduhits á les ordenances com ells
naateixos, obedients per un igual á les or
dres del jove oficial quels menará, exposats
com tots á les rigorositats del reglament y
del codi..
Peró, ah, que aquest instant de goig rela

tiu, passará depressa, depressa,

com

un

somni, com un quadro de comedia. Y la rea
litat será més trista, més humilianta que
avans de la gran. reforma.
Els que possehirán els trescents duros ab
que l' Estat avalora la llibertat de dos ó tres
anys d' un ciutadá, obtindrán la 'licencia ab
quinze dies o un mes. mentres els altres hau

quedarse

Es per aixó que '1 Nacionalisme, inspirat
sempre en les altes mires de la llibertat pu
ra y absoluta, defensor
deis drets y de la
dignitat deis ciutadans, després de detingut
estudi de la formado y organisació deis
exércits federals deis Estats avensats de l'
América del Nort y d' altres Estats euro
peus, demana en justicia que 'Is ciutadans
que 's guanyen la vida ab són treball no
tinguin de véures privats de sa llibertat du
rant un interregne de temps, á quin fi en
tén que l' exércit ha d' esser composat per
voluntaria, per aquells homes que, com són
els guardies civils, fassin de la professió de
soldat un ofici ó empleu, que bé prous se 'n
trobarán que s' hi inscriurán á cuyta co
rrents.
La sola comparansa deis mots oblig-atori
y voluntari, ofereix un contrast que no fa
difícil decidirse per IIITTM ó altre. Obligació
es una variant d' opressió, mentres que yo
luntat es l' acció lliure individual.
El Catalanisme que vol sobre de tot una
Catalunya organisada ab llibertat vol que
'ls ciutadans sien cada un una entitat 'hure,
y es per aixó que repugna solempnement de
tot lo que significa atentat á n' aquesta
bertat, y es per aixó que al proclamar el
servey militar voluntari protesta del siste
ma actual y de la reforma anunciada pel

general Luque.
GNOM
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PROTESTA
pREvisio- ALTRUHISME

"talla„.

lloch se suprimeix la
Grans y petits anirán al cóssi y considerant
que avans se salvaven del servey un 11 00
de minyons que are hi entrarán, se determi
na una nova probabilitat de majar ingrés
per redempció. Segonanaent, la instrucció
obligatoria estableix un permis de mancar
el dia de la crida á files á cambi d' una quo
ta en relació á la cédula que paguen els pa
res deis interessats.
afirmació que avans hm
Com se ven,
feta de que 's tracta d' un negoci purament
material, queda bén demostrada ab aquests
sois dos punts.
Respecte á l' altre fi que 's persegueix, ó
sía, '1 de fer veure que 's tracta d' igua
lar á richs y pobres en la qüestió d' instruc
ció militar (aixfs fos en instrucció pública)
es una de les més sarcástiques bromes ab
que aquest govern vol fernos empassar 1a

rán de

es opressiu que pera igualar se hi
condempni á tots els ciutadans. Pera salvar
una injusticia no s' ha acudit may á ningú
fer regla general de lo que es injust.

honrat y

á les

casernes

tres anys

se

-

guits, sempre baix aquelles lleys y bais
aquells devers penibles, assedegats d' aque
lla igualtat que haurán tastat un instant pe
ra trobar més aborrible la desigualtat de
sempre.
No sabém com se pendrán aquest progec
te els demócrates de debó, peró enteném
que tothom qui estimi un xich la dignitat
humana haurá de combatre aquest progec
te per ses interessades mires y per la sar
cástica rifada que representa als sentiments
democrátichs del poble.
?Vol dir aixó que preferím el servey ac
tual? ?No podria ser que aquesta reforma
fos un pas pera arribar al servey militar
obligatori?
Aixó 's preguntarán
tussiasmen ab aquest

molts deis que s' en
sistema obligatori
perque no han vist cruament lo que passa á
Fransa y perque no veuhen els sistemes deis
pobles més avensats de la terra.
No preferím el servey actual ni volérn
obligatori. L' actual perque es una injusti
cia, l' obligatori perque es una opressió.
Es injust que '1s pobres se vegin obligats
á perdre tres anys de llibertat y de treball

Mentres els intolerants promovlen esva
lot en el mitin católich de Gracia, sense
més dret que '1 del fanatisme d' una—di
guernne—persona, ni més rahó que la de la
torsa bruta, arrivaven á nosaltres confoses
remors de que 'ls verdaderament altruhis
tes, els veritablement obrers, els innegable
ment societaris, els Presidents de Coopera
tives y de Caixes de resistencia volen ele
var una ferma protesta, un valent
clam
contra '1s governants que presenten Ileys
d' Associacions ab capa d' anti-clericalisme
y que no pretenen altra cosa que sembrar
discordies entre la gent qu' avant-posa á
les Iluytes de pirtit el desitj de fer de sa
Patria una terra rica y plena, desembrassa
da de vividors de qualsevulga mena que
síen, rublerta d'amor, de sentiment de ger
manor y de tolerancia, que pugui esdevenir
espill de pobles civilisats á quina devantera
deu anar, com hi estigué altre temps mer
cés á la séva orgarusació gremial, la més
democrática y racional que podía coneixe's
á la época que de sa Ilibertat gaudía.
Els Presidents de Cooperatives, els de
Caixes de resistencia, els qui desinteressa
dament trevallen pera '1 bé deis germans
de Patria; els qui, á diari, 's preocupen de
que '1 migrat sou de l'obrer no quedi gastat
en la sola alimentado; els qui no's fadiguen
de procurar que 'I jorn d' una vaga justa
pugui obrer tenir de qué y ab qué portar
un
tros de pa als séus filis, s' han donat
compte de que la Lley d' Associacions els
toca de pié; de quels governants espanyols
volen, ab la nova lley, quedarse con el san
to y con la limosna, demostrant lo que són,
imperialistes, ab capa de vives coloraynes
democrátiques; patriotes, enemichs del ser
vey voluntari; higienistes, encobridors de
tota mena de sofisticacions; altruhistes, pro
vocadors de vagues quines resultancies són
solzament les emigracions á d' altres pais
sos de milers de
families que fugen de la
fam á que '1s han portat les prédiques in
sensates d' assalariats que ab recomana
cions y discursos de destrucció van edifi
cantse 'I casal sumptuós de la més asquero
sa burgesía, la burgesía política.
Benvinguts vosaltres, cooperatius, á mis
tres rengleres d' oposició als governs cen
tralistes. En vostra defensa, en la defensa
deis sagrats interessos de l' obrer catalá,
en la defensa de vostre amor per la Huma
nitat que comensa en l' amor pur per Cata
lunya, aquí 'ns teniu. Lo poch que valém y
lo molt que representen nostres con viccions
nostre desinterés, son pera 'Is germans,
pera '1s que capeixen la germanor y practi
quen l' altruhisme.
!Endavant! Vostra causa es justa y, tart
ó d' hora, triomfará. El Nacionalisme ca
mina ab passos gegantins á l' assoliment de
la Veritat; vosaltres son ab Ella...; arriva
reu al cim.
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EL TEATRE

Comedia continua
El tema es vell, pero sernpre veritable.
Les colles dinástiques d' un ó altre barnís
més ó menys roig, més ó menys negre, van
seguint la comedia del parlamentarisme es
panyol iniciada pels polítichs de la restau
ració una trentena d' anys endarrera al pro
-clamar la actual forma de govern.
D' aleshores ensá., la mentida ha conti
nuat; y lo que per tot el món civilisat repre
senta la sobirana voluntat del Poble, aquí,
en aquest desgraciat país, no es més que
una indigna usurpació d' aquesta voluntat.
Aquí, les majories parlamentaries, dl
guinse 'liberal ô conservadores, están for
mades per bornes que deuhen l' acta no al
desitj deis séus conciutadans, sinó al favori
tisme y á la trampa.
Són bornes que no representen á res més
qu' als propis interessos, sense preocuparse
poch ni molt de lo que al país afecta. Són
cómichs, cómichs bufos que representen la
primera obra que se'ls lií?ongui, qu'accep
ten qualsevulga director ab tal que no '1s
treguin la menjadora, ab el bén entes de no
tocalshi la patria qu' es gran, molt gran
mercés als molts anys que xuclen la sang
del Poble.
Y per aixó, quan, quatre anys enrera,
ohireu rnagestuosa la ven de protesta de
verdaders representants del Poble, ells se
posaven lá má á la patria y 's rey-en de ses
rahons y de ses protestes; ieren tant pochs,
els verdaders reqresentants del Poble...1
Mes avuy ja són més; y al sentir la ven
irada y poderosa, al escoltar les ressenyes
que de les barrabassades feyen els dignes
Diputats de Catalunya, enllassats tots pel
sant amor á la Pátria que no 's toca ab la
má pró s' estima ab el cor, els córnichs na
cionals ja no han rigut y han condescendit
á una amnistía pera 'Is nostres germans
empresonats, pera 'ls nostres germans exi
lats.
Y al veure aquest primer triomf de la
grandiosa conjunció de forses Catalanes, y
al reconeixe qu' es just y es llógich, ab ses
corredisses d' espahorits de l' un cantó á l'
altre, els cómichs bufos han fet trontollar
el teatre; y, inconscients, seguirán soste
nint agitadors, publicant articles en els dia
ris del trust, promovent conflictes d' ordre
públich, fent, en fi, gatuperis de totes me
nes; més, malgrat totes ses etzegallades,
apesar de totes ses indignitats, la corrent
potenta de la Solidaritat Catalana, á cada
nova victoria anirá aniquilant totes les con
cupiscencies, totes les brutors, totes les mi
series y baixeses; y 'I teatre, y 'Is cómichs,
y 'ls directors, y les bambolines de paper,
y 'ls boscos de tela y 'Is sabres de cartró,
tot anirá per terra esmicolantse fins á no
quedarne ni '1 rastre.
Y la llum esplendenta de la Llibertat be
sará amorosament la Solidaritat Catalana.

EDU4RDET
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EXOTICISMES
sóin á Barcelona. A la Escola

Municipal

d' Hostafranchs se presenta una dona de
manant al Mestre, un senyor d' etat aven
sada y castellá, pera entrar al noy que
acompanya. La bona dona diu:
—Venía per veure si 'm pendrá '1 noy...
—?Qué edad tiene?
—Setze anys, din el noy.
—Sése, sése...; ?qué es eso de sése?
—Setze, repeteix el noy, creyent que no
ho havía dit prou ciar.
—?Pero ?qué quiere decir eso de sése?
replica '1 mestre pié de noble orgullo.
—Dies y seis respón aleshores el noy.
—,-Ah!! Diez... y seis... anos...!!

**
Sóm al Vendrell. Un senyor que fá de
y comensa la tasca cada dia de bon
matí (cap á quarts d' una) y ademés té la
virtza de no sapiguer pronunciar .el nom de
molts deis pobles d' aquel' partit judicial, s'
enfutisma quan hi van persones senzilles á
declarar en Ilur propia parla, la Catalana.
No fá molt ternps que '1 mentat jutge yo
lía processar á un procurador perque en
virtut de no hayer entés un testíznoni l'in
terrogatori del jutge, el procurador va
repetir la pregunta en Catald.
Tampoch fa gayre que un matrintoni qu'
havía d' anar á declarar devant de 1' ira
cundo jutge, á fi de ferse entendre d' ell, s'
en va emportar un noy del poble.
Y 'I jutge, enlloch d' agrahir
esfors del
matrimoni, va enviar á paso redoblado al
noy, díhent:
Yo no necesito intérpretes.

jutge

Els

espectacles

son un

producte

de la ci

vilisació y del art, y per conseqüencia, un
factor no desprect-hle pera la educació d'

poble. L' objecte del teatre es la plástica
representació d' escenes de la vida real; la
interpretaci4 artística de la psicologia de un
tipo, del paper que desempenya en la socie.
un

tat, del modo que aquesta el reb y de la con.
ciencia ab que '1 recompensa, del modo de
entendre els problemes que més l' afecten,
de ses ocupacions més favorites, de lo que
es factible fer en són medi vital, y finahnent
reflectar sos gustos, ses aspiracions, ses an.
sies y ideals. Son fi, la reforma de les cos
tums.

Serveix de medi '1 teatre pera que puguin
els sociólechs exposar llurs pensaments al
públich solzament en unes guantes escenes;
justificar els sentiments que anhelin infiltrar
y, per contra, condempnar els que sentin
que deuhen proscriures. ?Com entenen el
teatre aquets autors y cómichs de género
barato que desgraciadament s' han apode
rat de casi tots els teatres de la nostra ciu.
tat? Per ses obres contestarem que no tenen
concepte de lo que sia un teatre: sos argo.
ments están á la altura de les cols, sos me
dis son, el ball arrambat, el vestir tiples y
demés comediantes d' homes, el de joves
impotents que se enamoran de velles pera
viure indecorosament, los escandols y esba
lots y gran feconditat pera la creació de to
ta mena de perdona-vides. Y per fi l' efec
te general el' aquestos espectacles es el de

desviar

nostre carácter

catalá,

aumentar

les inclinacions debilitants y fomentar de
una nova energía totes les baixes passions.
Induptablernent, en una ciutát tan gran y
tan industrial com es la nostra, ahont vio
gent de ()fiel tan sedentaris, es tan nece
ssari espectacles de alegre divertiment, y
naturalment el poble s' encamina incons.
cientment y casi per forsa á vegades per no
saber ahont anar á presenciar tan descon
soladors y depriments espectacles.
Al Catalanisme no es possible que li sia
indiferent aquest estat de coles y tots á l'
hora y cada un de nosaltres en particular
estém obligats á aixecar la opinió al efecte
de que es crei lo necessari pera la obtenció
de artistes y lograr que sien els teatres si
tis de recreo al propi teinps que de educació.
ANICET BATALLA
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La policía y LA TRALLA
En Rannon Busquets qui té un germá á
Puerto Rico, vingué á nostra administrado
pera queixarse, en nom d' aquell, de que no
rebía tots els números. Li mostrarem les
faja:es impreses y 's con vencé de que la
culpa era, segurarnent, del corren.
Mes, pera que á són germá no li faltés
cap número, Ji donguerem els corresponents
al temps desde '1 qu' estava suscrit.
En Ramón Busquets, ab LES TRALLES,
va anar á un establiment del carrer de Sant
Ramón; y al sentir qu' uns municipals que
feyert guardia dins de dit establiment par.
laven d' en lerroux se ficá en la conversa.
Mes heusaquí qu' á les poques. paraules, un
senyor (?) qu' anava vestit corn les persones
va dir qu' ell era autoridaz y 's va empor.
tar atado codo con codo á n' En Busquets
cap al quartelillo del carrer de Montserrat
ahont el tingueren fins y tant qu' arrivá un
delegat que, coneixent al pres, el feu deixar
en llibertat.
Després, en Busquets demanava lls nú
meros de LA TRALLA, un Illarramazt y un
rebut de !Cu Cut!
Todo se ha roto; esos papeluchos tienen

desaparecer.

que

?Veritat

que d' aixó s' en diu abús d' au
toritat y aquel' nom que 's dona al qui pren
les coses que no són séves
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Acróstich
Redemptor del Poble... sea
véurel tan arrogant
—i varen di "Empera";
11, creyentsho de debó,
—a 's posa á cridZi á
instant:
A

un

tot me sobro y me basto.
la creyéu á "La Ven,.;
caintre de molt poch, tindreu
-iepública per tot pasto;
o r haureu á la carrera;
o

no

—os

gossos, ab

llangonisses;

1 clero no dirá misses;
-iestaurants, tot de primera.

egioualisme,
o

llensa al vent Catalá
crit que digui bén clá:
errayre: vés, qu' ets castila.
JOSEPII PIFERRÉ.Y SAN'
n
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Escoltéu, lerrouxos: ?vos sembla
mestre pot ense-nyar ni '1 jutge jutjar?

que 'I

EN VISCA

(ohrer del

Al

meu

amich Francisco Sodas.

poli,

I.4A TRALLA
complert

D1SCURS
QU'

EN LERROUX HAY1A

CONGRÉS

PERA

DE PRONUNCIAR AL

COMBATRER

(1)

LA

LLEY

DE JURISDICCIONS.

Senores diputados:
Yo también he de combatir esta ley por
la excesiva suavidad en los castigos que es
tablece contra los enemigos de la patria.
La ley de jurisdicciones castiga solamen
te con prisión correccional á los periodistas
que ultragen á la patria; y yo considero que
este castigo es irrisorio por lo flojo, compa
rado con la enormidad del delito.
Porque no se ha seguido mi consejo de ir
á quemar la imprenta de La Veu de Cata

lunya? (Aplaudiments).

Además, en la ley de jurisdicciones se cas
tiga solamente con el cierre de local ó las
asoeiaciones catalanistas que delinquen.
?Porqué este gobierno y esta Cámara no
se ha inspirado en mis patrióticos consejos
de ir á incendiar los locales de estas socieda
des, como aconsejaba efi mi artículo "El al
ma en los labios„. (Més aplaudiments).
Mis serviles y entusiastas subditos ya pro
curan suplir con su esfuerzo las deficiencias
de la ley contra la canalla catalanista, pero
con indignación tengo de manifestar que no
ha sido suficientemente premiado su patrio
tismo.
Esto es lo que ha pasado con el Sr. Mum
part (a) Bota, que á pesar de haber sido el
caudillo de un grupo de patrióticos republi
canos, que pretendieron ejecutar á un suje
to llamado Cleveland procesado por lesa
majestad, con indignación tengo que mani
festar que el Sr. Mumpart no ha sido ascen
dido á pesar de su brillante acción.
(Els diputats haurfen increpat al ministre,
demanant que procurés que inmediatament
los ascendit aquest empleat).
Esto es lo que pasa en Catalunna, donde
no se premian como es debido los esfuerzos
de los defensores entusiastas de la patria.
Que se premie á estos entusiastas repu
blicanos, que me dejen dictar á mí una nue
va ley de jurisdicciones y ya verán todos
como los sagrados intereses de la patria
(Aquí els aplaudirnents haurfen ofegat sa
ven; molts diputats entre ells els directors
d' el liberal y d' el imparcial s' haurien ai«
xecat de sos assientos abrassant al orador.
Gran entussiasme).
Y els lerrouxistes, que quan en lerroux
va escriure aquell seguit de barbaritats, ti
tolat "El alma en los labios„ y que quan
parlava d' incendiar á Barcelona por los
cuatro costados, el van aplaudir tant, també
lo haurlen aplauda are y fins potser hau
ríen exclamat (sense saber lo que deyen)
quin Emperador més demócrata que tením,

Diiestions Socials
D' actualitat
Al acabar el nostre derrer article deixa
se circuns
rem anunciat el tema en que
criuría el d'avuy. Mes les circunstancies han
fet de rigorosa actualitat dos aconteixe
ments molt dignes de l' atendió y aixó 'ns
priva de cumplir lo promés y aplassarho
convenienrnent.
Ens referim á dos fets d' aita trascenden
cia qu' han tingut lloch shnultáneament
Estats francés y espanyol'Y que posen de
manifest la seva respectiva teoría y acces
sió en l' intrmcat problertihetféltbilmits y di
ferencies entre lo polítich y lo social.
Aquets dos fets consisteixen en el discurs
programa que á la Cambra Popular de
Fransa ha pronunciat el primer Ministre
del Trevall Mr. Viviani com á inauguració
d' aquest nou organisme del Estat francés,
y l' intervenció desgraciada, deplorable y
aelaparadora del nostre governador interí
senyor &afiles en la vaga deis obrers guan
ters de Barcelona.
A Fransa Mr, Clemenceau, una de les in
teligencies més clares deis nostres dies y á
la vegada un deis esperits més equilibrada
rnent lliberals, ha cregut ab molt acert, que
l'Estat deu ocuparse y preocuparse d'aquells
efectes qu'interessen als seus ciutadans din
tre de l' ordre social. Ha cregut que 'ls Go
verns d' un poble pera esser veritables go
verns, es á dir pera garantisar la satisfac
ció de tots els desitjas llegítims deis seus
ciutadans, ha de procurar que totes les di
verses y fins oposades manifestacions de la
llur vida, sien assegurades y garantides en
el dret que indiscutiblement deuhen tenir
dintre les relacions de la societat á que per
tanyen. Y en conseqüencia ha creat el 'Mi
nisteri del Trevall.
Y el distingit socialista Mr. Viviani, que
d' ell s' ha encarregat, ens ha dit ab son dis
curs la lignificació y el fi que ab ehl se pro
posa el seu creador y ens ha allunyat per

'

de tota temensa en lo que pogués
semblar una arbitraria intromisió de la for
sa de l' Estat en les lluytes de les vindica
cions obreres. Ell ha dit senzillament: "El
Ministre del Trevall no 's proposa resoldre
la qüestió social„. "El Ministre del Trevall
té per únich objecte
assegurar y repre
sentar les qüestions del trevall dintre ma•
teix de l' esfera de l' Estat„.
Son prou eloqüents aquestes concises afir
macións. El talent equilibrat de Mr. Cle
menceau torna á surar per demunt d' elles.
Y no dupteu que aquesta reforma portará
grandiosos beneficis á Fransa. Encamina
rá les qüestions socials per un lloch ahont
les conseqüencies serán sernpre productives
y creadores, may xorques y destructores.
El mateix Ministre ho ha dit: "els trevalla
dors han d' abandonar la violencia„.
Y si 's te en compte qu' aquesta reforma
del actual gabinet francés, es vinguda des
prés d' tina llarga evolució reformadora per
la que t.
popular hí ha adqualt una
perfecci4 nacional prou poderosa, pera sos
tenir Yitlisteris que com el d' En Ciernen
ceau tinguitt atribucións morals prou llegí
times pera portar kterme actes com aquest,
veurém mes ridícola, més monstruosa y
fins més caricaturisada la figura deis nos
tres governs. Aquets no tenen cap coneixe
ment de tes necessita,tstlel pais y per lo tant
no poden satisferles. Tenen manca absoluta
de mérits y de condicions pera desempenyar
el cárrech qu' ocupen. Y per aixó no es es
trany que 'ns trovém en casos com ab el del
senyor BatIlés que en una reunió tinguda á
la seva presencia, d' amos y obrers guan
ters, fes resolució del conflicte dihent: "que
'ls amos com á més richs devien accedir á
les pretencions dels obrers qu' eren els més

pobres„.
No cal dir
va

qu'

una

argumentació de

tan

convencer

VALENTí VENTURA
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AIXIS

s

escriu l' historia

Sr. Director de LA TRALLA
senyor meu: Li prego inserció
de la següent ratificació que motiva '1 re
mita de n' Antoni Jorba y Busquets enviat
á el progreso lo dia 10 del corrent y que
vull titular Aixis s' escriu la historia.
Un paquet de TRALLAS va quedar en
mans de dit individuo nou dies y tant intac
te, que 'm fou entregat després de ma re
clamado, obert, deshonestament embolicat
ab progresos y mancanthi quatre exem
plars; diguentme de paraula, la persona de
que ja 's
sa familia que '1 lerruxista enviá,
veuria ab mí, y per are... bous.
Quedém, donchs, en que lo dit per LA
TRALLA el día 2 es l' evangeli y no confon
drel ab el d' en lerroux.
Are altre cosa. Qui demana corte.sniente
lo seu y s' envá satisfet y con agradeci
miento no será potser polítich ni mequetre
fe... peró la veritat, he agafat por, una por
gran de que 'm malmeti aqueix... embuste
ro impolítich y faig mutis diguentli en nom
de més de quatre mequetrefes... (Apa, bue

Distingit

nas Antonet.)
(No confondrel ab el

pallasso del seu

ho.

monim.)
De V. sempre atent—Antoni Jorba.

Será forsa interessant el nú
mero dedicat al blestre del Fe

deralisme En Pi y Alargan.
25 de Novembre.— 4 planes.
—5 céntims.

kt,

bertat, y que si algún

DIGNITAT

Lo que fa t'A. TRALLA publicant els noms
de les cases que tenen posats els rétols en
"lengua catalana, mereix tota mena d' elo
gis delá-aymants de Catalunya, ja que aixo
demostra palesament que la causa de la Pa
tria va cada dia guanyant més el cor y la
pensa deis seus fills.
No tindrém lo que volém mentres en tots
els actes de la nostra vida no demostrém
ésser catalans de cap á peus y no fém osten
tació de nostres ideals en tota ocasió en que
no 'ns sia privat el ferho, donchs es indis
pensable que cada dia y á totes hores l' áni
ma de Catalunya no s vegi preterida per
res ni per ningú per alt que siga.
Els que tením plena conciencia de lo que
son les llibertats nacionals, de quines no po
dérn gosar mercés á la vergonyosa deixade
sa de nostres avant passats, veyém ab es
candol, que aquets deixáren un rastre de
prejudicis que encare avuy níen en la pensa
d' alguns, que, esporuguits, més que altre
cosa pel malehit que dirán, tot y essent ca
talanistes no s' atreveisen á demostrarho
clarament fent aixis un tort á la cansa de
la Patria que, no és, no, causa de tractarla
intimament sinó á plena Ilum á pie ayre,
que la vida de Catalunya 's manifesti tal
eorn es, floreixenta y ab potencia suficient
per apartar de son sí, á aquel' que, per cau
ses que no sabém esplicarnos, deixa de com
plir ab ella com á bon fill.
Fémne del nom de catalanista un títol de
gloria y aquell que l' ostenti, que ho demos.
tri, que no se 'n dongui vergonya, nó, que
de defensar la Patria ningú ha d' avergo
•

nyirsen.
LA TRALLA que tant de be ha fet á la cau
de la Patria y que may ha regatejat un
elogi als que ho han merescut, crech que te
un altre cosa á fer y. aquesta, sense por, ab
el cap dret y el cor net que '1 dir la veritat
no espanta, es fer veurer á n' aquets catala
nistes que ho son empró que no 'n fan, que
comensin el camí de la veritat, que deixin á
recó els prejudicis que porten, que com á
tals, de res serveixen com no sia de destorp,
y que foragitin de ses cases la parla foras
tera, aquesta que per bonica que sia hein
de deixar perque 'ns desnaturalisa, perque
'ns roba la nostra personalitat y sens ella
nostra vida no és y Cataluny-a vol ésser, ha
de viurer la plenitut d' una nacionalitat for
ta y prepulsora d' ideals que tots portém á
la nostra ánima que 's tarnbé la d' ella.
Te de dir, LA TRALLA, á n' els comer
ciants catalanistes; tray-éu de vostres cases
els rétols que no diguin clarament que sóu
fills de la terra catalana y á n' els homes de
carrera, á n' aquets que 's diuhen els homes
de demá, que deixin aquets z-idícols Aboga
do, Médico, Arquitecto, Farmaceutico, In
geniero etc... que 'Is desfigura y els fa fo
rasters á casa seva, fent al propi temps es
carni á la llengua que parlen y á la que den
ríen

respectar.

II° crech de necessitat y convé á nostra
terra que á tota persona que 's tinga per ca
talanista y com á tal no obri, se la posi, sen
se cap mirament, en una 'lista, que be po
dria ter parella ab la que La TRALLA publi
ca are, deis que compleixen ab Catalunya y
aixís sabrém á que atendrens els qui ab la
Patria no permeterém que cap catalá hi dei
xi de complir, sense que siga posat á la ver
gonya pública.
Catalans, catalanistes, Catalunya ho vol,
ho exigeix.
O ab ella ó ab els forasters.
Y are que La TRALLA hi diga la seva si
aixís Ji pian.
RAMON VILARÓ y GUILLEMA.
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"Federals" lerrouxistes
Entre el gran número de cartes rebudes
conseqiiencia de riostra campanya entre
els falsos federals que constituheixen "La
Lliga Federalista del Districte segón, y
que son (segons ells mateixos declaren) in
conscients subdits d' un borne funest que no
te tes de federal, n' hi havía una firmada
per un soci del "Centre Fraternal del Dis
tricte segón„, que, segurament per no ha
verse enterat desde son principi deis arti•
eles publicats á LA TRALLA, al Ilegir fede
rals del Districte segón, ha cregut que 'Is
referiem á tots els federals del dit districte
y ens demana que aclarím aquest concepte.
Ab molt de gust ho hem de ten; al dir fe
derals falsificats ens referím solzament als
lerrouxistes, y per lo tant als federals de la
Lliga Federalista del Dittricte según, no als
bornes de conviccions que tenen gravat en
Ittny, d' en Pi
son cor el manifest del 22 de
y Margall, y que per lo tant- no poden ter
may de comparses de qui sois parla de cre
mar impremptes y locals de societats, enco
antitessis de iota Ili
manant per lo tant
A

clift~1~4.11ar,Z

hi hauría ireipremptili-sncietat que esti
g-ués segura de not, targlirOpellada.
Consti donchs, qu' ens hem referit á la
Lliga Federalista del segón Districte, úni
ca entitat federal, que nosaltres sapiguém
qu' enten el federalisme d' aquest modo tan
especial; encare que per estenció poden
aplicar també aquest calificatiu á tots els
que 's diuhen federals y son lerrouxistes.
Suposém que nostre comunicant quedará
satisfet ab nostres esplicacions.
no

sa

als litigants, fins á
creure qu' era més convenient reunirse de
nou per separat y sense la més petita inter
venció de la autoritat que á Barcelona re•
presenta al govern espanyol.
No's pot demanar un revers més complert
de medalla quin anvers hem descrit. Aquí
tenim autoritats que no saben res de lo que
precisament ocupa més á la vida d' aquesta
provincia. Y '1 poble acaba per desautori.
sanes y evidenciar ab rahó tota la seva
inutilitat. Aquí tením polítichs que no saben
res y 's volen ficar en tot y més especial.
ment en alló que menys comprenen.
Mentres á Fransa ab elements prou lle
gitims pera ferho, Estat no s' introdueix
en les qüestións socials imposant y dogma
tisant dintre d' elles, sino que 's constitueix
en la salvaguarda de la Ilibertat que deu
regnar en la lluyta; aqui sense cap dret y
cap garantia s'hi fica sois pera cohibir y fer
infructífera la Iluyta que té per finalitat, el
progrés, la creació y la IIibertat.
Es una 'lastimosa confusió de lo polítich
ab lo social, quins limas tant bé ha marcat
Mr. Clemenceau y ha descrit Mr. Viviani,
el primer Ministre del Trevall á la Repúbli
ca Francesa.
ta forsa

P1R

*

*

Moltes més son les cartes que hem rebut.
A un que ens pregunta si nosaltres doném
patent de federalisme, Ii hem de contestar
que qui les dona es el manifest d' en Pi y
Margall: que 'I repassi y si troba alguna
analogía entre ehl y lo que din y pensa en
lerroux y en lo qu' escriu la seva prernpsa.,
allavors se podrá dir federal lerroux,sta:
pero d' altre modo, no.

a•
Una de les

•

cartes que també hem

rebut,

ha fet molta gracia, perque sernbla que
sois tracti de combatres á si mateix y á n'
els seus. Vegin la mostra:
Ha creido este federal que dejamos de
serlo al no pactar con los enemigos de la
libertat y con ese engendro de fracasados?
Justa, perque el principal enemich de la Ifi
bertat es l' ex-emperador, puig desgraciats
de tots qu' algún dia pogués posar en vigor
els seus ukases incendiaris; y l' engendro
de fracasados, ve que ni pintat, pera cali
ficar á naquest ntívol de l'agostes, que corn
mosques á la mel, han vingut á Catalunya,
algún d' ells de molt lluny, per haver fra
ens

cassat

completament

en sa

terna.

?Ha creido ese federal (pour vire) que
dejamos de serlo el no odiar d los que han
nacido allende el Ebro? Lo que nosaltres
creyém es que no han de seguir als homes
qu' odien á tots els que hem nascut aquen
de el Ebro. e-Ha creído ese trallero que de
jamos de serlo el no ser personalistas y
solidarizarnos con nuestros afines? Per
fectament, perque no penso qu' hi hagi nin
ells; puig fins se
gú més personalista
diuhen lerrouxistes, perque l' ex-empera
dor se din lerroux: y si ells, que no volea
que 'ls hi diguin federals falsificats, tenen
per afines á ne 'nlerroux y á la seva com
parsa, que á la sessió de l' Ajuntament del
dijous dia 8, votaren en contra de l' auto
nomía municipal, que respresentava la pro
posició del Sr. Ventosa, de que 's demanés
al govern que reintegri en tota sa plenitut
al ajuntament, del dret que tenia sobre en
senyansa, allavors que 's desin; ademes de
que diferentes vegades havía dit en Pí y
Margall que, els afins deis federalistes, eren
els catalanistes, haventho demostrat prác
ticament al acceptar la presidencia deis
Jochs Florals de Barcelona. Y segueix
creido pastelero que
el firmant:
dejamos de ser federales porque no
arrastramos por esos
cuchitriles
nos
concubinescos donde traman toda clase
de infamias contra un hombre? lo de pas
telero, guardeulo per vostre amo, qu' ha
tingut sempre la gracia d' anar d' acort ab
el gobern en totes les principals qüestions,
y pels que tant aquí com á Reus, han obse
quiat á n' en -Romanortes, cada vegada
ha vingut: y lo de cuchitriles concubines
cos serrtbt fet exprél pera expressar el
lloch ahont s' han irieUbat les agressions
contra indefensos ciutadans y ahont s' han
madurat els plans de campanya pera anar á
perturbar els mitins, y dernés grades de la
democracia lerrouxista.
De modo que '1 firrnant ab les seves fra
ses sembla qu' ha fet el seu propi retrato.

t• •

Y prou per avuy Desde el número pro
xim penso publicar una tanda d' articles pe
ra explicar á n' aquets federals falsificats
lo que va fer en PI y Margall l' any 1872
en que les coses estaven en una situació
molt semblant á la d' ara.
Veyám si apendrán á ser federals.
UN FEDERAL

La Bandera á Mme, De

Baussy

LA TRALLA 's complau en ter avinent á les cla
catalanes que contribuhiren á la suscripció
pera regalar una bandera catalana á nostra co
laboradora rossellonesa %ad. de tlaussy, que
mes

avuy y demá estará exposada en els aparadors
del establiment de nostre benvolgut company
en J. Cardas al carrer de la PortaferrIxzsa flame
ro

10.

La hermosa bandera catalana mideiv 6 metres
y

mitj

de

Ilargada

per 4, y

mitj d'amplada,

y ha si

gui confeccionada en els tallers de la acreditada
casa Estapé. Cros y C.'. que sita esmerat en son
comés com podrán vence itstres Huidores_

LA TRALLA

4

programa de I' Unió Catalanista especialment la
col responent I les Bases de Barcelona, que re
glamenten de la manera més IlibJral y progressiva
les relaciona entre '1 trevall y '1 capital.
L' obrer comensa á perdrer part activa en la
lluyta y '1 triomf será seu.
Endavant Companys.

Reglamentacions

part

del Trevall de Bélgica
Entre '1s obrers hi ha les classes que 'n
diuhen protegits y que son els menors de 16
anys, les dones (casades ó solteres) fins la
edat de 21 anys, y els que's dediquen á les
industries insalubles.
Les hores de trevall per noys de 12 y 14
anys son sis, y fins á 16 anys y les do
dones fins á 21, de 10 á 11 hores (segons la
industria) hora y rnitja pera descansar; tots
els obrers pera ser admesos en qualsevol tre
vall tenen de saber Ilegir y escriure. En les
industries insalubles queda prohibit que hi
trevallin menors de 12 anys, y els trevalla
dors que á la mateixa 's dediquin sois poden
esser empleats en certes operacions y en
senmanes alternes: les hores de trevall en
aquestes industries es de 5 a 6, está prohi
bit trevallar de nits y tenen de tenir al
menys una festa complerta cada 6 dies.
Pera que no s'infringeixin aquestes lleys
hi ha la "Oficina del Trevall„, que té que
fer una vegada cada mes una inspecció
tots els tallers. L'any 1903 aquesta oficina
va fer 13.627 visites d'inspecció en les dife
rentes fabriques, en quines hi trevallaven
en junt 313.608 obrers, comprobantse 595
infraccions á la lley.
En tots els tallers els patrons están obli
gats á posar en lloch visible el reglament
especial de la respectiva industria, y ade
més les lleys sobre'l contracte, hores y ac
cidents del trevall, sous y salubritat deis
tallers; aquestos reglaments tenen d'esser
impresos y ab tants idiomes com siguin els
que's parlin entre% obrers del respectiu

taller.
Per
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COPS AL BULTO
va

quedar pitjor.

Pero no deu
tracten de

prou rnalament, perque
reorganisarla de nou.
anar

En vista d' aixó hem de preguntar: Cóm
sería la nova?
Que no ho fassi; y si pera conseguirho es
precís donarli un gran bombo, conti desde
ara ab nosaltres.
Li dirém qu' es la millor del mon; y la en
veja de tota l' Europa y América y Asia y
Africa; y que '1s policíes qu' han estat pre
sos ho han sigut per males volenses; y si vol
fins dirém que may n' hi hagut cap de pres.
En fi avans no la torni á reorganisar, de
mani tot lo que vulgui.
***

Al

Ciencies Naturals, ha acordat el model deis rétols
catalá y castellá á més del nom cientifich en 'la
tí, pera la Colecció Zoológica.
Aviat tindrém la satisfacció de veurer els noms
deis carrers en catalá.
Veyám quin dia 'os treurém del devant maleo
en

companyít Ilingüístiques.
s

'as *
Són en bon nombre 'la progectes pera la confec
ció d' una bandera ab destí al Centre Autonomista
Catalá de San Gervasi; el plas pera la presentació
acabará 'I día 20 del proper desembre.

***

congrés

grossa.

se

n' ha descobert

una

de

el bandolerisme d' Andalucía
per agents electorals del ca
constituheix una especie de
encarregada d' executar les
cacichs.
Afortunadament á Catalunya aixó fora
impossible. La catalana institució del Soma
tent s' encarregaría d' escombrar aquestes
iniquitats si algún dla s' atrevissin á treure
el cap.
Pero dintre de Barcelona no n' hi tením
de Somatent, y per aixó hi ha prosperat
un' altre vergonya per l' istil consistent en
uns escamots de lerrouxistes, molts d' ells
Resulta que
está protegit
ciquisme que
guardia negra
venjanses deis

En Riu bada... y
L' ex-presidani Riu té poca memoria;
deu ser poch fisonomista; y veusaquí que
confón els advocats y anuncla, ell mateix,
que '1 dia 21 pujará una causa séva En Mi
guel Laporta. Després, s' adona de que, als
peus del Hit, hi ha un retal gran, escrit del
propi Procurador Pereyra que diu:

NO BADEU
SENYALAMENTS CAUSES RIU:
I Desembre
Advocat Laporta.

21 Novembre
Advocat Vallés y Ribot.

no

Y s'encamina á la Redacció, y, en essent
Rambla, trova á n' En Laporta y '1 sa
luda:
?Qué tal, Sr. Vallés?
En Laporta s' admira y li diu:
?Que badeu?
En Riu, tot escorregut, entra al carrer
de la Canuda y 's topa ab En Valles.
?Cóm va, Sr. Laporta? diu.
S' adona de la badada y escapa.
Encare no ha donat deu passes, ha de pu
jar á la acera perque passa un cotxe en quin
interior hi va en lerroux, en lerroux en

persona.

antichs pinxos d' en Planas y Casals, que
cobren de les brigades rnunicipals y que per
cumpliment del seu servey, entenen pertur
bar mitins, moure escándol á les sessions de
Ajuntament y posar en execució les sen
tencies dictades per el seu jutge suprém, en
le rroux
Perque com qu' ell es qui els ha colocat,
naturalment que á dl es á qui tenen de

per l'

creure.

Y d' aquesta manera en lerroux disposa d'
guardia negra, pera atropellar als bar
celonins, pagada ab diners de l'ajuntament,
es á dir de Barcelona.
Y ja es hora de qu' aixó s' acabi.
Qui vulgui pinxos que se '1s pagui, y sino
te prous diners que 'n demani més á n' en
moret.

*411*

guantes setmanes qu' en lerroux
va organisar aquells catorze mitins en mi
niatura, pera tantejar el terreno avans de
celebrar un mitin monstruo á la plassa de
Fa

unes

Redacció y exclama:
Are mateix ha passat EL GOVERNADOR...

Puja

com

que

van

á les

perque dita millora sois
de aquella ba

propietats

rriada.
Si aquest criteri prosperés, Ajuntament
may tindría de fer empedrats, ni cap altre
millora urbana; y Barcelona semblaría un
aduar d' Africa.
En cambi recentrnent, el regidor lerrou
xista Pinilla va proposar al Ajuntarnent que
el Parch no 's tanqui á la ni, perque els mi
litars deis quartels nous poguessin passar
pel dret.
Y naturalment, que l' illuminació deis
jarnins y el gasto de personal de vigilancia
hauría d' anar á cárrech de l' Ajuntament.
!Quin contrasts que porten aquesta gent

lerrouxistal

?Pero quin carinyo poden tenir á Barce
lona aquesta gent els que no en son fills d'
aquí y que sois han vingut pera viure ab la
esquena dreta?
R. I. U.
.^.~.411¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

FUETADES

cassos,

servir el seu nom d' esqué, pera atraure
al poble de Barcelona á un acte purament
lerrouxista, en honor del vividor més anti
democrátich qu' ha trepitjat nostra ciutat.
!Pobre Pi y Margalfl Si poguessis surtir
de la tomba, ben segú qu' escupirles á la
cara deis farsants que prostituheixen el teu
nom, fente servir de tapadora d'un imperi
que cau á trossos.

Ajuntament;

beneficia

resultar catorze fra

ja no's va parlar més del mitin gran.
aniversari de la
Pero ara, aprofitant
mort d' en PI y Margall, volen probar,
ab la escusa de fer un homenatge al vene
rable mestre del federalisme, si poden fer

á la

No bada tant com aixó, En Riu.
Ha confós En Laporta ab En Vallés.
Pró, en cambi, ha endevinat en un revo
lucionari al governador de la provincia.

toros.

Pero

bada

á la

Y En Riu exclama:
!Sí qu' he badal!
Y s' en va corrents á la imprempta y
avisa que s' ha de corretgir quelcóm... pró
no més falta tirar 2 Ó 3.000 números y, per
tant poca cosa, ho deixa corre.
!Sí qu' he badat1 repeteix.

una

Avans la policía ja era dolenta pero des
de que en Romanones la va reorganisar en

ara

S**
Seguint nostre exemple, I' Ajuntament de Barce
lona y en ea representació la Junta Autónoma de

lley

de 10 de Mars de 1900 se va es
tablir el 'Contracte del trevall,, ahont se
prescribeixen les obligacions mútues entre
els obrers y patrons (adequades á cada in
dustria), tenint obligació les dues parts de
avisarse ab set dies d'anticipació avans de
deixar el trevall.
La Iley de 11 d'Abril de 1896 estipula la
manera en que s'han de fer els pagos als
obrers a jornal y als que trevallen á preu
fet, seguint les practiques conegudes per el
nom de "truck system,.
Els principals extréms son que tot obrer
que trevalla á preu fet té'l dret de compro
var les mides, pesos ó lo que's prengui per
base pera determinar la cantitat del séu
trevall per fixarli el séu sou, y el patró está
obligat á donar á cada operan, el dia del
séu cobro, un estat explicatiu del trevall
que ha fet y l'import del séu son; prohibeix
aixísmateix la Iley als patrons d'imposar als
obrers condicions gneis privin de poder dis
frutar Iliurement del séu sou en els cassos
de penyores estipulades per reglaments pú
blichs y aprovades per la lley, pró en cap
ser més d'una quinta
cas la retenció pot
part del sou guanyat ni'ls operaris cedir
més de dues quintes parts.
Per no fer més Ilarch aquest article deixo
per un altre esplicar las condicions de sa
lubritat deis tallers y la previsió d'accidents
del trevall que formen part de les regla
mentacions del trevall.
ALEXANDRE BULART RIALP

care

*e *

Nostre estimat company En Joseph M. Folch y
Torres, que com saben nostres Ilegidors, se troba
exilat á Fransa, está á punt de publicar una novela
ciutadana titulada «Sobirania», pera la quina el dis
tingit dibuixant En Junceda ha fet unes cobertes á
varice tintes, b.tIla mottra del seu art exquisit.
No parlém del valor literari de I' obra de nostre
estimat company, car podría semblar parcialitat,
mes (cm constar ab veritable satisfacció, I' entu.
ssiasme ab que ha sigut rebuda la nova en ele cen
tres literaria y l' éxit que tot fa preveure obtindrá.
La Imprempta Elzeviriana, ahont s' ha compost
l' obra hi han posat tots sos afanys pera que la part
material sigui digna del seo establiment.
L' obra apareixerá á fi de mes.

diurnenge prop-passat,

aniversari del ban
reuniren en 1' Hotel de Fran.
á qui ob
sa una trentena d' amichs d' en Garriga
sequiaren ab un ápat germanívol en demostració
de joya per haver sortit bé de la ferida que rebé en
tal dísela á la sortida del Frontó Comptal.
De sobre tanta 's trinca per la Solidaritat Catala
na que es la germanor de tots els bons catalana.
També 's feu una recapta pera '1s nostres presos
qual import junt ab una carta encoratjadora firma
da per tots els concorrents se '1s ne feu entrega l'
El

quet de la Victoria,

's

endemá.
•
*

L' altre dia el progreso protestava per
que l' ajuntament havia acordat construhir
Passeig de
un viaducte pera comunicar el
la Diputació ab la part alta de Vallcarca.
La seva Ilógica era aplastant; el viaducte
havía de ser pagat per els propietaris, y no

*

Els lerrouxos han demostrat una vegada més la
seva
intolerancia y la seva manera d'entendoe la
'hure ernissió de les idees.
En el miting quels elernents católichs de Gracia
organisaren pera protestar de la aprovació de la
(ley d'Associecions, s'hi notaren els mateixos fets
incalificables que d'un quant temps ensá, desde 'I
mitin dtl Comtal, un grapadet de frajanos venen
provocant ab veritable fruició dels senyors del Go
vern civil.
LA TRALLA una 'regada més ne protesta, car en
tén que tan digne de censura es lo que van fent
impunement ele anornenats lerrouxos, com ho fora
el quels católichs anessin á alterar l'ordre en els
actea deis lliurepensadors, puig enteném que la ve
ritable democracia y tolerancia consisteix en alió
de que: Lo que no vulguis per tú no ho vulguis
per ningú.
*

*

el liberal del cerebro s'ocupa indignat de lo dit
per un rector de la Corunya que manifestá no es
ser dignes del tracte y convivencia les persones que
Ilegeixen la mala prempsa.
Y l'esmentat orgue de totes les indigpitats, pare
y padrí de totes les mentides y de totes les infa
mies, donantse per aluda en les declaracions del
sacerdot, pel sol fet de referirse á la mala prempsa,
anuncia que d'aquí en endevant portará ala tribu
nals de justicia á tots els que 1' injurihin.
!Sembla mentida tanta barra!
?No recordes, liberal en Barcelona, que ja t'ho
hem dit tot, tot lo que á un poca vergonya, á un
fals delator se li sol dir?
?Perque no'ns has portat ala tribunals?

!Farsants!!!
***

envia LA TRALLA desde Figueres á
Andrée Ferrer de Toulouse, que' ns les retornen en
aquesta redacció per no trovar el destinatari.

Avitém

qui

á

e

•

El ministre de Gracia y Justicia 's va trobar que
no sabía que contestar á n' En Mella perque aquest
s' /savia remontat zi una altura tant filosófica que
lapolítica res te que reure.
Está vist que 'la caebres ministres no s' entenen
de filosofies. Ella no ‚rolen mes que política, políti
ca

de

partit.
VIC. y ME.
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Cartera de Consunicacione

AL COVE: R. C. A.—Agustí H. G.—J. M. y V.—
Un car. bar.— LI. G.—R. C. N.—Ll.
V.—Un Ilegidor.—J. P. y
R. C.—Quiqui.- R.
F.—F. R.—D. Ll. T.—Riff.
CONTESTACIONS: M. A. T. Creyera haverho
demostrat; pró vosté 'ns ho confirma ab sos raho
naments.—E. R. y Gnell. La carta oberta era mas
ea llarga; lo del número de les dones, ja anirá.—
Ramón Pí. Va la fuetada; meercés. —Escolar Ll. T.
y E.: ?volgués passar?—P. G. S. obrer manyá. Ser
veixis pautar de 7 A8 del vespre.— J. M. y M. Són
massa llarchs.

Frargamde.

—
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jliCIONkLISTESI Escampen erren la llevor fe
conda de la parla Catalana

CASES RECOMANABLES

En el Centre Nacionalista Radical, el soci de la
mateixa En Jaume Ventura, obrer lampista, doná

Joseph Casamitjana.— Mercería.— Prímp

una

Jaume Puig.

conferencia desentrofflant el tema «Ventatjes
de 1' obrer en el Nacionalisme».
El conferenciant, que fou extraordinariament
aplaudit, dona mostres d' haver estudiat á fons el

cep, 34. Sant

María, 26.
Imp.

—

Cugat

del Vallés.

Fábrica de teixits. —Santa

Sant

Cugat

del Valles..
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