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Essent nacionalista l'acció que

qualsevulga

diveticiresa

en el nostre poble realisa la Unió, tenen el dret y'l dever de
cooperarhi tots els catalans mogua-per les
que sia Ilur pensar y sentir en materies relligioses, polítiques social:. (DECLARACIÓ DE LA VII
y
ÁSSAMBLEA. DE LA Unió

aspiracions del Nacionaiisme,

CATALANISTA).

J 0g iut

cad
S' anuncia la constitució d' un Centre iVa
cionalista Republicd y tots els que estimém
la llibertat ens en hem alegrat puig la fun
dació d' aquest Centre, que promet resultar
un fort nucli de Huyta nacionalista-republi
cana, será una nova demostració de la for
sa positiva del Nacionalisme Catalá.
Peró, per la calitat deis fundadors d'aquest
Centre, per sa significació y historia dintre
del Catalanisme, la fundació del Centre A'a
cionalista Republicá té una capdal impor
tancia en lo que impideix pel moment la
realisa ció del desitj gayrebé unánim de cons
tituhir d' una manera concreta l'organisació
Nacionalista de Catalunya. Aplaudím de cor
la constitució d'aquest nou centre republicá
per la varietat que imprimeix en el Nacio
nalisme, de la mateixa manera que respec
tém el nucli conservador constituhit en la
Lliga Regionalista; pero ningú podrá dub
tar ni un instant de que are més que may
convé realisar l' ideal de concordia de la
Unió Catalanista, veritable representació
del Nacionalisme Catalá, com la Lliga ho
es del catalanisme ó regionalisme conserva
dor, com el futur centre ho será del nacio•
nalisme republicá.
L' ideal de la Unió Catalanistai
Nosaltres que 'ns vantém d' haver inau
gurat ab LA TRALLA l' exteriorisació de les
opinions radicals deis Nacionalistes, som els
primers en regoneixe el dret d' existencia
d' altres medis ab diferentes idees socials y
relligioses; pero coneixedors de lo que deu
esser el Nacionalisme, seguidors antichs (en
care que joves) de l' ideal redernptor de Ca
talunya, no sabis pero sí enterats de lo que
dóna forsa y estabilitat als moviments so
cials y polítichs, reclamém en nom de la Pa
tria, als capdills d' un y altre grupu les sé
ves forces y iniciatives pera donar al movi
mentNacionalista una seriosa organisació de
lluyta y de defensa que sia prou ampla pera
deixar la llibertat pertocant á cada una de
les varietats y que sia prou justa (en sentit
de justicia y no d' estretor) pera evitar 'en l'
avenir lluytes intestines.
L'ideal de la Unió Catalanista es aquest,
y ab amor y una constancia exemplar l' ha
perseguit preferentment el que avuy es dig
ne president d' aquella honorable institució,
amor y constancia que no han sigut corres
postos pels qui ter-líen en aixó un dever.
No volém puntualisar perque veyém en
care factible '1 necessari propósit.
Sabém bé proa que en un y altre grupu
hi han inteligencies capaces de saber com
pendre la necessitat d' aquest organisme
moderador, y es per aixó que atribuhím la
creació del Centre Republicá en aquests
instants, al desitj d' aprofitar el moment po
lítich, sense que aixó vulgui dir refús á la
crida de la benemérita Unió ni abandó del
progecte del qual n' están bén enterats els
organisadors del novell Centre.
Els Nacionalistes que en l' entussiasrre de
la creixensa rápida no donen importancia
als aconteixements de l'avenir, desconeixen
la importancia que té pera la Patria '1 nos
tre moviment y la responsabilitat que con
treu l' actual generació catalana enfront de
les esdevenidores.
Ningú pot creure que de part de la Unió
existeixi cap afany ni polítich ni senzilla
ment d' enrobustir sa bén robusta persona
litat. Ni l' historia honorable de la Unió
Catalanista, ni la respectabilitat dels séus
composants dóna dret á dubte. La Unió
sense escridassaments, sense ni tan sois un
orgue diari en la prempsa, infiuheix profon
dament en l' ánima catalana. De sa derre
ra iuoblidable Assamblea n' ha brollat la
afanosa creixensa. La séva veu seriosa
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De tant jugar á pilota
al últim n' ha resultat

senyalá la significac;ó del rnoviment y li do

de Nacionalisme; els espe
rus espectants se decidiren y l' arma inven
cible que doná aquesta Assamblea de la
Unió á la prempsa radical Catalana ha tin
gut la forsa vencedora que 'ns ha portat á
la primera victoria.
Cal, donchs, no desohir sa veu que'ns avi•
sa del perill futur de disgregació; cal escol
tarla y aténdrela ab el bén entes de que es
la veu del patriota no entelada per la tona
litat del polítich.
na

ample nom

que la pilota ha caygut
perque tots junts s' han

Avuy nos limitém á n' aquestes senzilles
manifestacions, pero convensuts de la cap
dal importancia d' aquesta qiiestió, prome
tém revenirhi de nou á ti d' ajudar pública
ment les iniciatives patriótiques de la res
pectable entitat y pera que lo que are s' ha
treballat discretament sia conegut de tots y
s' irnposi la veu de la opinió á les convenien•
cies polítiques.
GNOM

cansat.

L'

AMNISTÍA

A l' hora de

bre,

ens

compaginar el present

aném enterant que

nom

la tant bescan

tada amnistía, resulta un verdader cartutxo
de perdigons.
En ella no hi van inclosos els obrers per•
seguits per delictes de opinió, ni eis atachs
á la persona del rey.
Es cert que nostres companys presos y
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2

exilats podrán
no es

retornar á la

pron.

Nosaltres per tant

tes

com

L' imperi, ja no era imperi,
la petulancia y 'I yo,
I' omnipotencia de llauna,
tot havía anat á fons.
En quedava brossa y fustes,
escombraríes y pols,
!y aquell rétol de &alquila
fet en castellá del Clot!
PEP

llar, pero aixó

á homes demócra

que sentím y 'ns condolém de les desgra

cies del próxim, protestém de que '1 projec
y lliberal que teníem
te no sia tot lo ample
dret á esperar que fós.
ULTIMA HORA.—Per confidencies fide
dignes sabém que si la amnistía no alcansa
als obrers y als atachs al rey, es perque en
lerroux, d'acort ab el cc:tinte de Romanones,
y
han acordat ferho aixís expressament á fi
cam
pugui
fer
una
lerroux
efecte de que en
panya á favor séu y del govern y en contra
deis diputats senyors Salmeron, Junoy y
demés republicans de la Solidaritat. Es per
poguer dir ab aquell posat com si tingués
rahó: Ya lo veis obreros y correligiona
rios: para los separatistas amnistía y pa
la cárcel, el des
ra vosotros la esclavitud,
tierro. Ya veis lo que da de si ese engen
dro maligno de la Solidaridaz, etz., etz.
Mes are la no va infamia está descoberta,
y'ls obrers que sofreixen preso, ja saben qui
culpa.
es el que'n té la
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SALQUILA
La veritat, jo no m' ho creya.
Va venirme tant de non
la guillada misteriosa
que ha fet I' ex-Emperador,
que vaig dirme, Pep, somies
ó no tens el cap á tó.
?Que redimoni l' obliga
tan depressa á tocá '1 dos,
per més que sembla que consta
que ja 'ns deixt 'I cornon?
Aquí encare te '1 progreso
y li sobra gent y tot,
per dir biba y per dir muera
sempre que ve la ocasió,
aquí té cóvens rebeldes
que resulten un primor
per fer cala quinze dies

Tuyt ó deu revolucions.
?Qué será aquesta fugida?
farsa aixó?
Vaja, vaja, fora dubtes:
cap als Josepets y prou,
are gin ab un automóvil
de deu céntima, qaalsevol
se dona ayres de persona
de la class a de senyors.
Para l'auto, dono brinco,
encench un habano gros,
(jo no fumo arrendataria
com els pobres espanyols),
y xano-xano á la torra
sense cap mica d'esfors.
La noticia se confirma,
y a;xis mal escrit y tot,
arribo á llegir &alquila;
casi emocionat del glop
inesperat que així 'm dona,
truco, obren y un minyó
cm pregunta qui demano.
—Jo, ningú, venia sois
?que será

una

á tafanejar una mica,
parque he vist escrit aixó
que diu que la torra 's Boga.
—Passi, passi, sí senyor,
jo soch el que he escrit el rétol
perque no hem trobat pintors.
—?De manera que Salquila?
—?Que la vol Hogar?
—Jo, rió.
—?Donchs que sab algun drapayre
vosté mateix s; vol,
que s' encarregui deis trastos
que deixa
Emperador?
Si no vol Bogar la torra

compri aquesta

runa,

donchs,

que 'm treurá d' aquí una nosa;
miri ven aixó es un trós
de la corona que usava
quan ell ha manava tot,
aquí hi ha 'I seu uniforme,
aixó son ele saba*ots,
aixó 1' escila del trono,
aixó llorer casi pols,
aixó '1 cetro dernocrátich,
aquí un cove d' ilusions,
aixó e3 El alma en los labios,
y aquest munt de paperots
son sobres dolents de cartes
d' en moret y altres senyors,
aquí hi ha el manat de teyes
y aquell petroli famós
per encendre Barcelona,
y aquí té un cap de bastó
qu' havía sigut d' en Portas,
en fi, vaja, trasto; morts,
que si 'n treya tres pessetes
me farien molt favor.—
Efectivament no 's veya
del' un al altre cantó
de la ex-imperial estada
mes que brosses y fuitots,
denotant la derrumbossis
y 'i final més dtsaatrós.
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Más esvalots
Pobres criaturesl Després d' haverse que
dat sense nvinyera, encare volen fer de les
séves y ho logren; fan coses de les séves:
papers ridícols.
Diumenge hi vam tornar á esser. S' es
camparen per la Rambla y '1 carrer d' en
Guardia volent esparverar á la gent ab els
séus jochs infantívols y logrant qu' algú s'ho
prengués en sério y fes sortir el papu que
guarda civil pera espantarlos.
va vestit de
Y es ciar que 's van espantar. Ells porten
tota l' herencia d' aquell senyor que may
fugía deis perills y atacava en mitg del ca
fer ab
rrer als més valents armats com va
en Portas á pesar de no haver predicat may
la valentía ni 'Is medis extréms de la garro
tada contra els que no fossin de la séva ea

pelleta.

El fet es

yeu y cantaveu vosaltres. Y vull repetirho,
vull refregárvosho pels ulls; els primers
que trevallaren á favor deis presos de Mont
juich foren els catalanistes del Ateneo Bar
celoní; procés aquest del qual se n' ha ser
vit per enlayrarse el vostre quefe, per dei
xar després á la estacada á les víctimes.
Vosaltres sí que l' haveu perseguit al po
ble; u hen expremut la séva bona fé fas á.
ferli rajar actes de diputat Ó de regidor, la
única ilusió vostra, la finalitat suprema del
vostre altruisme y de la vostra política.
Sense soroll, sense bombo ni platerets, la
Unió Catalanista, en plena Assamblea de
Balaguer, fa onze anys, acordava posar una
resclosa al capital, aprovant la contribució
progressiva y la supressió dels consums; de
la mateixa manera que en la Assamblea de
Barcelona regoneixia personalitat jurídica
á les Associacions obreres; y feya més,
acordava per unanimitat, aixó es, pel vot
unánim de més de mil assambleistes lo se

imposar la democracia deis que
imposarla, contra els ab

tenen forsa pera

solutistes y reaccionaris que volen que les
decissions de les juntes siguin acordades per
majoría de vots.
Ab aquest sistema antirepublicá y antide
mocrátich, els exércits del fracassat empe
rador no s' hi poden avenir. De voluntat, no
més n' hi ha d' haver una, perque '1s altres
no 'n tenen. Y es que piensa el ladrón que
todos son de su condición.
Pero en fi, are ja som al sainete. El dra
ma ji fa estona qu' es acabat. Aprofitém
aquest moment per riure un xich y rescaba
larnos deis efectes dolorosos del drama y
preparemnos pera sortir definitivament del
teatre.

La fundó de la Revolución y sus miste
rios y la pessa Un com se nega, está aca
bantse per moments.
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La embustería "en marcha"
ó els reaccionaris "en acción"
Els clavaguerons que en forma de perió
dichs serveixen pera sols abocarhi tots els
escrements biliosos deis reaccionaris lerrou
xistes, callen devant les nostres acusacions
com uns morts; ells tan bravucons y llen
guallarchs, ells dispuestos á contender con
los separatistas tralleros, no 's veuhen ca
insult y la embustería
passos de provar
que estamparen en cartells y periódichs
anunciant uns célebres mitings (célebres pel
vergonyós fracás que obtingueren), ahont
afirmaven que 'I catalanismo persigue al
pueblo: nosaltres demanavem proves, y fe
rem més, hem demostrat que '1s persegui
dors del noble no són altres que'l perseguit
per estafa á qui segueixen com á quefe y
uns quants forasters més sense arrels, lli
gáms ni afeccions en aquesta terra. No cos
ta gayre llensar una acusació: n'hi ha prou
ab tindre la conciencia feta ab aixarnplos;
lo que es més difícil es provarla, y aixó es
lo que no han fet ni farán els difamadors
reaccionaris, els qui pera seguir perseguint
al poble disfressen la seva ánima inquisi
dora ab mirallets radicals y democrátichs.
!Infelissos! si no féssiu fástich, faríeu llás
tima.
May els que vos alabeu de defensar al po
ble heu fet ni fareu lo que pel poble ha fet
el Catalanisme. Al poble sois l'heu volgut
pera embrutirlo y ferio servir de colabora
dor pera la obra d'opressió del centralisme,
tan espléndit per vosaltres y tan tira pel
poble que trevalla y paga. Al poble vosal
tres no u heu ensenyat res de profit, com
no sia enganyarlo repetides vegades, incul
cant á una part d'ell un odi selvatje contra
els que sense mires interessades han consa
grat la séva vida á trevallar per la llibertat
de Catalunya y deis catalans.
En el preámbul d' aquestos articles deya
y repeteixo avuy: els catalanistes són els
qui sempre han sortit en defensa de la dig
nitat y de la vida del poble.
Cap deis que avuy parleu del progreso,
la liberta- desde les columnes deis papers
lerrouxistes, vos exposáreu la vida y la Ili
bertat pera evitar els embarchs de proleta
ris á Cuba y Filipinas, com feren rnolts ca
talanistes y federals; al contrari, com á
buenos hidalgos cantaveu plens de bélico
ardor la estúpida marxa sarsuelera, ab la
que '1s despedien desde 'ls ports. !Y era
sang del poble la que s' escolava! Per aixó
'n protestava '1 Catalanisme, per aixó ré

güent:
"L' Assamblea, tenint

en compte que '1 pri
dret de l' home es lo dret á la vida, y que
aquela dret es estretament lligat ab lo trevall,
y que, en sa conseqüencia, lo trevall den exe
cutarse en un medi apropiat y ha d' encloure
dret á. la vida's fas
tot lo necessari pera que
si efectiu en l' home y pugui aquest adquirir
lo desenrotllo armónich del ser, tant en l' or
dre econó.nich 6 material, com en l'intelectual
y moral declara.
Primer. Que s' han d'excloure totes les ex
plotacions económiques que tendeixen á enca
rir 6 á malejtr els elements necessaris á la vi
da, tant en 1' alimentado, com en l' habitació
y '1 vestir.
Segón. Que ha de procurarse aixis mateix
la conservació y perfecció de la vida en tot
hom, pera que aquesta, abrís en sas condicions
generals com en les condicione especials del
trevall, se desenrotlli en les circunstancies
més favorables pels individuus, y que s' esta
bleixin tots los medís que sien garantía d'aque
lla conservació y protecció abrís en higiene
mer

prevenció d' accidente desgraciats.
Tercer. Que especialment ha de procurar
en los
se la conservació y perfecció de la vida
trevall
sers débils fent que les condicions del
síen establértes de manera que no 'n resultin
perjudicats les dones, els noys y demés indivi
duus perpétua ó accidentalment febles, y espe
cialment que no 'n sufreixi perjudici la gesta
ció ni la maternitat.
Quart. Que'l trevall asseguri á individuu
la conservació y '1 desenrotllo de sa vida en
cas d'inutilitat, ja sía per incapacitat acciden
tal 6 perpétua nada d' accidents del mateix
treball y que 'ls asseguri també en los casos d'
orfanesa y invalidesa per qualsevol causa que
com en

sía.

Quint. Que

en

l'organisació social

del pre

TÉ'L DEVER de concorre á tot
lo que sía necessari, pera que dins de la colec
tivitat s' assegurin les mellors condicione de
conservació y perfecció de la vida deis indivi
duus, y '1 desenrofflo armónich del seu ser en
tots los ordtes y que, en sa conseqüencia tam
be té '1 dever social de promoure y cooperar á
totes les obres que s' encaminin á n'aquets fins
y assegurin la prevenció y'l remey d'accidents
y invalideses, y '1 foment de fine morals, inte
lectuals y artístichs.„
Aixís es com el Catalanisme persigue al
pueblo? Vos anéu enterant senyors reaccio
naris lerrouxistes? Vos anéu convencent de
que tota la vostra propaganda no 's pot cali
fizar de res més que d' embustería?

sent,

LO CAPITAL

pera acabar el present article. ?Ab
dret parlen del poble? Vos heu figurat
per exemple, que el pueblo son no més els
doscents setanta dos infelissos que tot y es
perant l'empleu de burot ó de policía, 1s feu
servir pera mourer escándols indignes de
gent civilisada, ab la sola idea de despresti
giar á. Barcelona als ulls deis estrangers?
?Qui paga els escándols?
El poble, el verdader poble, el que val, el
que trevalla, el que té ánsies de vida nova
set de llibertat y de justicia aquest no es ab
vosaltres. L' en separa la séva dignitat y '1
séu amor á la llibertat deis pobles y deis ho
mes, els séus desitjos de federació humana.
PRLEGRí LLANGORT
Y

are

quin

Toulouse 14 Desembre
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La Bandera á Mme. De Haussy
El

dissapte passat

arribaren á nostra ciu

respecta bles senyors pares de nostra
colaboradora de l'altra vessant del Pirineu.
Han vingut á. retornar les innombrables
tat ele

visites que sels han fet durant prop d' un
any per molts de nostres companys.
Els sinapátichs vellets serán portadors de
la Bandera que les Dones Catalanes oferei
xen á Mme. De Haussy, ja que no 'ns han
permés les circonstanciesde ferho nosaltres.
Desde aquestes columnes renovém la sa
lutació ale esposos del Llanguedoch, y re
merciant la visita ens creyém en el dever
d'agrahir que siguin, al ensemps que porta
dors de la ofrena, transmissors de nostres
desitjos de que la Bandera Catalana oneji á
tota hora en el Domable de Masseillos (El
ne deis senyors De Haussy.

"AQUEST ES NOSTRE DEVER"
La lectura d'un article publicat en la Re
Popular, y firmat pel respectable es
criptor En F. S. y S., m'ha causat una de
aquelles impresions que son de difícil des
criare. Si no conegués, encare que sois per
referencia, á dit escriptor, hauria cregut
que's tractava d' una estratagema del cen
tralisme pera trovar la manera de desba
Restar la unió deis catalans contra d'aquest
monstre del sectarisme, que lo mateix ataca
la llibertat deis pobles que la deis indiví
duus, sigui en el ordre social, sigui en l'
ordre relligiós.
Y si m' ha produhit aquest efecte es per
que m' ha contrariat el trovar encara una
persona de regonegut talent que s' hagi po
gut arrivar á creure per un sol moment que
el moviment catalanista té d'esser obra de
un element determinat, ab tals ó quals ideals
vista

polítichs ó relligiosos.
Després de tantes vegades com s' ha dit
en els periódichs y en la tribuna, sembla

que deuria trovarse dins el convenciment
de tots els que estimen huy Patria, que á la
defensa d'aquesta tenen el dever de sacrifi
carshi tots els séus fills, siguin aquestos afi
liats á una 6 altra relligió ó tendencia social.
No puch acceptar que l'autor del mencio
nat article tingui la candidesa de creures
que sois puguin estimar á Catalunya els que
segueixen les practiques de la Iglesia, per
que jo podria citarli exemples de varis in
divíduus que tenen donades proves del es
perit de sacrifici que '1s ha guiat en sos ac
tes en pro de sa estimada Patria y en cam
bi no creuhen en cap ideal relligiós.
Mes cal fer memoria de com s' ha desen
rotIlat el Nacionalisme Catalá.
Fins fa poch temps ele catalanistes que
en lo relligiós pensém d' una manera com
plertament diferenta al autor d' aquell arti
ck, ene haviem abstingut de fer manifesta
cions de cap classe moguts per nostre gran
amor á la Patria, y ab el sol y exclussiu fi
de sumar adeptes al estol deis defensors deis
drets de Catalunya, fossin quins fossin sos
ideals relligiosos ó polítichs, puig pera nos
altres, pera 'Is que estém disposats á tota
hora pera la lluyta, no 'ns era ni 'ns es un
obstacle el que '1s indivíduus creguin en la
virtualitat del Catolicisme ó bé deixin de

creurehi.

l'articlista no's recorda que'l Ca
á esser lo que podriem
dime una escola de tolerancia; y que tots
els que sostenen ideals, si troven hornee to
lerants, troven també molt més planer el
camí pera poguer propagar y fer arrelar
aquells ideals?
Jo tinch el convenciment de que molts
bornes han escoltat prédiques d' ideals ab
que no creyen, mercés á la tolerancia que
han aprés en les rengles del Nacionalisme.
Danchs bé: ?Per qué, are que cada dia es
més gran el nombre de catalans que van re
coneixent el séu erro de restar allunyats
del moviment Nacionalista, hauriem de per
dre llastimosament el tetnps en lluytes es
térils, volguent els católichs que tots els
catalanistes fossin católichs; y '1s que no ho
són que de catalanistes poguessin serne no
més quels que no creguessin en res de lo
que la Iglesia ordena als que la segueixen?
Son fets bén coneguts de tothom que dins
la benemérita "Unió Catalanista„ hi han en
titats marcadament católiques, y may per
may ni un sol deis periódichs adherits á la
mateixa, les han atacades per ses tendencies
relligioses, ans al contrari, han contribuhit
A fer públichs llurs actes. Y tinguis present
que l' esfors fet pels no católichs á qui
referixo té una gran trascendencia, per
quant la tolerancia d' ells els ha portat dis
cussions enutjoses ab els que están sugestio
nats per les prédiques anti democrátiques
deis representante de la política d' alta dalt
que es la que devém combatre tots sense

?Es que

talanisme ha vingut

excepció.

Si '1s católichs, siguin 6 no catalanistes,
consideren perjudicial pera Ilurs ideals la
ja famosa 'Lley de Associacións, no 'Is to

fer res més que lo que fem els demés
quan els polítichs d' ofici surten ab un ó al
idees; or
tre projecte que ataca les nostres
ganisém meetings, conferencies, etz., etz.,
aplegant totes les forses pera combátrels,
pero may se 'ns ha acudit pretendre que '1
Catalanisme se fes solidan i d' una cosa que
sois pertany á una part del poble catalá, sí
gui aquesta més ó menys nombrosa.
SnIa ridícol (y permétissem expressió
pretendre qu' un movirnent de protesta con
poble, tin
tra l' absorció de la llibertat del
pretensions,
les
totes
ferse
séves
gués de
més 6 menys justes 6 rahonables, deis gru
pus que l' integren.
Si aixó volgués fer el Catalanisme: guan
tindre de
tes y guantes vegades se trovaría
defensar dugues idees oposadest
Y pera acabar, copiaré 'I final del article
comentat que talment sembla un toch de
ca
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desbandada

donat á n' els catalanistes cató

lichs:
"P. S. Compuesto ya y casi en máquina lo
anterior, recibimos el número de La Veu de
Catalunya de anteayer, y hallamos allí el Dis
curso, por decirlo así oficial, pronunciado en
la reciente solemne -Junta de la Lliga Regio
nalista.„ Uno de sus párrafos trae por epígra
fe 'La qüestió religiosa.,. Leemos esperanza
dos y vemos que se ocupa de la sectaria "Ley
de .Asociaciones„. declarándose contrario á
ella. Pero ;nuestro gozo en un pozo! Al cerrar
el párrafo advierte el orador: Mes al combatre
la

!ley

d'

Associacions,

convé anarhi molt

en

compte: no la presentém com una !ley que ataqui
la religió; presenténaa tal com es: com un nou
atach á la hivertat.
De modo que ni en eso, ni en eso quiere el
Catalanismo oficial significarse poco 6 mucho
católico. Es, pues, caso desahuciado.
como
Vean ahora los catalanistas católicos cuál es
su deber... y ;a. cumplirlo!—F. S. y S.„
Els católichs tenen en el congrés del Es
tat espanyol varis diputats católichs, entre
ells els Srs. Albó y Soler y March que són
catalanistes; donchs encarreguéuloshi que
procurin demostrar els perjudicis que pu
gui portar dita Iley ab la seguretat, que si
logren feria retirar demostrant qu' es per
judicial á n' el poble, cap nacionalista creu
rá que dits senyors hagin abdicat de són
del
amor á Catalunya ni á les llibertats
poble que tantes proves tenen donades d'

FILOSO FANT

Els senyors que fan riure
No vuy pas despreciarlos, peró es lo cert
que aquell vespre, ja sia per la disposicio
especial del meu ánim, ja perque havia Ile
git un discurs lerrouxiá, els clowas no 'm
feyen riure de cap manera. Y jo, la veritat,
després d'haverme passat el dia engolintme
tot lo mes triat de la nostra feconda litera
tura y haver devorat tots els telegrames y
noticies del diario de la nocha, ab aquel'
seguit de sobressalts que un veu á cada mo
ment á Barcelona incendiada por los cita
tro costados, tenia verdaderes necessitats
d'esplayarme á plena rialla.
M'anava entretenint en rebuscar els més
amagats recons del diario que encare m'ha
via quedat al infern de la dreta, quan la
aparició de Mr. Bertin Iluhint aquell pet fi
mant de pantorrilles mascles que recorda
ven temps
passats de la política barceloni
na, coincidí ab la trovalla d' una gazetilla
altament remeyadora dels meus tristos ne
guits, en quina s'anunciava pera l' endemá
una conferencia del ex-alcalde de nostra
ciutat senyor Milá y Pi sobre "Crítica del

D' Ensenyansa obrera
Al dir obrer, me refereixo als que treva
llen en fabriques y tallers de tota mena, dei
xant apart á l' altra classe d' obrers que ja
siga per son orígen, ja pels trevalls á que
's dediquen en quins tots els dies fan prácti
ca de lo que van apendre de petits en les
escoles, están en general á un nivell d' ilus
tracio molt per amunt deis primers, quins
per tant son els que més necessitat tenen
de l' ensenyansa y '1s que més contingent
donen á. n' els remats que formen els vivi
dors que vénen de fora á redimirlos.
Es precís, donchs, que no 'ns cansém de
proporcionalshi medis d' instruhirse, vist
que la ignorancia está en rahó directa de
la facilitat en deixarse enganyar y envilir

ignominiosament.
Els impediments
ven

dits obrers

coneixements,

y entrebanchs que tro

proporcionarse alguns
superiors á la voluntat
majoría d' ells y més de lo
en

son

de la inmensa
que en general se creu.
Un obrer que plega á les sis del vespre y
suposant que puga y vulgui anar en alguna
escota, podrá entrarhi á les set, temps just
de cambiarse la roba y rentarse y fer el ca
Catalanismo„.
mi del taller á la escota, restant en ella fins
Me vaig prometre totseguit aquell tip de
á dos quarts de nou; arriba á sa casa á les
riure que 'm mancava. Y efectivament de
nou, de manera que haurá estat vuyt 6 nou
sitjós de satisferme, ja'm tenien á mí al en
hores sense tastar res y no podrá anársen
demá mateix emprenentles cap al carrer de
més aviat al llit de les deu, per aixecarse
estimar.
Y jo, parodiant á articlista F. S. y S.
les Corts ahont hi está instalat el "centro
endemá á les cinch del matí y tornarhi; no
conservador monárquico„ (1).
té, donchs, temps material de pahir lo que
me dirigeixo á tots els catalans pera recor
dárloshi el dever que tenen d' aplegarse so
Tinch de dírloshi que'l local va ferme
á classe li han apuntat.
més bon efecte que'l mateix Tívoli. L' as
Per una part lo dit y are ve lo més sério.
ta la gloriosa bandera de les quatre barres,
Ahont hi pot anar á instruhirse? Alguns
pera, tots junts, ensorrar per sempre més pecte de's elements de la companyía que ab
íntima idem s' escampaven pels salons de la
l'odiós centralisme, causant de tots els mals
dirán que prous llochs hi han. Si, efecti
casa ,va causarme desseguida una impressió
que afligeixen á nostra estimada Catalunya.
vament, y ja aniré enumerantlos.
satisfactoria. Allí era segur que hi riuria.
Posemhi en primer terme els oficials,
Aquest es nostre dever. !Qui es que dei
Els clowas, no més de véurels feyen esclafir
la Escola d' Arts y Oficis. Allí com tot
xará de complirlo?
la rialla. Els demés parlaven ab gran vani
lo que es oficial se lluyta ab sos grans
P. ISIANEN Y ARTES
defectes propis y á pesar de la voluntat y
tat d' atrevits jochs de mans en els que els
:906.
Cavaillon (Fransa
Desembre
diners fugien, ab la mateixa facilitat ab que
capacitat del professorat els resultats son
..K..¦¦¦¦¦•¦¦¦••¦•¦¦¦41¦.¦¦ les actes venien, y no mancava qui's distin
gayrebé negatius, no més va avant le alum
gia ab els jochs de la barra fixa. De trans
ne que ja va ben preparat de quan anava á
formistes n'hi havia molts. Peró cap era
estudi; més el que va per apendreho del
inmoral com Mr. B2rtin. No ensenyaven les comensament allí, no prospera y se com
Barcelona ha aixecat á la memoria del pantorrilles. Alló havia sigut algun temps.
pren; en el primer curs tots els anys passen
propulsor del Teatre Catalá un monument Are, tot havia cambiat.
de cent y com el professor no pot anarho á
qu'es la ofrena del poble al héroe que li des
Per fi, després de molts comentaris y
fer entendre un á un, resulta que la inmensa
yerta les fibres del séu cor. El nom d' En preámbuls, comensá la solemnitat que meha
majoría queden á les fosques, proves d'aixo
Frederich Soler, el modest trevallador que
via dut á n'aquel' lloch, y allavors comensá
que al segon curs son sempre tot lo més
havía de cridar als séus conciutadans atribu
pera mí el gran moment. Els asseguro que
una dotzena. Després hi ha el gros incon
lats cegament en lluytes de política xorca y
venient de que les llissons son esplicades
vaig riure de debo. Qui no ha sentit la deli
portarlos al Teatre á conéixer el passat glo
cada y armoniosa oratoria del senyor Milá, en un idioma que no es el seu y si hi ha ha
la
riós de Catalunya y á pendre les altes vir
gut algun digníssim professor, que ha in
no coneix encare el gust de la mel ni
tuts cíviques que podien regenerarlo, será
guayaba. El castellá que pronunciava el tentat explicar clá y catalá alguns incons
un nom que per sempre anirá ajuntat ab
conferenciant era una novetat en el genre,
cients n' han protestat obligant á que 'Is hi
aquest refloriment progressiu de la nostra puig essent un model de perfecció y dulzu
expliquessin en una llengua que estich se
terra.
gur no entenien. Per fi se paga, encare que
ra, se diferenciava notablement del que
En Soler fou un deis que primer va con
parlen entrebancadament tots els seus com
siga poch.
tribuhir á desenterrar 1' ánima catalana ofe
D.As "Ateneos Obreros., val més no par
panys de pista.
gada pel pes d' una espanyolisació que li
Per lo demés, jo noels tinch de dir res. La lame; en cada un d' ells hi ha un caciquet y
havía fet perdre tota existencia. Fou,
prempsa diaria ho va esplicar oportuna
aquest, que en general es un ignorant, f á y
donchs, un deis h,omes á qui Catalunya deu ment. El senyor milá vol fer del catalanis
desfá en tot y per tot; la llengua en que ex
aprofitades pliquen també es la oficial y la inmensa ma
la més gran de les gratituts.
me unes escorrialles que siguin
Pero 's tindrá més en compte aquesta im
pels partits polítias espanyols. El senyor joría d' ells van á un fi determinat que es
portancia de la séva personalitat, si 's re
una repartició de premis á só de bombo y
milá se pensa que'l Catalanisme es aquella
arreplegar platerets. Per fí també 's paga y molt més
corda que En Pitarra, el popular Pitarra,
vara de Barcelona que eh l va
feu més que aixó. Ehl no dongué al públich quan ningú més la volia. Sápiga, simpátich per cert que en la Escola de Arts y Oficis.
els fruits de sa inteligencia perque sols po
criticayre, que'l moviment de regeneració
Els Ateneus Catalanistes sembla que
guessin fruirlos els més entenimentats 6 ilus
Catalana no té ni ha de menester pera res á vulguin donar un pas mes enllá, més ab tot
trats. Eh l devallá fins al poble y li oferí la
aquells senyors... fent, empero, excepció de resulten també pobres y raquítichs avuy
necessitat de
Flor escullida d' aquell jardí qu' allavors tot
per avuy.
aquells cassos en que tinguém serveixen
de
No pot, donchs, arreglarse aquesta inte
hom ignorava y sapigué ferli percebir tant
riure. Allavors, tots vostés
bé la flayre que '1 poble se revingué y obrí
ressant qüestió? Jo crech que sí.
debó.
THhLES
Avuy que está de moda tot aixó de pro
els ulls, tornant á la vida, y admirant l' es
pléndida visió de la Catalunya nova que
molts
passos
tegir
al obrer y que, qui més qui menys se
feria
al
cap
de
(.) Aquesta trovalla vaig
reporter
lo.
y averiguacions sois propis d'un refinat
sent altruista y generós, també s' ha enco
renaixía.
"41¦411¦."AL".¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ manat y per cert en gran escala á la majo
Eh l fou el despertador del poble. Per ai
xó avuy LA TRALLA, s' assocía coralment á
ría de fabricants y patrons de totes menes,
A benefici de «La Reixa»
1 ofrena que li dedica el poble catalá y sent
petits y grans de Barcelona. Danchs, bé, si
aixó es veritat, sápignen que molt está á la
ab el seta recort l'esperó que reconforta per
Sense la pretensió de cap Milá y PI y
president
real
de
ca
seva má el millorar la intelectualitat de sos
la lluyta de la llibertat Catalana.
bombo
de
cap
sense el
Autonomista
Catalá
va
obrers y fins per egoisme propi deurien fer
Foment
zadores, el
a¦¦¦¦.,¦.".^Áib..ALALAL.^.^."..AL
ho, donchs obrer com més inteligent mi
celebrar, el passat dissapte, la Vetllada or
llor produlairá.
ganisada
á benefici de la Comissió benéfica
La cóssa d' en
El procediment es senzillíssim.
de la Unió Catalanista La Reixa. La Festa
Convertir després de l' hora de trevall el
práctichs.
El
resultats
un di
hermosa
y
de
Coloma
Farnés
tenen
sigué
de
A Santa
Folch
en escola.
Cinto,
En
Mane'
taller
hidalga
de
las
casas
Infantil
Mossen
más
Chor
putat digne de la
No hi ha fábrica ni taller del ram que 's
yel quadro dramátich del Foment obtingue
de Castilla.
aplaudiments pels bells vulgui y per insignificant que siga, que no
ren tots merescuts
S' ha oposat fermament á que s' instali á
respectius comesos.
pugui habilitar, lora hora de trevall, un lo
de
llurs
dialecto
catalán.
desempenyos
de
allá dalt una cátedra
del
Chor
á
la
Senyera
cal apropósit.
discutirse
A.
C.
regala
El F.
Y es lo que va dir eh l mateix al
Siguent la escota en el mateix taller se
aquesta qüestió: jo tinch de creure que aixís una artística corbata; y á la Sra. Pomar
Pomar
compren
que hi ha un gran estal vi de temps
Srta.
Dolors
(Concepció)
y
electors
per
Botey
deis
méus
de
interpreto els desitjos
obsequiades
obrer,
després s' evitarien totes les
per
l'
ranas
que
les
aquesta
mane
magnífichs
dos
quant predicantho sempre d'
endemá
de la ensenyansa oficial, les
personalrnent
á
l'
inconveniencies
anaren á oferir
ra es com
m' han donat la séva represen
encare
de la particular y per fi
acompanya
més
grans
diumenge, als presos polítichs,
tació.
diners.
Entitat
que
estalviarien
de
la
de
socis
rahó.
Els
de
bon
estol
des
Nosaltres creyém que té tota la
ni ha més encare; cada obrer apendría
demostrá que poden ferse ingressar á la
electors del senyor villapadierna no l' hau
bones
quanti
coneixements verdaderament útils per
Reixa
'Is
caixa de la benemérita
rien elegit sino fos per insultar á Catalunya.
mal gran
son ofici y per últim s'evitaría un
confongui
tats.
que
no
's
Are hem d' advertir,
als
es a quest que molts, d' aprenent,
La
Reixa
y
dissim
y
A.
C.,
á
Felicitém
al
F.
als ciutadans honrats ab els que fan les elec
patriótica
fan veure á sa casa, que al sortir del taller
que tant desinteressadament y
cions deis candidats cuneros.
general
nom
entussiasmar
als
van á la escola y lo que van es en
Altrament, hi agrahím de debo la séva ment lograren fer
Vetllada.
quan ja son fadrins se tro
pervertirse
y
simpática
á
concurrents
á
la
potser
brosos
bposició. Aixís la nostra santa parla
allavors no volen anar
ven ignorants, més
se lliurará de caure dins d' un reguerot fan
TRALLA
es cosa de criatures1
LA
á
estudi,
aixó
Calendari
de
hi
El
immaculitat que yo
gós en el que perdría
Ja veuhen si n' evitarien de mals ab una
pera 1907 morfi rá 'I dieseptey
lém tornarli els catalans que la estimém.
altruisme.
mica de verdader
Desembre.
de

PITARRA

com

villapadierna
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?Y quins gastos els hi portaría tot aisó?
Casi bé cap, perque lo millor fora que 'Is
patrons que estignessin en condicions don
guessin ells mateixos les classes. Quants odis
y rancunies desapareixeríen ab aquestes re
lacions diaries é Intimes! Si vegessin lo bó
que dona el recullir una mirada inteligent y
plena de sorpresa d' un alnmne que en vir
tut d'una explicació donada, se fá carrech d'
una cosa que may havía entes! De segur
que fora el millor rato que passaríen en to
ta la jornada, oblidant per complert les as
prors del negoci.
Cas de que'l patró no estés en condicions,
un fill seu, ó en altre lloch el quefe de taller
majordom y si no fos possible cap deis es
mentats ja 'Is hi indicaré en quina porta
podrien

trucar.

Estich segur que en les Associacions es
colars catalanistes hi trovarien bon nombre
per no dir tots els associats que no 's nega
rien á ensenyar á sos germans obrers, per
amor á n' ells, y ab lo que valen y ab la fé
que empendríen sa tasca, creguin que ho (a
rfen millor que molts professors que firmen
la nómina.
Ja veuhen donchs senyors fabricants y pa
trons de totes menes, petits y grans de Bar
celona, que es sois qüestió de voluntat y sens
que hagin de fer cap gros sacrifici.
RAMÓNI PUIG y NEG RE
(Enginyer

Industrial

Al.".¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦41¦411.

Conversa cassada al vol
—Digas, Joan:
una

?es veritat que la real

es

olla?

—Segons corn se mira, sí; segons corn se
juga, també. Veurás: el secretani va esser
prou cándido d' anar á explicar á una Re
dacció que á la real s'hi jugava; hi ha un
altre de la junta tan cridaner, que tot lo que
diu adins se sent del Passeig de Gracia es
tant; després hi ha un aranya que no fa re
mor, peró pica y fereix...

—Donchs, aixís, digas que'l pobre presi

dent

?

—! Oh! el

president encare es més aranya.

sapiguer

que quan se va fer la inau
del local de Novetats, va brindar
por los cazadores amantes de la ley de ca
za y...
Has de

guració

—?Y qué?
—Que eh,

el qui brindava, acabava de
arribar de Castelldefels ahont havia passat
vuyt ó deu dies cassant guatIlles, al mes de
Maig, ó sia, en plena veda.
--Donchs ab un exemple tal, ?qué farán
els que no prediquen?
—Pots comptar: vinga á respetar la ley
del juego....
K. TA. LÁ.
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COPS AL BULTO
Els4errouxets de menor quantía van ce
lebrar un mitin á la Casa del Pueblo ab la
escusa de rendir un homenatge als diputats
republicans portuguesos, pero en realitat
pera entonar un hin.= de lloanses á n' el

fugitiu ex-emperador.
Y

es

que,

com

que

veneren

á

un

Ido' tant

desacreditat, necessiten buscar bornes que
ab el séu prestigi els hi serveixin de tapa
dora.
El 25 del mes passat hi feren servir á n'
En Pf y Margall, y.1' altre diumenge apto
titaren pera el matera fl el nora deis diputats
republicans portuguesos, que tant alt posa
en la Cambra de
ren el seu republicanisme
Lisboa.
Y al igual que en el mitin dedicat á n' En
Pí y Marga'', tots els discursos se reduhi
ex-emperador, á qui tots
ren á ensalsar al
els oradors pretengueren comparar ab els

diputats portuguesos.

Y efectivament, endemá mateix el séu
héroe, després d' un perllongat silenci, se

decidí á fer un discurs. ?Pera atacar la mo
narquía com els portuguesos? !Ah! no; aixó
may; en lerroux es un republicano que may
s' embolica ab la monarquía. El séu discurs
emigració; y en
va reduhirse á parlar de la
prestava
pera ata
tema
's
que
aquest
care
cen
car furiosament al régim monárquich
tralista que ab els séus... desacerts obliga
buscar el pá
á tants mils d' obrers á anar á
eh l no va
mar,
pera
del
altra
banda
á l'
tenir cap paraula de censura, limitantse
senzillament á demanar que siga prohibida
la emigració á la América Central.
Com ell va ben tip, se pensa que 'ls que
emigren ho fan pel gust de viatjar.
si á la América Central hi ha febres,
aquí tením la peste deis mals governs, que
epidemies.
es la pitjor de les
Francament, pera portarse d' aquesta
manera enfront del govern monárquich, no
fa cap falta dirse republicana. Qualsevol
diputat encasillat podía fer lo mateix.
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?Y á n' aquest borne volen compararlo
diputats republicans portuguesos?

celona, queixantse deis

acorta del Ajuntament qt.
á situar les fires al Passeig de Colon.
Feria constar ab gust que dita circular está redac
tada en catalá, y al ensemps que creyém que si b
les fires ocasionen molesties als vianants, tamb,
reconeixém que hi ha un sens fi de petites indus.
tries que d'elles viuhen exclussivament y que n
deuhen desampararse aixís com aixís.

ab

obliguen

els

Diferentes vegades hem demostrat ab
datos estadístichs, com els catalans som els
que proporcionalment paguém més contri
bució, pero en cambi som també els més
desatesos; es á dir que de Catalunya es d'
ahont
Estat ne recauda més diners, y en
cambi ahont n' hi gasta menys.
Are, ab motiu d' un discurs d' En Ber
tran y Musitu al Congrés, hem sapigut que
hi ha provincies (no catalanes) ahont l' Es
tat s' hi gasta en carreteres un promedi de
120 á 130 pessetes per kilometre quadrat,
mentres que á les provincies catalanes sois
n' hi gasta de 5 á 12.
Aquesta immensa diferencia demostra la
sangría qu' ha de constituhir aquest riu de
plata, que contínuament surt de Catalu
nya, pera no tornarhi may més.
Y allá dalt encare per torna usen aque
lla frase insultant, de pide más que un ca
talán.
Y fa pochs dies, que ab motiu d' haver
anat una comissió catalana á visitar á un
ministre, aquest al ser interrogat pels pe
riodistes, va dir que 'Is comissionats cata
lans havíen anat como siempre, el pedir al
go.

La prempsa lerrouxista s' ha entussiasmat
ab el discurs d' en lerroux al contestar á un
diputat maurista, que havía presentat una
proposició contraria á la llibertat d' ense
nyansa y á les escoles laiques; (coses d' en

maura).
Pero malgrat que pera contradir á un con
servador no fa falta ser gayre radical, el
maurista l' ha fet callar al preguntarli si ell
era també antimilitarista, com algunes esco
les laiques.
La contesta d' en lerroux no podía ser
més célebre. Ya contestaré á Su Senoría ha
dit.
Y efectivament, podém esperar sentats.
L'antimilitarisme, ell no'l vol tractar rnen
tres li paguin pera fer de revolucionani de
camama.

tot just qu 'en Romanones y el
de Tovar li han deixat diners pera
fer un diari á allí dalt.
Podém esperar sentats, qu'en lerroux par
li de militarisme ni d' antimilitarisme.
La séva'paraula ja sabém lo que val; tam
bé quan les cartes á n' en Canyellas va dir
á n' en Cambó que ja li contestaría passa
des aquelles eleccions; ja fa més de dos anys
y encare esperém la séva contesta.
Y are ja veurán com fa lo mateix.
are

Marqués

reunió que celebraren els diputa ts
pera tractar de la amnistía, En
lerroux va fer la apología deis successos de
la nit del 25 de Novembre del any passat,
que nosaltres ens guardarém de calificar,
perque 'ns ho veda la lley de jurisdiccions.
Ses paraules, que constituheixen una ra
tificació del desgraciat article El alma en
los labios, que apartá de són costat á tots
els republicans d'una mica de seny, foren
que ell no hauria suscrit la proposició en la
que's demanava la amnistía, puig quels que
castigaren als separatistes catalans tenen
concedida la amnistía per tot el poble (vol
dria dir per el poble lerrouxista).
!Y que n'está d'enamorat del 25 de No
vembrel
En

ritablement, s'hi trobava

Aquest

va

diccions,

Els republicans han acordat la celebració
d'

una

Assamblea

juntes municipals

Regional
y les

en

la que les
han de
que nome

provincials

discutir per medi dels delegats
Lin, la Solidaritat Catalana.
Pero en lerroux s' hi ha oposat rabiosa

no vol més que la séva voluntat;
y per dificultar ho pretén que tot el partit,
per medi de delegats de totes les regions,

ment: ell

mancar.

•• *

•
•

Al

Els preparatius que 's féren
en la nostra Redacció
que
sois interessa á Catalunya.
!Y aixó que ell se diu republicano autono
mista! Pero ?cóm entendrá aquets borne 1'
autonomía? Perque si aquesta paraula vol dir
govern especial, no sabém ab quin dret les
altres regions han de resoldre en una cosa
tant Catalana com la Solidaritat.
Pero ja's ven ahont va; senzilament á po
sarhi entrebanchs. Ell no vol de cap mane
ra que 'ls republicans catalans donguin el
séu parer, perque sab qu' aquest ha de ser
contrari á les séves trafiques.
Eh sab perfectament que la junta muni
cipal de Barcelona, composta dels presi
dents de les entitats y deis regidors del
Ajuntament, es séva en sa majoría; perque
durant aquestos últims anys ell ha fet els
presidents qu' ha volgut y ha fet ellegir re
gidors als homes que li ha donat la gana;
per lo tant res té d' estrany que la majaría
d' ells atenguin més als interessos personals
de qui 'Is ha fet ellegir que no pas els del
partit, ni del poble catalá; pero ni en les
juntes municipals de les demés ciutats cata
lanes ni en les juntes provincials n'ha deixat
sentir tant la séva influencia, y, per lo tant,
Ii son contraries, puig están compostos d'
bornes de criteri independent.
Per aixó ell no vol sentir parlar d'Assam
blea.
R. I. U.
IL.,¦.^A‘.4.¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦

una

poguer pera aprovar la lley de juris
are s' oposava á que 's concedís
amnistía á n' els catalanistes condempnats
exilats.
Rabiós perque la Solidaritat Catalana es
combrará de Catalunya tot lo que fassi pu
dor de centralisme, vol ferho pagar als que
han caygut baix les urpes de la autoritat;
solzament l' esprit de venjansa es el que l'
inspira; eh l pensava ferse aquí una forsa de
la que 's pogués servir quan fos ocasió, y
com que
tothom li ha girat espatlla, al
veure sos sornnis destruhits sa indignació no
té Ihnits.
Crech que altres vegades ja ho hem dit;
tots els polítichs senten per igual l' odi á Ca
talunya, pero á n' en maura, es al que més
hem de vigilar, perque com que té rnés ta•
lent que '1s altres, es el més temible.
Y si encare hi ha algún babau que cregui
ab en maura, que s' en apunti quatre.
que

nou

En Junceda 'ns ha fet un magnifich cartell-anun.
ciador del nostre Calendar. Encare que fet per tul
de la casa, no 'ns estém d' alabarlo. Créguin que fa
penclant, com diuhen els francesos, ab el calendad,
Es tirat á vares tintes á cal Utrillo.

republicans

1111*
En maura, l'enemich més gran que té Ca
talunya, el que indirectament va fer tot lo

á

premi,

consistent en i.000 pessetes,
se concedirá á la millor obra dramática.
Ull viu, senyorsl

siga qui resolgui sobre aquesta qüestió

!Quin escarnil

!Y

***
publicat el cartel! deis Jochs Florals de Bar,
d'enguany.
Aquest any s'hi consigna un nou prerni que, ee.

Sha
celona

FUETADES

A Pineda, el presider t de la Germandat Eduart
Ruscalleda (a) el boteret, havia de convocar la jun
ta, com costúm anyal, el derrer diumenge de de
sembre. Més, sapiguent que hi havía la intenció de
tréurel de president, va aprofitar I' ocasió de la ce
lebració del miting inaugural de la Associació Na
cionalista de Pineda, pera convocar la referida jun
ta en el mateix dia á fi de que, com tothom aniría
á la festa del Centre, quedaría deserta la junta de la
Germandat.
Pero veusaqui que 'I botarel propone y '1 Nacio
nalisme dispone.
L' Associació va sospendre '1 miting inaugural
y... tothom va anar á la junta de la Germandat.
Consequencia: que 'I boteret ja no es president
de la Germandat.
De lo qual, pot donarne mercés á la Associació
Nacionalista de Pineda y... á la pluja del dissapte
que re_fredá als caciquistes.
S' acosten ala ignocents; felicitém al expresident
boteret per la botada.

anterior; pluja

1.1 casa constructora d' obres, Freixas y C.', S.
8o, Gracia, ens ha remés 25
en C., Travessera,
li'cris de i kilo de pá, i Mirra d' arrós y o'25 pesse
tes, qu' hem entregat á persones necessitades.
Mercés ala generosos donants quin exemple vol
driem veure imitat.
Els vals són impresos en Catalá.
*
*

Diumenge passat tingué

lloch á la Lliga Popular
Catalanista de Castellar del Valles una conferencia
pública á cárrech de nostre company En Pere B.
Tarragó, que's vegé forsa concorreguda y fou un
éxit per aquella entitat nacionalista.
El compromís previ que ab ella tenia 'I nostre
company d'assistirhi el dia indicat, el privá d'assis
tir en representació nostra al miting de Pineda, á
quin acte 'ns adherim coralment.

Al

condempnar

y

es que no ha donat
l'ordre ala Ilassers deis carretons deis góssos
perque acabin de una vegada ab certs animalons
que de tant en tart surten sense morrió á moure
escándcl pels carrera de la ciutat?
?Qué porser li agrada com á perfecte monárquich
que es?
--

encare

el

se

•
•

•

Sr. Administrador de correus.—No té calificatiu
lo que 'os passa á LA. TRALLA ab els seus subordi
nados. En pochs dies hem rebut circh avisos de
aquesta administrado reciamant per falta de fran
queig. Si aixó fos veritat no tindriem res que dirhi;
pro es el cas que al retirar els impresos retinguts
ens trobém en que la falta de franqueig no hi es, y
per lo tant ab que 'os fan pagar una cosa que no
devém.
Serveixis advertir als seus subordinados que á
TRALLA no '1s donen els diners perque encare que
'os subvencionin els jesuites, com diuhen els lerrou
xistes, els diners els hem de guardar pera fer revo
luciones.
*

*

*

Havém Ilegit alguna periódichs als quals els sem
bla mentida qne '15 ex-republicans Serraclara y Altr
y Miró capitanejessin el passat diumenge ala 169
lerrouxistes que prorrogueren el vergonyós escán
dol del carrer d' en Guardia. A- nosaltres tampoch
'ns estranya perque coneixém á fondo ala dos sub
jectes de referencia; y perque 'la coneixém els cre
yém ben dignes de esser lerrouxistes; donats els
séus antecedents, no poden esser altra cosa.

***
L' altre día, á la casa que fi cantonada á la Ram
bla de Canaletes y 'I carrer de Sta. Agna, s' hi po
día admirar (?) á terra, un artístich cartell anuncia
dor d' una Academia Mercantil.
El cartell, piafó, ó rétol es de lo mes mercantil
que hi pugui haver artísticament parlant. Figúrin
se que sembla fet ab pebrots y tomátechs ó potser
millor, com les mones de Pesque.
Proposém á 1' Ajuntament qu'acordi concedir un
premi al rétol de referencia pel séu gust artístich...
de mona de Pesque.

I* *

giner de los ríos va sortir de Barcelona pera
allá dalt, la vigilia de la junta d' Unió Repu
blicana.
Aquest ja comensa á fer com en le rroux; el cija
qu' ensuma saragata, agafa el tren.
En

anar

**

*

En lerroux ha dit, referintse al atraco d' un do
micili del carrer d' en Guardia, que deplorava lo
qu' havía passat.
!Farsant! ?Es que 'ns voldrás fer creure que tu
no 'Is hi vas manar?
Potser lo que deplores es que 'Is assaltadors no
conseguissin fer rnés mal.
Apa, escriu un article titolat El alma en /os la
bios, (com aquell) en el que pots censurar als teus,
per no haver anat á cremar unes guantes impremp
tes com vas dir I' altra vegada.
Ya somos tres tres, tres...
Tota la prempsa de
Barcelona ha estat unánim en protestar del assalt al
Centre del carrer d' en Guardia, verificat el diu
menge passat pels subdits del ex-emperador.
Solzarnent tres diaria han anat en favor deis le
rrouxistes: son el progreso, el liberal y el noticiero
universal.
Els tres dirigits y redactats per gent forastera
que tenen el cap allá dalt, y les dents y les ungles
Barcelona.
Y es que la «Solidaritat Catalana» per lo que '1s
inspira mis odi, es perque es Catalana.

A les nombroses Iletres que hem rebut de fora
demanantnos en quina forma havien de rernetrer
les quantitats recaudades pera la Bandera de LA
TRALLA, devérn dírloshi que s' han de dirigir al sa
nyor Tresorer, qui té'l domicili á la Rambla de Ce
talunya, número 116, segón, primera.
car tots poden com.
No estranyin nostre
pendre quina motius de delicadesa ens impossibili
ten intervenirhi.
Tan sois pel gran nombre de cartes rebudes pu
bliquém aquestes ratlles.

***
Agrupació

Escolar Robert, Aribau, 21, está
preparart pera '1 dilluns i d' aquest mes á la tarde
una
vetllada á benefici de la Escola Catalana Mo
ssén Cinto, en la que hi pendrán part oradora, lec
tors y músichs y '1Chor Infantil .Mossén Cinto, ba
llantse després sardanas ab noble.
Les localitats se despatxen en el local social, al
del F. A. C. y en aquesta Administracid.
La

Escampantse

,er*•

cada dia más la costúni de bailar la
Densa Nacional Catalana, havém vist ab goig que
'I diumenge passat s' en ballaten al Centre Fede
ral de la Barceloneta. Sabém qu' una colla de sar
danistes hi anirán pera ensenyarles ala que no les
saben prou bé, á fi de que aviat hi hagi per tots ele
indrets de Barcelona grupus que 'ls diumenges al
mítg cija s' apleguin á la gran Plassa de Catalunya.
*

*

El museo del suceso.—Ha arrivat a nostres mans
un prospecte que porta aquest títol, anunciador de

reproluccions phistiques

de críms ab una relacion
detallada de los cuadros que contiene esta galería,
según versión sacada de los periódicos y de la re
vista semanal dos sucesos».
No hem de repetir que aquesta nova presentació
de crims es perjudicial á la moralitat pública.
Y per si no fos prou aquesta afirmació, recordis
que'l dilluns, influida pel museo de los sucesos, una
jove de 18 anys se va enmatzinar, y que '1 dirrars
un'altra noya de 18 anys va intentar fer lo mateix.

—

***
L' acreditat establiment «L' Artística» ha posat á
la venda unes artístiques targes pera calendaris.
Reproduheixen en marquetería el remat de la ban
dera de LA TRALLA.
•

*

reprobar enérgicament

**
?Cóm

*

Sr. Alcalde mayor.

*

•••

El cija 22 del corrent sortirá el primer número de
la revista quinzenal Estil.
Anirá tot dedicat á la memoria d'En Pitarra, con
tenint text de notables escriptors.
*

nyor Salmeron la conducta de les kábiles lerrou
xistes, els senyors lerroux y giner de los ríos dona
ren satisfaccions y excuses prometent que
ferien
fer bondat als selvatjes. !Iiipócrites! Si á má ve
mentres aixó deyen, En lerroux esteva pensant el
plan pera acabar ab la vida del quefe de la Unió
Republicana; el creyém miserable pera aixó y molt
més.

41*•

** *

*

per prepararnos á rebre
l' asalto de la pudó.

•

que també ho es d' en Comas y
Masferrer, cris hi posen electricitat.
Are si que s'ha acabat de trevallar al ombra. Tin
drém que ferho tot á la /uí- eléctrica, que es com si
diguessim la del sol.
Entre aquestos Ilums y 'la altres que han de ve.
nir á assaltarnos, estém ben guamas!
nostre carrer,

Sobíranía, d'

en

apareixerá

el

ment

rá á la venda

en

•

Joseph M. Folch. Definitiva
prop-vinent dissapte, y 's posa

totes

les llibreries.
•

•t

Hem rebut de la associació «El Protector del Am
bulante', una circular adressada al vehinat de Bar

S' han posat á la venda :n els kiosques, y 'libre
ries L' Avenç y Verdaguer, les postals de felici
tació de la Unió Catalanista.
Igualment se poden trovar en la Unió Catalanis
ta, en qual secreta' ía (Ronda Universitat 15, pral.)
se servirán les comandes al engrós.
VIC. y ME.

^Ah.41¦41¦41¦401.41¦411L".11¦41. .4111.41•411441.

El nostre Calendar
200 planes d'ilustració y text, una coberta d'En
Junceda, á 3 tintes, tot bonich y per 50 céntims.
Aixó es lo que será '1 Calendari de LA TRALLA
pera 1907, que sortirá (si no s'hi oposa cap fuer
za
mayor) el dia 29 del mes que som, ó sia dos
dies avans d'acabarse l'as) 1906, que va néixer
ab empresonaments y 's morirá (si cap fuerza
mayor s'hi oposa) ab una amnistía que resulta
bastant tía camándules.
El nostre magnífich Calendari está. donchs, á
punt de sortir á la Ilum pública. Are sois falta
que no neixi estrellat, perque'l present mes es el
de naixements ab estrella.

/n'O.

LA Rassuonnk, Xuclá, 13, baixos

