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L'EPISCOPAT ESPANYOL:—AAira, Pepet, mira lo que t'espera, Si>probes la llei d'Associacions: ¡la guerra civil horrible!
EN CANALEJAS:—¡Tot s'arreglarà, tot s'arreglarà!...

L A CAMPANA B»E GRACIA

E L S QUATRE VENTS
DE L A POLITICA D'ESTIU
COMENTARIS DE CAFE

I

A política d'estiu sol esser una mateixos ho han afirmat repetides vegades en
plè Parlamenti: «Espanya està obligada pels
tractats... Espanya té devers que complir...
Ç y / O política d'anuncis pera i'hlvern, Convé que Espanya domini a l'altra part de
LiÁé
una política de retalls de periò- l'Estret, perquè, si hi dominés una altra nació,
dic; de propòsits y xafarderies, suscitaria gelosies, y seria un perill pera la lli^fnodefets.
bertat del Mediterrani...» Com veieu, se parla
B
, Aquí van, suscintament, les de devers més que de drets. Y sobre tot es
nieves notes de la setmana, en aquet final de precís recalcar aquesta circumstancia: les pol'Agost polític—..Agost. Es el mes de les ma- tencies tenen interès en que Espanya domini
dureses estivals. Jo li trobo, com a bon redac- la zona estratègica del Marroc, precisament
tor de LA CAMPANA, dues diades significati- perquè Espanya no es una potencia. La part
ves: el 10 y el 24. La Sant Llorens y la Sant del Marroc que se'ns senyala es una prima
Bartomeu, com diuen els francesos.—¿Y per donada a la nostra feblesa, al nostre valor
què significatives?—Perquè són dos dies es- passiu en l'equilibri de les forses internaciosencialment ironies: Sant Llorens es sant, per- nals. Es la penyora de la nostra debilitat. Si
què morí torrat pels romans, sobre unes grae- Espanya fos potent y forta, els mateixos intelles, avui simbòliques, per no haver volgut ab- ressos exteriors que avui l'obliguen a la posjurar de la seva fè.—Y mireu: a Espanya té un sessió del Marroc tingità, s'oposarien aleshores
monumentgegantí,gloriós,octava meravella del a tal acció, sobre tot tenint en compte que Esmón, l'Escorial, construït en forma de graelles panya dominaria les dues costes, europea y
per un monarca que consagrà la vida a torrar
africana, ab l'excepció de Gibraltar. L'altra
heretges y jueus perquè no volien abjurar de
llur fè...—En quant a l'altre. Sant Bartomeu, excepció que's fa avui, Tánger, destinada a
es sant perquè morí escorxat pels perses (com Internacionalisarse, mostra complidament el
Manes, l'heresiarca), per no haver volgut ab- recel de les grans potencies.
No hi hà, doncs, ocasió d'alegrarse. A l Majurar de la seva fè.—Y teniu: a París, un dia
de la seva commemoració, el 24 d'Agost de rroc ens toca, com diuen els castellans, sacar
1572, els catòlics assessinaren uns quants mile- las c a s t a ñ a s del fuego en interés de la colonars de persones—homes, dònes y nenç—per nisació universal. Desde'l punt de vista dels inodi a la llur fè...—El catolicisme es la més de- teressos de la civilisació, es clar que es convenient l'intervenció europea, l'obertura del Maliciosa de les incongruències humanes.
rroc a la comunitat humana. Però, com se
*
consigna sempre que aquesta obertura's farà
Una de les meves notes diu: Anuncis sobre ab el règim de porta oberta, oferint aquells
la probable vinguda (fan ministeri Moret. mercats a la concorrencia universal, es clar
—Però, avui, ¿quina significació tindria aquet que'ns hauria convingut que fossin altres els
cambi ministerial? El senyor Moret està desti- forsadors del gran Imperi mahometà. Els espenat a tenir les significacions que 11 dona el mo- rits infantivols, que imaginen encara l'historia
ment y no les que ell dona an el moment en com un seguit de conquestes y judiquen la
que puja. Es reflecte y no reflector. Quan va grandesa d'una nació pel territori material que
succeir an en Montero Ríos, en 1905, després directament domina; els que, per exemple, a
del 25 de Novembre, va portar una significació l'hora de la guerra de Cuba no saberen comantl-laica y reaccionaria. En cambi, quan va pendre que la llibertat cubana, concedida bonasucceir an en Maura, en 1909, després del 13 ment per la metròpoli, era la conservació de
d'Octubre, duia una significaaió europeista, Cuba com a part esperitual d'Espanya y no ja
avensada, quasi republicana.—¿Ara? Ara, re- material; els que pensen que sols el domini o la
conciliat ab en Maura, no seria una protesta possessió de terres noves dona forses a les nacontra'ls conservadors: implicaria, ben al con- cions, parlen una llengua diversa de la nostra.
trari, que sols ab el beneplàcit dels conserva- No'ns entendríem mai.
dors poden esser govern els homes públics
espanyols... Nosaltres, republicans, tenim un
veto contra en Maura. Però en Maura, fins fa
poc, en tenia un contra en Moret. Y , si ara
Tornant a les fantasies d'en Joan de Becon
aquet conseguís el poder, seria sols per l'alsaa La Epoca, ¿no seran una petita venjansa
ment d'aqueix veto.
contra les alusions de Le Temps a determinades ingerències en favor dels monarquies por• *
i
tuguesos? Y a propòsit dels paivantes. Aquets
conservadors nostres son impagables: contra la
¿Y de la suposada conjura republicana, de República de Portugal han inventat tota classe
les inteligencies republicanes ab els governs de calumnies, per medi d'agencies telegràfiques
francesos antecessors de M . Poincaré? ,EI se- vergonyoses; nan invocat tota casta d'intervennyor de Becon, corresponsal de La Epoca, cions extranjeres, sense conseguirne cap; y
que l'ha publicada, no mereix cap crèdit. Es això no'ls ha semblat antipatriotic, desde'l punt
part massa directament interessada. Se veu de vista portuguès.—En cambi, no vacilarien
ben bé, en les artimanyes dels periòdics essen- en assegurar, per medi d'intervencions extrancialment burgesos, l'intent de presentar com geres, el règim monàrquic de cada país.—Y, en
antipatriotes els republicans an els ulls dels que veritat, una nació que, quan bé li semblés, no
no teñen del patriotisme més que un concepte fos sobirana del seu propi règim, y tingués les
pueril, primitiu y material.—Per lo demés, l'ac- institucions assegurades per les potencies extetitut dels republicans en quant a la qüestió del riors, contra la voluntat del país, hauria deixat
Marroc es clara y neta: aversió a tota aven- d'esser independent.
tura per aquelles terres. Quant més petita sia
la zona que'ns toqui colonisar, millor pera la
sòrt del nostre país, millor pera la prosperitat
*
de la patria, millor pera la vida y la salut dels
* *
nostres fills, que són, jes ciar!, la veritable pa¿Hi hà més notes pera comentar?—La caigutria.
da del jacobinisme jove-tarc, en plena guerra
Ara que les negociacions ab Fransa estan ab l'extranger. Dins la revolució otomana es
pera acabar, convé senyalar bé que l'aceptació l'equivalència del 9 de Thermidor francès. Els
d'un ofici agent en la colonisació del Marroc, temps se repeteixen...
per part d'Espanya, es un sacrifici, no una
sòrt, no una ganga. ¡Si els nostres governs
GABRIEL ALOMAR
r

A nació té unes lleis que regulen
la seva vida; una part de la nació no està conforme ab les lleis
vigents y formula un programa
de modificacions: neix un partit
polític. A q u e t partit treballa
pera implantar el seu credo; els que manen
s'incorporen part del programa del nou partit;
uns s'hi conformen y evolucionen a la dreta;
altres no s'hi avenen y pera no confondre's ab
els que han evolucionat se decanten forsa més
cap a l'esquerra. Les nacions estan, en realitat,
sempre en període constituient y les seves reformes y evolucions donen motiu a la constant
transformació dels partits polítics.
SI els partits no s'amotllen a les circumstan-

cies, queden momificats y als pocs anys no resta d'ells més que una capelleta arcaica, ab quatre devots fidels que tenen peresa de pensar y
de moure's. Si segueixen d'aprop les evolucions
socials y estalonen al progrés en sa carrera,
poden aprofitar un moment favorable y assolir
el triomf del seu ideal.
Nosaltres, el poble, ho veiem aixís, clar, senzill, sense complicacions ni paraules extranyes.
Creiem que, contra un govern que'ns atropelli,
hem d'esser revolucionaris; ab un govern que
acepti y desenrotlli ab bona voluntat la part dels
nostres principis compatibles ab el seu ideal,
ens correspon sentirnos evolutius; ab un govern
que desenrotlli de fet una política francament
democràtica, implantant reformes que potser
els que les defensem en teoria no fórem capassos d'acometre, ens toca estar dlspostos a

una franca colaboració. Esser sistemàticament
revolucionaris o evolutius, passi lo que passi y
mani qui mani, es condemnarse a inacció perpetua o exposarse a fer etzegallades Inoportunes.
Ara'ns adonem de que no era precisament
aquet tema el que teniem ai cap a l'agafar les
quartilles, encara que hi està relacnnat. Volíem dir que, essent la política una cosa que ha
d'acomodarse a les circumstancies y essent
aquestes iguals pera tota la nostra terra catalana, ¿per què'ls republicans de Barcelona viuen
tan agrément desunits y els de les principals
poblacions de Catalunya tan coralment avinguts? Aquestes reflexions eren les que'ns han
fet encapsalar l'article ab la paraula Dubtes y
aquestos eren els que volíem exposar en aquestes quartilles, pera veure si trobàvem algú
que'ns sapigués explicar per què a moltes ciutats importants no hi hà més que un sol partit
republicà y a Barcelona n'hi han tants com
casinets polítics.
i •
L'historia d'Espanya va desenrotllantse igual
pera tots els espanyols; els acérts o les etzegallades del Govern influeixen per igual en tota
la nostra Catalunya; no passa res de tanta
trascendencia que pugui dividir apassionadament les opinions a l'esser apreciat. ¿Per què,
doncs, a Barcelona no s'entenen els republicans y a la major part del reste de Catalunya
s'entenen perfectament?
No volem creure que'ls republicans de f ó r a
badin y visquin lluny de la realitat, no donantse
compte d'unes circumstancies que exigeixen
imperiosament un cambi d'opinió; nosaltres
tampoc les sabem veure. Tampoc creiem que'ls
republicans de Barcelona siguin capassos de
passarse els ideals y la disciplina republicana
per sota l'aixella ry ho sacrifiquin tot a la vanitat de l'un, a l'enveja de l'altre y al poc seny
de tots. D'aquí els nostres dubtes.
Si tenen raó els republicans de Barcelona, de
viure en constant renyina, que ho demostrin
als bons republicans de fóra y convertirem a
Catalunya en un ball de bastons. Si són els de
fóra els que tenen raó vivint units en santa
fraternitat, llavores posem un cordó sanitari al
vol del cap y casal de Catalunya y proibim als

prohoms republicans que surtin de la cj,.,
apestada, com no sigui purificats de cor, eqü|brats de seny y abrassats estretament.
*
JEPH DE

E

L banc d'en Lerroux...
¿D'en Lerroux, precisament?
Sí, senyors: aixís l'anomena la veil
pública, y ja no hi ha qui H

el nom.
El banc d'en Lerroux que, com ja saben e|j
nostres lectors, s'ha d'establir en els baixos de
la casa que hi ha entre l'Hotel Colón y la ram.
bla de Catalunya, està activant l'instaiació dt
les seves oficines.
•
De tant en tant, contemplant el curs de |es
obres, que per cert van molt depressa, se for.
ma allá al davant un grupo de curiosos. Y, naturalment, salten els comentaris.
—¿Diu que es d'en Lerroux aquet banc?
—D'ell y d'altres. Fins hi ha el marquès de
Marianao.
—Bé; aquet sempre ho ha estat de ric. Però,
en Lerroux, ¿d'aont ha tret els diners pera pfr
sar bancs?
Y mentres uns riuen bonatxonament, altres
sembla que s'hi enfaden una mica.
—¡Vaia, vala!... Es dir que'l banc d'en Le.
rroux...

*
* *

No sabem si al caudillo, modest com es ell,
li farà gaire gràcia que'l públic estigui tan en^
terat dels seus assumptes y, sobre tot, que
s'hagi donat el seu nom al banc que s'està instalant a la plassa de Catalunya, a la casa del
costat del Hotel Colón.
Però, dòlguili o no li dolgui, es aixís, y aixis

La. miseria, espanyola

Van a Fransa a bremar quatre setmanes,
s'arrosseguen per ' l l i com mísers cucs
y tornen a la fí a la seva terra
atrotinats, malalts y escorreguts.

\

L A C A M P A N A D E GRACIA
serà mentres el banc existeixi: el banc d'en Le- de gaseoses que'ls senyors Lafont, Milà y Pasanau posseeixen en aquet poble.
Doncs, a l'endemà, ja va dirse que l'Arcalde es^AJes Fraternidades y a la Casa del Pueblo no's parla d'altra cosa. La majoria dels seus tava ensumant, fent, com se sol dir, de gos perdi«inici incondicionals—que encara en té una guer, en averiguació dels que hl assistiren, pera
definitiva entregarlos als tribunals, per haver
pordó—entusiasmats ab els progresos del que- en
tingut lloc aquesta tremenda reunió, terrorífica
¡a creuen formalment que aixó del banc es un reunió, sense el degut consentiment de l'amo d'hiirán bé pel partit y diuen que d'aquí endavant serdes, vides y honres.
fa no es possible que al pueblo li falti res. [Es
Aquest Arcalde, o lo que sigui, té la mania de
ciar!... Ptx'algo en Lerroux t é banc.
fer la por a tothom, sense considerar, l'infelís,
¿i dia que algun súbdit del caudillo necessiti que cap persona honrada té temor a la justicia.
Un cas raro's dona en aquest assumpte. Tants
alguna cosa, ¿qué més deurà haver de fer que
anar al banc del amigo del pueblo y, acos- quants amics de l'Arcalde parlen de lo ocorregut, estan conformes en que es una arcaldada;
tantse a la finestreta corresponent, dir ab tota però la justifiquen—com si hi hagués justificatiu
jenzillès:—Doneume tant?
en una fantàstica venjansa contra tres o quatre.
Desde el moment que aquell banc es el banc
Com si un arcalde's pogués venjar; com si no
tingués obligació sempre de fer justícia. Un ard'en Lerroux...
calde no té, no deu tenir, en l'exercici de les seves funcions, ni amics ni enemics. Quedi's reserCada dia li surten, al edifici de la situació vat això pera'ls arcaldes que han tingut la dissort
canalejista, noves y significatives esquerdes. d'omplirse la panxa de carabassa universitaria.
Per avui prou. Molt podria dirse, desde que
La darrera es l'article que l'ex-ministre Juli
dura el mando d'aquest arcalde lliguero.
Burell ha publicat en E l Pueblo Vasco.
En lo successiu estarem a la mira pera posar de
En opinió d'aquet prohom, el senyor Canalemanifest
totes les seves barrabassades.
jas, desde que es al poder, no ha fet res, res
absolutament de lo que constitueix el programa
de la democracia governant.
•¿Es-pregunta el senyor Burell—que hemos
tropezado con los llamados obstáculos tradicionales?»
Res d'aixó. «Todavía-diu—no se ha planteado una sola crisis por ta no aceptación de
un proyecto del gobierno en la cámara regia».
Més clar, encara: «El rey no ha podido rechazar lo que no le ha sido sometido».
¿Qué volen dir aquestes afirmacions?
Que si en Canalejas no ha governat demo—Tres y sis, diguem tretze, o siguin quinze;
cràticament—y tothom sab que no hi ha governat ni un sol dia—ha sigut, dit breument y sen- quinze y dos de la sal, són trentaquatre;
se embuts, perquè an ell no li ha donat la gana. trentaquatre ab els onze de les cèdules
els cinc dels alcohols, fan cent quaranta.
Aixls ho declara un senyor que ha fet un
quant temps de tramoista ministerial y sab, per Vaja, això no'm surt bé—diu en Navarro
qu'es qui's cuida del ram de les fincnses
lo tant, còm se maneja la tramoia.
y té, en la situació canalejista,
el deber de portar rals a la caixa.—
Muley Hafid, l'ex-emperador del Marroc, se Això es un desgavell ja tan tremendo
guelx passejantse per Pransa, divertint se com que, de no f è un emprèstit formidable,
un colegial y escampant a mans plenes l'or que el millor dia hauré de dí a don Pepe
ha sigut el preu de la seva vergonyosa abdi- que al tresor nacional no hi hà una malla.
Jo, per més que'm descrismo,
cació,
Ara sembla que les ha donades pel cantó de ja no sé quasi bé per ont girarme.
Convensuts de que cal fé economies,
la tendresa.
L'altre dia va assistir a un concurs de tiro de acordem formalment dá una esmotxada
coloms y calificà aqueixa diversió de repugnant ais gastos del Estat, y a la mitj' hora
y bàrbara.
me ve el senyor Pldal, participantme
iAdeu, lliri blanc!...
que a pesar de lo dit, ell necessita
Qualsevol que'l sentís se pensaria que aquet trenta milions, al menos, per l'esquadra;
«ant varó no ha fet tallar en sa vida el cap de y'm compareix en Luque
•iagd ni l'ha manat penjar, ben salat, a les por fentme saber que té ja encarregades
tes de la ciutat santa de Fez...
sis o set bateries
y qu'es precís pagaries;
y'm surt en Villanueva
Desde el seu retiro de Galicia, don Eugeni exigintme també una borratxada
Montero Ríos, agafant per pretext la qüestió per no sé quins enredos hidro-agricels,
• les Mancomunitats, que resoltament sembla
tots aquells acords tan admirables
ine no li agraden, ha tornat a fer declaracions
de posà als gastos fre, se converteixen
contra el Govern.
en un aument que espanta
¿Saben això què vol dir?
Que filustre canonista té encara un nebot, y ab ses horribles xifres
"n gendre, un afillat, un parent sense colocació els meus hermosos càlculs desbarata.
¡Busqui diners!», me diu en Canalejas,
)'. seguint la seva vella costum, comensa a pre
que en aquestes andanses
Parar el terreno.
La seva actitut anti-ministerial durarà pocs mai passa cap apuro
y tot II sembla fácil y arr^lable.
«les.
iBusqui diners!... ¿Y còm? ¿D'ont haig de treure'ls?
Desseguida que'l Govern hagi donat al gen
''[e. afillat, nebot o parent de don Eugeni I em- Per més que apretó ab rabia,
jwo que'l xicot necessita, la seva hostilitat la taronja està ja tan expremuda,
^apareixerà com per encant y les actuals de- que es tot en và. ¡No raja!...
claracions seran categòricament desmentides Als pobres es inútil demanalshl
L insigne gallego es gat vell y sab per expe lo que no tenen y, en tot cas, s'ho guarden
"encia que,
ben amagat dessota una rajola
pera pagà el passatge
tant si s'es home de fama
del vapor italià que'ls durà a Amèrica.
com paisà ras y pelat,
Als rics... Però ¿es que encara
en aquet món depravat
n'hi ha, de rics, en aquesta terra mísera?
el que no Hora no mama.
¿Ont els podré trobar?... iCal... Ja es passada
l'època venturosa

diferencies que en l'ordre politic y social puguin suscitarse.
Ara, que—tractantse dels carlistes—ha passat, ab la rifa del browning, allò tan sabut de
que «el Governador proposa...» y el requetè
campa per les seves. El senyor Pórtela feu el
maco. Digué que no permeteria als de La Trinchera sortirse ab la seva, y que, ni que s'hi
empenyessin tots els sants del cel, quedaria la
pistola pera rifar. Paraules de governador...
Diumenge va celebrarse el sorteig del browHa causat certa sensació, a Pransa, el recent
manifest d'alguns caracterisats elements de la ning... que, momentàniament y pera cobrir les
Confederació General del Treball, proclamant apariencies, tan sols cambiaren els carlins per
l'independència d'aquesta respecte dels socia- un llibre d'en Ventalló. Se donà a l'acte la malistes y dels herveistes. El manifest sindicalista jor solemnitat. L'entusiasme y l'alegria dels
no's limita a proclamar això, sinó que ataca al concorrents no cabien en la sala. Els visques,
les aclamacions y els crits de tota mena sellapartit socialista y a la colla de l'Hervé.
Els atacs més durs són pera Hervé y els seus ren la rifa del llibre... cambiat més tard pel
seguidors. ¿Y sabeu quina es la principal acu- browning que'l senyor Pórtela no volia que se
sació que fan els sindicalistes revolucionaris de sortegés.
la C. G. del T . als herveistes de La Guerre
No podia mancar, en aquesta historia del
SocialeP Doncs es la seva violencia de llen- browning de La Trinchera, la nota còmica inguatge y de procediments. L'acusació, en boca dispensable, y, ja que no els carlistes, s'ha endels qui la fan, no deixa d'esser un poc extra- carregat de donarla E l Progreso, que en el
nya. Perquè, fins ara, els elements de la C. G. fons y en quant a esperitualitat, educació cídel T . han vingut usant sistemàticament les pa- vica y demés, se sembla a La Trinchera com
raules violentes y els fets violents. ¿No foren una gota d'aigua a una altra gota.
ells els qui escrigueren aquell famós af/iche
Dubtem que'l browning sortejat arribi a trocontra el govern d'en Clermenceau, titolat Gou- bar empleo. Certes coses—y això ho saben els
vcrnement d'assassins? ¿No foren ells els qui carlistes—són de difícil y costosa repetició.
anaren a Draveil-Vigneux a practicar la g i m - No es difícil, ab tot, dir quin es el bando que
n à s t i c a revolucionaria, provocant un inútil y té més probabilitats de fer coneixensa ab el
dolorós vessament de sang obrera? Per això browning de La Trinchera, coneixent l'estat
causa sorpresa llegir en el manifest el següent de les nostres lluites polítiques. Menys ho es
paràgraf, dirigit contra l'Hervé y els seus com- encara endevinar a qui, en primer terme, va
panys de propaganda:
dirigit l'insult dels requetès.
Doncs E l Progreso, que tractantse de per«A l'acció organisada dels sindicats se volia
substituir l'acte personal, presentat ab una po- torbar ela actes dels partits republicans no ha
se teatral o traduit per una expressió violenta, dubtat mai; E l Progreso, que atià la gent del
sovint grossera. Del Browning y de Made- Circo Barcelonés», que la portà, fa poc, al
moiselle Cisaille se'n feia una bandera, essent «Bosque»; E l Progreso, que tant presum y fa
aixfs que l'un y l'altra no constitueixen més el guapo, tractantse de segons qui, ha contemque medis extrems, ab els quals res se resol; plat impàvid ei sorteig organisat per La Trin'antipatriotisme, sense expressió y sense ob- chera.
gecte, Intentarà eliminar l'antimilitarisme obrer,
E l Progreso, que segurament ja tremola,
afirmat pel Congrés confederal de 1900».
ha disfressat la por que té als jaumistes, dient
El tret contra l'Hervé es d'aquells que fan que, si no va destorbar el míting de La Trinblanc. En boca de militants sindicalistes, les chera, si no va impedir el sorteig del browanteriors acusacions , prenen un gran valor ning, sigué, senzillament, perquè no pudo paAquí tenim els meneurs de la C. G. del T . re sar nadie p o r las callejuelas que conducen
butjant y condemnant la violencia desmoralisa a l local de ¡a rtfa. De no esser aixís, si E l
dora y sistemàtica. Si et manifest dels sindica Progreso hagués pogut passar per allà ont
listes significa, en aquet punt, un cambi de con passà tothom qui volgué, ¡pobre requetè, poducta, cal saludarlo com a un gran acontelxe bre Trinchera y pobre browning!
ment pera la causa obrera.
Decididament, va fer E l Progreso santaPerò, si notable es la condemnació del siste ment quedantse a casa, esperant que organisin
ma de violències per part dels sindicalistes, els republicans un míting pera destorbarlo.
¿Cóm havia d'amoinarse davant d'un sorteig,
encara ho es més el fet de que La Guerre So
ciale, orgue de l'Hervé, se negui a admetre ell que's rifa constantment als llegidors?
es opinions sobre la violencia que li atribueix
BAC DE RODA
el manifest. Diu l'esmentat periòdic, en sa v i brant contesta, que «mai ha considerat el B r o
wning y Mam'zelle Cisaille com un recurs
suprem en materia de defensa o de repressa
lies».
Per boca dels que, fins ara, l'havien predica
da y fins practicada, la violencia sistemàtica en
les lluites obreres es, doncs, rebutjada. Malgrat
les teories, algunes d'elles trascendentals, que «¡Aun hay patria, Veremundol»
s'han fet sobre la violència, aquesta, com a sis'
¡Encara hi hà patria, sil
tema, esdevé als ulls de tothom allò que sem
¡D'aquella rassa valenta
que va conquistar un món,
pre ha estat y que avui es més que mai: una
portanthi la seva llengua
manifestació de la brutalitat humana y del pre
y els seus usos y costums,
domini de la forsa en las relacions entre els
encara'n queden exemples!
homes.
¡Encara hi hà gent viril,
capas de rentar l'afrenta
A. R. Y V
que inferia al nostre honor
qualsevol nació extrangera!
¡Encara a Navalperal
hi hà un poble que's mitg subleva,
fereix als guàrdies civils
y com un hèroe's redressa,
perquè li volen privar
que celebri una capea!
Davant d'un fet com aquet,
d'una tan gran eloqüència,
demostratiu del valor
y la sang d'aquesta terra,
¿hi hà qui pensa fer complir
AVIA promès. La Trinchera
l'odiosa llei d'en La Cierva,
— E l Descamisado del carque proibeix en absolut
de les inoblidables vaques grasses.
lisme,—que sortejaria un
que'l poble jugui ab les bèsties?
Quaranta anys de governs sense senderi
¡Error funest! ¡Oran bunyol!
browning. Anava el regal
—ara que ningú'm sent, puc esplaiarme—
Lo que ha de fé en Canalejas
dirigit
als
seus
llegidors,
y
ho han deixat tot pelat, tot!... En va busco
es reclamà aquesta gent
cal dir que, en aquets dies
un filonet ocult, una ignorada
tan entusiasta y flamenca,
de sanguinàries bullides,
feria conduir al Marroc,
vinya sense bremar... |No! Ja res queda
d'agressius desvergonyiments, no deixava de
per la linia més directa,
d'aquella hermosa Espanya
constituir,
l'anunci
de
la
rifa,
una
provocació
pagantli viatges, vestits
Mora la Nova, 2 2 cf Agost.
que un jorn, felís y rica,
per part dels joves cabileños del jaumisme.
y restaurant de primera,
.Ab
caigué
en
les
nostres
grapes.
s'efed?
del cambi de )unta' I06 anyalment
ab la condició no més
Se parlà de l'atreviment de La Trinchera,
Pera n 8 1 *Ateneo Obrero» d'aquet poble, 3 Ni jo, ni en Cobiàn, ni el mateix Osma,
de que organisl capeas
que
alxís
y
en
ple
sigle
vint,
preté
encara
J«tura
86 d'acord en la confecció de la candi ni en González Besada
y demostri el seu valor
agermanar
la
religió
ab
la
pistola.
Se
comentà
•tó frnk8 reunir9e diferentes vegades una comis som capassos de fer sortir farina
y la seva sang torera,
el
fet,
apreciantlo
els
més
com
una
nova
fatProoosaS
«puesta, en definitiva, una fórmula
a davant dels moros braus
d'aquesta
espiga
exhausta.
xenderia, mereixedora d'un oportú correctiu.
u,»nimitat
8enyor Pl<iué, que fou aceptada per
de les barques cabllenyes.
Y el cas es que'l tranquil d'en Canalejas
Calenta encara la sang vessada a Granollers,
ba^e""' no' senyors; si bé primerament va tro no's cansa d'apretarme.
fresc en la memoria de tothom el record de la
VERDUM
•Huella lCep,,ar8e la fórmula esmentada, més tard, «¡Busqui diners!», me diu a totes hores.
batussa de Sant Feliu, ¿quin dubte queda que
qü-trl ™a e,ïa nit, al sortir de la reunió dos dels ¿D'ont els treuré, malviatge,
venia a ésser el browning de La Trinchera
indlg»af0mi8!|,i0nat8, trobaren a l'Alcalde, qui, molt
un nou cartell de desafio que a l'opinió lliberal,
v« alruJl.1r arreKlo que acabava de concertarse, si com més vaig fent números y números,
més trobo que me'n falten?—
a la pau pública y a la seguretat de les persoWars»
que no devia fer8e Y <1ue havia de
nes, llensaven els requetès?
Y efa ?.ual8evol enredo pera que fracassés.
D'aquí que determinés el Governador pen
Suca altre cop la ploma el brau Najvarro
P|q¿é a,.tJva'!,ent. en la pròxima reunió, el senyor
dre cartes en l'assumpte. Lo que'ls de La T r i n
Peu8 al o ?r ,la íòrmula aceptada, buscant tres y torna, ab vèu cansada:
chera volien no pot practicarse en una socie
'erra i v i va fer impossible l'arreglo, tirant per —Tres y sis, diguem tretze, o siguin quinze;
Pera rf8 que el1 mateix havia edificat,
tat civillsada, que té en els tribunals de just!
quinze
y
dos
de
la
sal,
són
trentaquatre...
president Uar comPte de tot lo succeit. el digne
eia y no en el bras pinxsse del primer busca
"nlii en »i i 1 *Ateneo» va cridar una petita reC. QUMÀ raons, als encarregats de solventar aquelles
cn ei local, cedit galantment, de la fàbrica

La violencia en ies U s proletàries

Tirant càlculs

SI hagués pogut passar...
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E L PAPA: - Vaja, Fransa, acòsta't. ¿Veus, les tevcs amigues, que bé hi estan ab mi?
FRANSA: —¡Oh!... Hi estan perquè no troben la manera de fugirnc.

i el Qovern escolta el general
clatnoreig que contra l'abolició
dels Consums està alsantse,
no li quedarà pas an en Canalejas més remei que desistir
de la implantació d'aquesta reforma.
Totes les respostes al qüestionari darrerament circulat que a Madrid arriben, venen, paraula més, paraula menos, a dir lo mateix:
«Sí, l'idea de suprimir els Consums es molt
simpàtica y molt atractiva; però, com que observem que al suprimirlos se'ls sustitueix per
altres impostos més odiosos que aquell, mal
per mal, preferim que les coses segueixin com
fins ara».
Es una aplicació pràctica d'aquell adagi: Val
més un boig conegut que un sabi per conelxe.
Val més pagar uns Consums que ja sabem lo
que són que no pas un impost sobre l'inquilinat,
que no sabem lo que serà.

files lerrouxistes, y al parlar del propòsit que
tenía don Alejandro d'allunyar a les Joventuts
dels organismes directors, diu que aquestes, per
lo que s veu, «perturban con sus estridencias
la g e s t i ó n del partido*.
Aquí al estimat confrare li hauran passat per
alt dugués gravíssimes errades d'imprempta.
Lo que segurament deu voler dir de les Joventuts es que, ab les seves estridències, pertorben «la aigestión del caudillo*.
¿Veritat, colega, que es això?

Lo de la conjura contra en Canalejas va endavant.
1,'altre dia, segons diu en un periòdic un dels
caps de motí, va passarse llista de la gent compromesa y resultà que entre els conjurats hi
figuren ja actualment 75 diputats lliberals y
14 ex-ministres.
El plan dels conspiradors es, tan bon punt les
Corts siguin obertes, fer la traveta an en Canalejas del modo que's pugui y organisar una
nova situació lliberal, capitanejada per en Moret, en Montero Rios o en Romanones.
Això sí que es voler agafar llebres a so de
tabals.
<¡No comprenen aquets nobles y desinteressats patricis que si don Josep olora que al
obrirse les Corts ha d'esclatar una conjura pera
En una de les seves intencionades notes po- ferio caure, es molt capàs de no obrir les Corts
lítiques fa La Publicidad algunes considera- mai més?
cions sobre l'indisciplina que regna avui en les

¿Vostès hi creuen ab ets grans progectes del
Y després al partit jaumista se li podrà dir
senyor Alba, ab les seves grans reformes d'en- allò tan conegut:
senyansa?
«Quien á Hierro mata, á hierro muere».
Mentres el ministre d'Instrucció Pública s'hagi de refiar del d'Hisenda, y mentres el d'Hi
senda estigui tan mal de fondos, ja es de suposar lo que podran ensenyar els mestres.
i Ensenyaran la ceba!
Si'ls en queda, perquè molts ja se l'hauran
menjada.
El «Centre Conservador» està preparant la
celebració d'uns Jocs Florals monarquies.
Uns Jocs monarquies conservadors poden ésser tan floralescos com els altres, però sempre
duran una economia.
En Marquina, que deurà ésser el poeta premiat, podrà estalviarse el nomenament de la
Reina.
¿Per què?
Perquè els monarquies conservadors ja la
tenen nomenada temps hà.
Segons noticies, en les pròximes eleccions,
els jaumistes de Logroño volen treure diputat
a un tal Simeón Hierro.
Es una temeritat, perquè allí, ademés de
bons carametlos, hi han bons lliberals que no
ho permetran.
De manera que lo més probable es que'l senyor Hierro mori políticament a mans dels mateixos carlins insensats.

Cavallers: Narcís Vila Minobis: No hi he «apigut veure l'entrellat.—Igual-Metro: Les ducs Mrades y la targeta es molt fácil que s'aprofítin
Lo demés no va.—Pere Pagès y Mir: La cansoneta m'ha fet venir són. No la recomanaré pa» a cap
sereno.-Dominica Rovira Orts: La segona y l«
tercera són les que entren en cartera. Però, pf
Llucifer, deixi correr aqueixes solucions tan amigues y gastades. Coses noves y enginyoses, es lo
que fan falta.-J. Borràs B.: No'm van, no, senyor. Ab els logogrifos y calaixeres numèriques
no hi volem tenir tractes.—Joan Bonet (Nyap):
Sembla extrany que, un de Lloret, pueul K un
nyap com aquet.-M. Badia: Rebut, y mil mercè».
—E. Vllaret: Igual U dic—P. Martí Malaplata: V
a vostè, dos quartos de lo mateix.—Lluis Blet
Tants Jocs Florals que's fan, ara, a Catalunya,
¿per què no proba de tirarla?... A nosaltres no'ns
convé, per massa trista.—A. S.: ¡Llargueja molt,
senyor meu!... Una altra vegada procuri comprimirse o, si no, tindré el sentiment de no poderlo
complaure.
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQUKLLA, etnw
del Olm, númoro 8
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