BARCELONA 27 OCTUBRE 1905

ANY H.—NÚM. 105
Suirt el cliveiridiresi

CaritIcl.a.5 155 pral.
Essent nacionalista l'acció que en el nostre poble
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Avuy fa vuyt

dias justos que en el car
de Montessió se'm va escometre y ferir
á trahició.
Els bons amichs de LA TRALLA y la
prempsa en general n'han donat
compte,
comentantho tothom á sa manera y coinci
dint tots en que no es pas aixís com se con
testa á qui sempre ha donat la cara.
Are que ja s'ha calmat la maror que sem
blant cobardía va promoure, 'm crech en el
cas de dirhi quelcóm.
Evidentment la salvatjada no anava en
caminada á res més que á evitar que '1s
meus amichs y jo seguissim
desemmasca
rant als que la bona fedel poble l' han apro
fitada pera esplotarla y ferne '1 seu modus
vivendi, y deuhen haver de saber aquests
que no es pas per aquest camí que logra
rán fernos obrar d' altra manera donchs es
ferrn propósit nostre seguir nostra tasca
com
sempre fins que per demunt de tot hi
resplandeixi la veritat pera que l' ofici de
vividor quedi del tot anulat.
No se'ns digui -(com ho han fet alguns
diaris) que las campanyas personals son re
probables y que aquí lo que ha de discutir
se son las ideas y no 'Is homes,
do.ichs als
que aixís opinan els hauré de recordar que
si s'ha arribat á la campanya personal no
ha sigut pas perque haguém estat nosaltres
els que l'han provocada, sino que precisa
ment son nostres contraris els que 'lis han
donat l'exemple, insultant unas voltas á
particulars y altras s' han atrevit á llensar
los seus dicteris contra la colectivitat na
cionalista, posant en dupte'l valor personal
deis que no pensém com els autócratas de
gorro-frigi, y natural era que si en el terre
no de la discussió de las ideas ens hi han
trobat sempre, ens trobessin també á punt
de defensar la colectivitat de que formém
rer

part.

Pero per sobre d' aquestas rahons n'hi ha
una y es que malhauradament
bona
part del poble catalá ab son procedir ens
posava en el cas d'haver d'arribar fins ahont
no hauriam anat si aquesta part
de poble
hagués seguit alguna idea la qual hauriam
sempre discutit si aixís ho haguessim cregut
convenient á la causa de Catalunya: peró
rió; no era, no es una idea lo que segueixen
aquells que'ns hem proposat desenganyar,
Si no que tota la seva preocupació, tot son
entussiasme l' han posat en homes que ab
pose de redemptor van predicant al poble
de conformetat ab lo que mellor pot contri
buhir á fer que no's quedin sense 'Is idóla
tras que enlluhernats donan sas suhors y
dipositan sa confiansa en qui '1s enganya
encare

miserablement.
Serveixi aixó de resposta á n'aquells que
han volgut criticar nostras campanyas, las
quals seguirém malgrat els atracos y tots

els pinxos de que.puguin disposar els explo
tadors de la bona fé popular.
Aixó pera '1s que recriminan que haguém
anat ahont ens han portat nostres contraris
y nostre amor per Catalunya. En quant á
nostres amichs pera que ni un instant pu
gan posar en dupte nostra fermesa, sois els
tinch de manifestar lo mateix que dich als
enemichs. Aixó es: si '1 criminal procedir
de que he sigut objecte es degut á las me
vas conviccións y tal volta d non
darrer
article !Quí PARLA! consti que en las ma

No

articles inclós
esmentat més
amunt. Ja ho saben, donchs. !Queda din Y
queda dít per qui ho deya, per aquell que
no dignantse
contestar s'ha cregut haver
complert, per aquell á qui mil voltas hem
cridat á pública palestra, sense que li ha
guém may vist la cara, contra aquel! que

pavor

vuestros semblantes

lamas

ieixas creensas seguiré, defensantlas are
Y sempre, y ratificantme, per tant, en las
ideas que vinch sustentan1 y en tot lo dit
en

me causan

esquivos.

ni muertos ni

humillareis mi valor.

mos

va

la

pels carrers seguit
Tranca, perque si

d'un Estat
com

NIajor

á diputat

de
im
y aixís
es

ho sia també com á particular
puga fer y dir, quedant á co
bert de las consecuencias que'ls homes de
mune

impunement

•

vivos

Podreu pegar de traidor
tal com li cuadra á un canalla,
y si os creyeu que aixf s calla,
ó bé que s'agafa por,
itreyeu la cara, senyor,
y veureu fiblar LA TRALLA!

convicció y de dignitat han de tenir el va
lor d'afrontar.
Y are, avans de posar fi á n'aquestas rat
has, al fer públich mon menyspreu envers
els que sois son homes á las toscas y obrant

traició, no puch de menys en la impossi
bilitat de ferho particularment ab cada un
deis que per mí s'han interessat, que donar
los moltas mercés á tots, á particulars, pe
riódichs y entitats, sian amichs ó enemichs,

LA TRALLA

2
sempre la
que'l recte procedir, la noblesa,
sería
he aplaudida fins en mos contraris, y
tot
falta imperdonable no agrahir com de
pres
mí
s'ha
l'interés
que
per
agraheixo
cor
repeteixo:
la opinió sensata. Per aixó ho
MERCÉS Á

TOTS.

JOAN
(Del

LLORENS

,Centre

Catalunya»)

23 Octubre 1905.

Carta oberta
Concepció,
Guillénn Lopez.
de la

republicá

del Dte.
l'Ilustre Senyor En

Al Sr. Tinent d'Alcalde

Molt Sr. Tinent d'Alcalde: Ha arribat al
nostre coneixement una feta de vosté que
acaba de arrodonir el seu retrat que ja era
conegut de LA TRALLA. \Tosté que va tenir
de saltar d'un tramvía perque no volía pa
gar els 10 céntims del passatge ni ensenyar
el pase; vosté que ab las sevas aristocráti
mals ulls quels
cas costums va véure ab
obrers de Barcelona mengessin la escudella
asseguts en las aceras de la vía pública;
vosté que ha rebut la investidura de regidor
perquels obrers l'han votat, vosté, en fi,
que perteneix al partit de la Democracia y
de la República; vosté que's germá del pro
pietari de La Esquella y de La Campana,
mereix que se'l posi á la vindicta pública
pel seu modo d'obrar en perjudici d'un po
bre obrer picapedrer honradíssim que no ha
comés cap delicte y que molt al revés d'ai
xó, lo que mereixía es una satisfacció com

y

es

mantenir

el trevall d'un borne que ha de

una

familia.

Vosté, republicá demócrata,

no ha sentit
rnay las necessitats que passan els obrers
catalans y per aixó sense mirar si era en
justicia ó no, obliga á que un home que prou
necessita '1 seu jornal, E regali cinch pesse
tas per un capritxo de vosté.
Nosaltres no ho podém consentir de cap
manera y 'ns hi oposém ab totas nostras
energías. L'obrer picapedrer Francisco Vio
la no pagará aquestas cinch pessetas, ho te
entés?
Ab aixó, senyor Lopez, si vosté continúa
exigintli que las aboni, no cal que 's molesti
anantlas á cobrar á casa seva. Dónguilshi
la adressa de la administració de LA TRA
LLA, ahont li será abonada dita cantitat el
dia que vulgui y á cualsevol hora.
Y aixó que á nosaltres ningú'ns ha votat,
ni tampoch esperém el vot de ningú.
Es cuestió de cor aixó, senyor Lopez. Es
la diferencia que va dels que predican de
mocracia per pescar regidorías, y 'ls que la
practiquém perque es de justicia y perque
la sentím en el nostre cor.
Lo que li comuniquém pera '1 seu conei
xement y efectes.
GNOM

plerta.
Aquest obrer picapedrer, anomenat Fran

cisco Viola, resident en aquesta ciutat, ana
va en un tramvía de circunvalació de la po
derosa companyía del inglés.
Al anar el cobrador á cobrarli'l ballet, ehl
estava encenent el cigarro y ab las mans
embrassadas pels 10 céntims, el cigarro y'l
misto, pogué pagar pero no va poguer rebre
'1 ballet que E caygué á terra.
En aquell mateix instant puja un inspec
tor castellá y li demaná'l bitllet. L'obrer es
tava encare encenent el cigarro de quarto, y
ab el cap li signa que'l ballet era á terra,
volguentli dir "esperis que ja Ii donaré.,.
L'inspector, ab arrogancia de general
bum-bum, li va dir: !Coja usted el billete!
L'obrer Viola, que com tots els obrers ca
talans, son atents mentres no se'ls hi trenca
'1 respecte, pero que no toleran may, y fan
bé, cap mena d'imposició, li va contestar:
—Escolti, escolti. Fins aquí jo soch el que
pago, entén? Ab aixó si vol el ballet se'l culi.
L'inspector va fer I' home.
—Le digo á usted que lo coja, ó sinó báje
se usted del coche.
El nostre obrer ja acabava la paciencia.
—Si tinch de baixar, Ii adverteixo que
primer baixará vosté y per la finestra.
L'inspector no's va volguer embolicar, pe
ro aná á buscar á un policía y després á un

municipal.

policía va fer com qui no entén res y
desapareixer, pero'l municipal que de se
gur volía fer mérits, va demanar al obrer
que'! seguís.
Llavoras l'obrer Viola, donant provas de
més cultura que nols altres, va cullir el ba
dir al municipal que no tenía cap
llet y
El

va

va

inconvenient en seguirlo, pero no per qui
era eh, sinó pel vestit que duya.
Al cuartelillo varen pendre'l nom al obrer
y res més. Llavoras el!, ab el ballet se n'
aná á donar queixa del inspector á las ofici
nas de la companyía, pero desistí del seu
propósit perqué allá li va dir algú que qui
se la carregaria sería'l pobre conductor y

l'inspector.
L' obrer Viola, acordá deixarho corre,
pero vetaquí que no fa gayres dias, reb una
papeleta de citació pera que 's presentés á

mitj;

no

la Tinencia d'Alcaldía que mena vosté, se
nyor Lopez, y allí 's trobá ab que no s' ha
vía citat ni al inspector, ni al cobrador, ni
al municipal per donar fe de lo succehit,
com es de costum en semblants cassos.
L'obrer Viola va explicarli á vosté'l fet y
al acabar vosté sense preocuparse -de res
més, va girarse al escribent dihentli:
—Vaja, ja 's veu lo qu' es. Posi 5 pesse
tas de multa á n' aquest home.
L'obrer protesta y vosté per tot consol Ii
va dir: "Home, recorri, fassi expedient."
—Si expedient—va dir l'obrer—perque'm
costi tres ó quatre duros d'advocat!
L'obrer se n'aná y no fa gayres dias que
va rebre una altra papeleta apremiantlo
pera que pagués las cinch pessetas avans
del dia 26 d' aquest mes.
Aquest obrer, senyor Lopez, ha vingut á
véurens, pera que fem constar aquest fet
que tan renyit está ab la democracia que
vosté predica y ab el carácter deis nostres
obrers.
Cinch pessetas, si no ho sabía, es tot un
capital pera un obrer. Es la suhor d' un dia
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A Mr. Loubet
Voste no ve á Barcelona,
y li juro que'm sab greu
que no s'arribi á coneixer
de passada solament,
l'estat rnajor del negoci
que per aquí s'ha establert,
befant á la democracia
y á la república en pes.
Pero ja que no s'arrisca,
jo mateix Ii esplicaré
lo que fan y lo que buscan,
lo que rolen y el talent
que demostran els que diuhen
que aquí pensan com vosté.
Molt per sobre de la idea
sol estar, Islr. Loubet,
la cuestió de las monjetas,
pero aquí més que en lloch més,
han acaparat l'article
els polítichs que parlém,
il'argent tait tout! y no t'hi fixis
que diu l'adagi francés.
L'Alacandro, que comanda
las forsas del regiment
republicá de la llana,
trevalla ab desinterés
de fernos á tots felissos,
y are ab cosa de poch temps
ja viu en una torreta
per l'entorn deis Josepets,
y gasta pis á la Rambla,
y porta brillants de preu,
y es el gourmet de més fama
del Suis y Maison Dore.
!Tothom trevalla la idea!
en Junoy, que es forsa lleig,
disfruta la gran vidassa
y's don ayres de marqués
sent un advocat que diuhen
que no té feyna de plets.
En Cororninas, don Sebio,
que es una neula de, pes,
ja no's cuyda de la prempsa
pesque á la cuenta está be.
L'Are/tí' es un curandero
que no vol cárrechs ni res,
perque no fa democrátich
cobrar de l'Ajuntament,
á la fi s'hi deixa caure
y ell y dos ó tres fills seus
disfrutan la gran mesada
com qui diu jorsosament.
En Roca y Roca es un altre
republicá baladres.
que d'ensá de lo d'Ayerbe
va satisfet y Iluhent,
y tira pilota á l'olla
y retalla cuponets.
Tot aixó pot demostrarli
la importancia y'l progrés
que adquirirá á Barcelona
l'ideal que té vosté
si'l dirigeixen una bornes
de la abnegació d'aquets.
D'una banda li aplaudeixo
que no'n vulgui saber res,
nó, no vingui á lizircebra,
treuria'l convenciment
del perque la monarquía
que rolen tira á passeig,
s'arrela cada regada
y ens posa una traba més,
sapiguent que hi ha qui's cuyda
d'explicar ala cuatre venta
las excelencias del régim
de la nació de vosté,
ab la intenció convinguda
d'ensorrarlo per enter,
iy aquestos manan al poble

y's diuhen colegas seus!
Nó, no vingui á Barcelona,
y estalviis, si pot ser,
las angunias que tindria
de coneixe aquesta gent.
PEP

DE

LA TRALLA
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FILOSOFÍAS TÓXICAS

ssadas á tort y á dret al só de la nostra ban
da feta pujar á la forsa, me vingui, sense
voler, á la memoria, la trista abrassada del
1714? ?Vos en recordeu Senyor, d'aquella
germanor de castellans y francesos? Cata
lunya sí que s'enrecorda encare. Dispensi,
senyor aquest retret que os fá vostre humil
REDENA

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Carta de l' «Isidro Castila Sincero» á
Mr. Loubet; traducció y post-data d'en
Redena.
SENYOR:
A ben segur que al posar el peu á casa
quedaréu maravellat. Els aplaudiments y las
exclamacións ferirán las vostres orellas. L'
inmensa visió de la gentada y'l bellugueig
de las garlandas presentarán un bell espec
tacle als vostres ulls. Un esclat de tons ale
gradors encatifarán !oh Ssnyor! la vostra
triomfal entrada al Estat que té, en la seva
Historia, tantas páginas 'ligadas ab la del
Estat que vos representéu. Y així entraréu
á Espanya, als resplandors d'un enlluerna
ment que amaga moltas miserias y que fins
fa riure á la tristesa.
Per aixó m'acosto á dirvos que ho miréu
tot molt per sobre, prenentne la bona vo
luntat, á fi de que no siguéu vos qui primer
s'en rigui de las nostras inexperiencias. !Fe
ya tant de temps que no havíam tingut el
plaher d'hostatjar una persona de la vostra
mida! A n'aquestas cosas, ja ho sabéu vos,
tot es Pestarhi avesat. No'n faréu cap de ri
dicolesa á casa vostra, hostal seguidament
obert al gran estol de magestats que menan
els destins de las cinch parts del mon. Mes
nosaltres, pobres escanyolits, no sabem per
quin cantó girárnoshi y... aquí ho teniu: per
la
vos hem posat avuy l'olla gran dins de
xica. ?Potser ne trobaréu massa d'olla...!
Hem fet tot lo que hem sapigut per agra
darvos en la vostra estada: no hi ha forat
ni femer que no haguem cobert ab un escut
de cartró ó una bandera gualdo roja. Ab
entenas y forchs d'alls hem guarnit d'alló
millor la Puerta del Sol. Potser la il-lumi
nació la trobaréu massa de vehinat; son Ilu
mets á la veneciana... pero qui las troba
tantas bombetas eléctricas, aquí, en un país
ahont no més se saben fer badalls... La Ca
de Alcalá,
rrera de S. Geróninio, la calle
de la Montera, Carretas, Mayor y Plaza de
Cebada (aaa...ai) etc. etc... fan molt de goig
també... Es alló, molta 'lustrina, molt car
tró, pero vos ja sabéu que darrera aquest
cartró hi ha molta simpatía y molta caballe
rosidad. També... per no enterbolirvos ni
un sol moment la... felís estada... hem cu
bert uns plafons que hi ha á l'escala de cala
Vila ab passatges de la... guerra de la In
dependencia... ab uns tapissos del Quixot.
Es encertat oy? Que més adequat podían
posarhi? Es ben trist recordar que un jorn
vosaltres vareu rebrer, pero no'n feu cabal
!hem rebut tant nosaltres! Aquí dintre casa
mateix hi tením un consulat que'ns es un trá
gala. Una hija espúrea que'ns planta pels
nassos á cada cumpleanos ó sant de circuns
tancias, una bandera que ja l'havíam pahi
da cinquanta vegadas, y... ja ho vejen, no
hi ha prous Quixots pera taparlal..
Pero no cal pensarhi ab aquestas cosas.
A n'aquest fí hem fet venir una banda de
Catalunya. Nosaltres no'n tením perque la
gana no'ls deixaría bufar els instruments.
En cambi hem prescindit de fer pujar els
Coros de Clavé perqué ja'n tenim prou ab l'
Orfeón Espana que avuy día puede hom
brearse con los mejores de Europa (1).
Pero no es pas ab aixó que heu de fer co
neixensas ab el nostre art:l'art que sols pot
fruirse sota'l sol... y'l ví d'Espanya. !Quins
dramets musicals hi veuréu als nostres es
cenaris! !Aquells ídols de pan y torosy cor
dobés! !Aquellas situacions de venjansas á
cops defaja! Aquells tangos, oh mon Dieu!
Y per fi de festa, !ahont el trobaréu un es
pectacle més esplendent que una corrida de
toros!.. No os empenediréu pas !oh Senyor!
d'haver vingut á casa. D'aquí no os ne endu
réu un recort que pertorbi la vostra inteli
gencia y que dongui motiu pera quatre sa
biesas als melenas de la prempsa, pero os
farém ofrena d'un present que envanirá á la
vostra descendencia: un estoch d'en Moja
bella Can
ma chico y una higa-cama de la
salada.
?Que pot fervos recordar ab més fruido
la vostra estada á la Espanya? Procureu di
vertirvos forsa y maneu á vostre afectíssim
S. S. Q. á V. B, L. M.
Isidro Casilla Sincero

ELS ESTUDIANTS
Manifestació de simpatía
Eran quarts de dotze del matí del diu
menge quan forsas dotzenas d'estudiants
arribavan á la escala de LA TRALLA se
guits de la desocupada policía, voltats d'
algunas cincuantenas de curiosos que s' ha
vian anat enfadant, á mida de veure que la
pudó volia barrar el pas á una manifesta
do de protesta contra un atentat barbre.
Un cop al peu de la casa, se '1s impedí
pujar á tots, ordenant el quefe dels polis
que sois ho fessin QUATRE ESTUDIANTS.
Trucaren á la porta els metges, advo
cats, apotecaris y enginyers del demá quan
ab En Llangort estavam repassant els dos
rotativos, La Putinera y El Liberal, per
es
veure si parlavan de la garrotada per l'
quena. Ab els modals que'ns ensenyaren els
jesuitas, nostres estimats subvencionadors,
reberem als comissionats, de quins llavis
sentirem la protesta de que no se '1s deixés
pujar á tots. Els joves no volían, no hau
rían volgut erigirse en portaveus dels com
panys; peró la policía no 'ls deixava posar
nosaltres.
en contacte ab
?Y quí es, diguerem, la policía pera ne
gar la entrada á una casa als ciutadans?
—Oh! Sembla que's ordre superior.

?Que ho fá !oh Senyor! que al véu
passejar per la Espanya, repartint abra

P. D.
reus

(i) Frase que aparegué á la revista espanyola
Negro 1 sota una fotografía de l'Orfe,Sn Espana.

Blanco y

—Donchs, veyemho.

Y nosaltres que no doném la cara als
Roca y Roca, als Lerroux, als Junoy, ni als
tribunals de justicia, ens encararem ab el
cabo, y després ab l'inspector reclamant el
dret de rebre á qui tinguém per convenient;
si amich, ab amistat; si matón, ab píldoras.
Accedí l'inspector y... !noys! no hi havía
prou sala pera tanta gent.
Escoltarem la enérgica protesta d'aquells

joves, victorejarem tres vegadas á nostra
Patria, els hi mostrarem la tralla quin má
nech ab las quatre barras, inspira las fue

tadas als enemichs d'Ella y oferirem á tots
nostre modest valer pera '1 deslliurament
de Catalunya boy comptant ab el llurs es
1ors.
Y 's retiraren nostres visitants—mentres
passava un carruatge que pels galons deis
cotxers nos havía semblat de primer que
qui s' apropava era '1 gobernador de la pro
víncia—als crits de Visca Catalunya.
Perque, aquest hermós crit, nosaltres el
llensém quan som devant de nostres ene
michs, mentres som ab nostres companys,
desgracia.
en la sort y en la
Y á son ressó, donant mercés als estu
diants, farém saltar de rabia als pertur
badors del ordre de Catalunya per qui
sempre, malgrat
na llivertat travallarém
las garrotadas que '1s cobarts y tray
dors fassin arribar á nostres caps per deu

pessetas.

Estudiants catalans: apliqueuvos, sigueu
savis y forts, pera cridar ab tota l'ánima:

!Visca

la llibertat de

Catalunya!

ALS OBRERS
Carta aberta ah s

ceoperatius del harri BatIló de Las Carta

Sr. President de la

Cooperativa

"La

Digni

Directiva:
y demés companys de Junta
Estimats Senyors y amichs:
Enterat del acort pres per vostés d'ampliar
ab lo ram de sabatería los distints que ja havén
implantat dins d'aqueixa Cooperativa, que baja
encertada
la direcció de vostés tan digna com
cam{
ment va fent vía ab passos de gegant pel
felicitarvos
del veritable progrés, m'apresso á
coralment y pregarvos que seguíu ab perseve
rancia lo camí emprés ab aquell ferm conven
bona
ciment de quels homes conscients y de

dad„

voluntat tenen.

Sí;

no

ho

perdéu

ció social está

en

de vista; la nostra redemp
nostras propias mans, está

propia voluntat; es qüestió de voler.
instrucció y
necesitém
dos factors, y son:
Sols
cooperació. Instrucció, pera posarnos en condi
cions de poder y saber dirigir nostras Coope
en

nostra

nostres interessos, y cooperació peral
principi d'economía ó estalvi, únich fonament
del capital particular y colectiu.
tac
Aquets
els dos únichs indispensables

rativas,

son

que
tors; lo demés, es cuestió de temps. Y cona
poble
aquí entre'l nostre poble, entre aquest
catalá, tan demócrata cotas sensat y morals
tots sabém que las grans revolucions
possible .á
com la redempció d'un poble, no son
d'ofich
predican
los
vividors
com
plasso fixo,

práctich,

LA TRALLA
sino ab temps y perseverancia, per aixó tením
conflansa y dret á esperar la redempció del
postre poble.
Per aixó'Is que'ns sentím demócratas y pro

gressius,

y desitjém la redempció del poble, y
particular del obrer, no repartintli carn y
diners deis altres mentres se guardan los seus,
com fan los aventurers d'ofici que'ns envían de
Madrid, d'aquests que al cap de poch temps de
haver arribat aquí ab una má al devant y una
altra al radera, fan passejadas ab ferro-carril
en cotxe saló, gastan camisas de 30 pessetas
cada una, viuhen en torra y esquilan infelissos,
sino aconsellantlli'l propi esfors per sa propia
redempció, ab solucions prácticas y racionals,
ens sentím plens de goig al veure qu'en tots els
en

Catalunya, s'im
plantan uns y altres pobles, Cooperativas y
més Cooperativas, escolas y més escolas, ens
indrets de la nostra estimada
en

encoratja repeteixo.
Y'ns encoratjém perque

la

redempció

de la

humanitat será una ilusió fins quels pobles se
donguin compte de que sois tenen un camí: la
cooperació. Avuy, en comestibles y bebestibles;
demá, en la instalació de tallers y fábricas com
ja succeheix á Roda de Vich, y de lo qual par
lava LA TRALLA fará cosa d'un any y mitj, y
com ja ho están efectuant els obrers de la tipo
grafía "La Neotipia".
Me diréu qu'es cosa de llarch temps; es veri
tat. Pero acás hi ha algun altre camí més curt?
Perque no crech quels que tentu lo bon sentit
de la cooperació, cayguéu en lo desequilibrat
propósit de destruir la societat actual, perque
tots sabéu que la que's fundés estaría constitui
da d'homes, y per lo tant ab los mateixos de
tectes d'avuy, ab las mateixas flaquesas de la
bestia humana. Y es per aixó que no veyém
més camí que la cooperació; aixó es, treballar
per un mateix; esser á la vegada treballador y
amo, ni esplotats ni esplotadors, sino lliures;
entenéuho be, amichs meus, lliures de tot es

contestalshi. S' han amagat com unas
moment que ha sortit
qui, no per ells, sinó pels honrats incons
cients que'ls segueixen, ha volgut ferlos
sostenir cara á cara, lo que han escrit en el
periódich. Y llavoras, devant de tot un pú
blich, en un café, no han tingut reparo en
escórres, pensant que si eran 20 Ó 30 els que
no podian enganyarse perque 'Is havian vist
recular, en cambi eran á milers els que no
ho havian vist, y per aquests, per aquests
milers han llensat la mentida, abusant de la
bona fé deis créduls lectors que més dignes
que ells no podrán may pensar que hi hagi
qui tingui la sang freda ó la poca vergonya
d'estampar falsetats en un diari.
Pero aquest cop no 'Is valdrá. Els seus
incondicionals potser que encare se '1s cré
guin, pero'ls bornes desapassionats, els que
pensan ab el propi cervell, els aymants de
la cultura que encare no están en el nostre
Credo pero que'ns Ilegeixen, á n'aquests no
els enganyareu pas, perquels fets no men
teixen y aquí ja no 's tracta de paraulas
sinó d'obras, de fets incontestables.
Devant de cobardía tan evidenta y de tan
manifesta mala fé, ?hem de seguir rebai
xantnos, empastifantnos ab las asquerosi
tats d' aquesta gent intractable pera 'Is ho
mes honrats? Hem demostrat lo que haviam
de demostrar. Els hem respost á tots ter
renos, fins disposats á n'els més reprobables,
perque ni la sortida 'Is quedés de dir que no
els havíam respost. Ens han trobat á tot
arreu sense amagar la cara, y en cambi no
saltres no 'Is hem trobat ni en el terreno en
que ha vian de colocarse, si las nostras acu
sacions haguessin estat calumnias, com ells
afirman, ni hem lograt que mantinguessin á
la cara las grollerías que desde la taula de
redacció s' han atrevit á publicar.
nava

febles dónas desde '1

clavatje.

Se'm dirá que aquí s'han fundat Cooperati
vas-fábricas y no han tingut vida; y sabéu per
que no han tingut vida? Per la falta de cultura
dels seus socis. Per la carencia d'instrucció y
d' ilustració deis seus components. Per aixó
es, donchs, que l'esperit de cooperació ha d'
anar agermanat, y en primer terme, ab las es
colas, per tenir l'instrucció indispensable pera
dirigirlas y portarlas be.
Per acabar, sois vos prego giréu los ulls en
vers Bélgica, y allá á Bruselas,
la hermosa y
culta Bruselas, hi trobaréu la gran Cooperati
va, mirall del món civilisat. Dins de son sí, gi
ran milions y més milions, y perque vos for
méu una idea, bastará dirvos qu'en lo primer
semestre del any 1903 tancaren lo balans ab
un benefici pels seus socis de més de tres mi
lions de franchs. Y sabéu perque va tan be y
tenen aquets colossals resultats? Perque tenen
la base; aixó es, perque tenen cultura, perque
tenen una ben fonamentada instrucció.
Per aixó'ns hem d'encoratjar tots á empen
dre aquest camí, per vosaltres tan hermosa
ment comensat.
Per aixó nosaltres, y ab nosaltres lo valent y

batallador periódich LA TRALLA,

vos

felici

l'exemple de progrés y redempció que
esteu donant, y en qual periódich, qu'está sem
pre á la disposició y defensa deis obrers de debó,
tém per

que tan altas miras de vera democracia está
donant en sas campanyas, hi trobaréu vostre
més ferm y decidit defensor de las vostras tan
justas coin. nobles aspiracions, perque la coo
perado, ho repetím, es la base de la redemp
ció deis pobles, y no perdéu de vista quels bo
rnes que saben redimirse, son sers dignes de
ser lliures y honra de la seva terra, de la nos
tra estimada Catalunya.
Rebin, donchs, els meus bons amichs de la
Cooperativa "La Dignidad", en particular, y
las demés Cooperativas en general, la meya
més entussiasta felicitació, oferintme ara y
sempre de vostés affm. servidor,

M. LLADÓ
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!Quin fástich!
Els cobarts, els indignes, els farsants, els
explotadors, els miserables, els vividors, no
son dignes ni d' una escupinada d' un home
honrat.
Cobarts pera sostenir lo que escriuhen s'
amparan de la mentida pera quedar bé en

front de la massa. Mancats de paraulas y
rahonaments, úsan del insult y de la calum
nia pera escorre 'I bulto; incapassos de con
cebir que hi hagin homes desinteressats que
darán la vida si convé en defensa del seu

Ideal,

atribuheixen el móvil deis nostres ac
tes á segonas personas que ni tenen que
véure res ab nosaltres, ni ab prous feynas
coneixém. Poruchs ells, els grassos, els
panxamplas, se pósan á fer de víctima pera
véure si surt un aixalabrat deis seus segui
dors que s' exposi á lo que ells no han tin
gut valor d'exposarse.
Han cridat, insultat y calumniat mentres
ningú 'Is hi contestava perque ningú 's dig

PERE LLOVERAS
14 d'Octubre

1905.
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El Consell General de Representan%
de la Unió Catalanista
Demá passat durant tot el dia estará reu
nit el Consell General de Representants de
la Unió Catalanista.
Tots els components de la honorable en
titat, representants de més de cinquanta
Associacions y Agrupacions y '1s Directors
de més de deu periódichs catalanistas adhe
rits á la Unió, seguint lo que estableixen els
Estatuts, se reunirán en sessió pera proce
dir á la eleceió de President, Secretani y
dos Vocals, que cessan en llurs cárrechs
per prescripció reglamentaria, y per trac
tar d' altres extréms d' interés.
Entre altras cosas se procedirá á la ad
missió, en las filas de la honorable Unió Ca
talanista, de diversas entitats y periódichs
entre las que recordém las següents:
Associació Catalanista "Sang Nova" de

Sans-Hostafranchs.
Associació Nacionalista "L'Avenir" de
Mataró.
"Lliga Nacionalista Catalana" de Paris.
"Associació Nacionalista de Mataró"
(avans "Centre Catalanista").
"Centre Nacionalista de Tarragona"

(avans Joventut Catalanista").
"

Associació "Progrés" de Barcelona (avans
"Progrés Autonomista") y els periódichs:
Pro grés de Barcelona

Seréni de Tarragona y
LA TRALLA de Barcelona.
Totas aquestas entitats, y ab ellas nosal
tres, van á engroixir las nombrosas filas de
la Unió Catalanista ab el fí de ajudarla en
sa constant y patriótica tasca, que fá que
per tot Catalunya vagi arrelant cada día
més la idea salvadora del Nacionalisme.
L'ample esperit de la Unió Catalanista,
els principis establerts en las sevas Assam
bleas, sobretot en la derrera celebrada el
Maig passat á Barcelona, fan que en ella s'
hi acoblin entitats y periódochs de tots pen
sars en materias accidentals, pero que pel
demunt de tot hi posan l' interés nacional
de Catalunya.
Aquest criteri, essencialment catalá, que
totas las diversitats del Nacionalisme apla u
diren y proclamaren en ocasió de dita der
rera Assamblea, es el que ha d' imposarse
definitivament pera conseguir no sois la
mancomunitat de la acció del Nacionalis
me, sinó fins y tot pera demostrar la natu
ralesa del nostre moviment nacional.
En aquest Consell General que 's reunirá
demá passat, ha de ser donchs proposada
la admissió de LA TRALLA á la Unió Ca
talanista. Si se 'ns aproba, dintre d' ella,
com ho hem fet avans de la admissió mate
rial, seguirém punt per punt el criteri de
fins avuy que es el que 'I con ens dicta y
que, com han vist els nostres lectors, no es
tá ni ha estat may en pugna contra d' al
tres

potser diferenciats.

3

Pel demunt de tot hi ha Catalunya. La
Unió ho ha proclamat aixís y es ben cert
que la unió fa la forsa.
LA TRALLA que may ha riegat son con
curs á tota obra beneficiosa á Catalunya,
demostra ab l'exemple que desitja com tots
els nacionalistas que '1 Nacionalisme devin
gui una acció comú dintre de la diversitat,
y aixó no 's logrará pas parlantne y pla
nyentse de que no sía, sino obrant, aco
blantse, prenent la iniciativa y predicant ab

exemple.
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!CAP

A MADRID!

una banda pel seu servey y
guardia municipal de á cavall; Barcelona
recauda un pressupost pera cubrir las sevas
atencions; y á pesar d'aixó tenim uns regidors
fraternos que ab unió deis caciquistas s' impo
san per la lley de las majorías á nostre Ajun

Barcelona sosté

una

tament, enviant nostra banda y nostra guar
dia municipal montada á Madrid, pera recrear
als madrilenys, y's gastan els diners que la
ciutat de Barcelona entrega pera que sian cu
berts els seus serveys, en pagar lo viatje pera
trasladarlas á Madrid.
Ab aixó no han fet més que imitar el seu
jefe, en Salmeron, quan també en íntima con
xorxa ab
els diputats monárquichs del Con
grés defensá la subvenció á Madrid deis dos
milions anyals, en perjudici deis nostres obrers
feyna, deis quals no se'n recorda més
sense
que per espetalshi un gran discurs cada vega
da que s'acostan eleccions de diputats á Corts.
Madrid ab tots sos privilegis, ab totas las
atencións y generositats que te ab ella l'Estat
espanyol; á pesar de que aquest (ab els nos
tres diners) es qui ha satisfet la major part de
las sevas obligacións; apesar de rébrer d os
milions anyals de subvenció, á pesar de tot,
ipobret! no te diners pera sostenir una banda,
ni tant sois pera pagar el viatge de la nostra
pera que vagi á suplilshi tal deficiencia; pero

afortunadament, Barcelona complertament
desamparada del Estat, Barcelona que no reb,
ni ha rebut, ni rebrá may milions de subven
ció anyal, Barcelona que s' ha de pagar tots
els serveys varias vegadas; que s'ha hagut de
pagar l' Aduana, el port, els quartels, y que
després d'haver construhit l'Hospital clínich
are
no 'I
pot utilisar, perque Estat, ab son
etern sistema de fastiguejarnos, preté obligar
la á pagar els gastos d' instalado y sosteni
ment; Barcelona, en fí, que te un ajuntament
ahont hi ha uns regidors que generosament
regalan per uns quants dias la Banda munici
pal (que no es seva), la guardia municipal
montada (que no es seva); y se gastan ó llen
son
unas quantas mils
pessetas (que tam
poch son sevas) pera'l viatge de las ditas ban
ba y guardia á Madrid.
Sembla talment que'ls regidors hagin sigut
elegits pels vots deis electors madrilenvs y
que la seva missió sigui sois cuydar dels inte
ressos de Madrid.
Si ara, en vista d'aquesta explendidesa nos
tra,
Estat Central acordava ampliar fins á
cuatre la subvenció deis dos milions anyals
que regala á Madrid ;ab quina forsa podriam
protestarne nosaltres? Al veure '1 despilfarro
de nostres regidors, nostres gobernants creu
rán ó podrán fer veure que creuhen, que na
dém en la abundancia, y tindrán arguments
pera escanyarnos encare més.
Ells mateixos foren els que ara fa un any
també enviaren la Banda municipal y'ls muni
cipals de caball á Saragossa; pero'l cas actual
més gros, puig ara 's tracta d' obse
es molt
quiar á la capital privilegiada, que prou que'l
gobern l'obsequia á cada moment en perjudici
nostre.
Millor fora que 'ls tals fraternos tinguessin
compte la infinitat d' obligacións que per
en
falta de diners están desatesas á Barcelona;
ab las 5.000 pessetas que costará '1 portar á
Madrid la banda municipal y 'Is municipals de
caball, destinadas á beneficencia, algunas Ilá
grimas s' haurian pogut aixugar y á Madrid
haurian fet las festas de la mateixa manera.
Pero aquets senyors son molt amichs del po
ble; sempre parlan deis obrers sense feyna,
fentlos servir de tapadora per las sevas concu
picencias, pero s'estiman més gastar els diners
en divertir als de fora, que no pas en auxiliar
las necessitats deis de dins.

MARCEL RIII
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!Pobre del que cau en las sevas mans, po
bre del que ha d'anar á raurer en aquest
centre explotador, indigne de figurar en las
cartas geográficas de Europa.
No es pas trevallant que vol resortir de
sa miseria; mentres tingui Catalunyas que
explotar, y anadas d'extrangers á casa seva
ja te'l problema resolt.
Que li fa que'ls extrangers s'indignin, que
se h endona que li diguin que lo que
fa es
un robo á la descarada! Ehl no més pensa ab
els quatre quartos ab que's ven la seva ver
gonya.
j OH LA PROVERVIAL HOSPITALITAT DEL
POBLE ESPANYOL.

aquest poble

Quin sarcasme veures

tan fino y ben educat

tot

esperant

ab demostracions gulaires la vinguda d'uns
quants viatgers, pera tirarshi al damunt ab
tot l'especte de bestias afamadas, ab las
ansias del mort de gana que pastura las es
tepas aixarrehidas de Castella.
Es indigne que un govern toleri y accep
ti com á válida aquesta explotació sens

exemple.
Ni la vergonya, els ha fet disimular, ni
per decencia han amagat els seus afanys.
A plena llum, pels periódichs, ab noticias
telegráficas, com si's tractes d'un fet exem
plar, d'un invent, d'una victoria extraordi
naria ha corregut per tot Espanya, potser
ab l'intent de quels constants explotats go
sesin ab la noticia de que temporalment se
'ns deixava tranquils; que s'aprofitava l'oca
sió d'explotarne d'altres.
Que vinguin els extrangers després aquí,
que vinguin: Ells serán els que respondrán
clarament si uns y altres som germans, si
tenim dret á viurer desempellegats d'aques
ta colla de pops monstruosos. Ells ho dirán
certament si Espanya comensa als pirineus
y acaba á Gibraltar.
Per dignitat, per vergonya, hem de vol
guer els catalans tots, que no s'ens confon
gui, hem de volguer que l'espay moral que
separals uns deis altres tothom el vegi ca
da día més fondo.
!Guerra als farts, Guerra als gulafrest.
OSWALD.
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RAHONAMENTS
Pesi á qui pesi, tot catalá es catalanista;
en prova d'aixó que tot el qui sigui catalá
no pot sofrir que's diga ó's parli mal de Ca
talunya ni de cap catalá, donchs no perme
tent que's digui mal ja s'es catalanista, per
que defensa en tal cas el seu honor ',y deber
que hi tél.
—

A Castella no's parla l'espanyol que's
parla castellá, perque no'n tenen de llengua
espanyola sino castellana.
A Catalunya se parla catalá perque te
nim llengua catalana.
—

espanyols
partidaris y

y las massas inconscients
son
contribuheixen al foment
del antich y repugnant espectacle de las co
rregudas de toros, mentres quels catalanis
tas las detestém y contribuhim á las socie
Els

excursionistas, científicas, literarias,
musicals, esculptóricas y de pinturas y al
tats

tras més. Aixó vol dir que

nosaltres som
amichs del Progrés y ells de lo retrógat,
anticuat y barbre.

ROSSENDO CARRAL/.
abrer del Roban

(Poni)
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Fin de la Nación Catalana
L'enunciat ha obert l'ull deis castilas y
els ha fet comprar la obra; no han vist !in
felissosl que es cosa de ato témpore; amichs
com son de la destrucció de
Catalunya, se
han pensat que'l llibre tractaria del aniqui
lament d'Ella y deis catalans per in stecula
sceculorum y d'ara endevant. Millor; en el
pecat portarán la penitencia.
El llibre tracta del 1714, del 1716 y de
una pila de
mil setcents que acabavan en

punta.
No més he fet que mirar els sants: com
LA TRALLA SOM clericals no'n
d'altre. De la lletra me n'he ocu
n.
pa
sém: á la 1•a plana diu:

gneis de
podia ser

moce
ctoph

FUENTES de este tomo

Morts de gana
Madrit, l'etern Madrit xuclador burocrá
tich de Catalunya ab motiu de la vinguda
del President de la República Francesa, po
sa de relleu un nou aspecte de la seva farta
nería escandalosa.
Mentres duri l'estada d'aquest hoste en la
capital del Estat Espanyol, els cotxers co
brarán el stAxIst trenta duros diaris y los
seus hotels, casas de
dispesa eta. aumenta
rán del DOBLE el preu establert.

(iVirgen santa, qué principio!)
Alashoras Ilegeixo:
Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid,
Paris, Londres, Viena.
!Senyor Sanpere y Miguel, que pobles
que anomenal
Anem seguint; 4.a

plana:

La evacuación
Aixó ja higa ab lo primer.
L'autor devia estar enterat d'alló de las
500 pessetas.

LA TRALLA
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Després una pila de cosas
que no havia llegit encare.
Vejém, donchs, l'epílech:

que

ja

De modo que aquesta gent

se pensa que 1' ajun
repartidora.
Proposém que's dupliquin el número de regidors
pera que 'Is fraternos no passin aquets disgustos.

he dit

IMadrit de festa

tament

es una

Conclusión
Continúa oberta la

Pero ?qué es lo que murió en 1716?
Pues pura y simplemente un Estado, un
modo de ser político del pueblo catalán, y
decimos del pueblo catalán porque un pue
blo vive mientras su lengua vive y de la
vitalidad de su lengua son estos días prue
bas universales sus dramaturgos, pues
sus obras son ahora traducidas y puestas
en la escena nacional espanola, cosa des
conocida cuando era oficial en Cataluna y
en Espana la lengua catalana.

tancará la

*

ros.

Es vritat: recordém que'l célebre Ferrán VII va
las Universitats obrint en cambi escolas de

tancar

es

Tauromaquia.
Pero tarnbé es vritat que'l fraterno senyor Buxó
ha dit en una sessió del Ajuntament que ell sepir
raba por las corridas.
Y que la mateixa Publicidad publicaba dilluns
passat una revista de toros ab acompanyament de
versos d'en Maleta, que semblavan fets per en Ta
bardillo.
De modo que'n Maleta y en Buxó podrían anar
de brasset ab els reys absoluta.

** *

La Villa y

Corte, engalanantse ab plomas

el Centre Federalista del Districte segon s' esta
inaugurant unas Escolas.
A ben segur que 'Is noys que hi concorrin, quan
sian homes de profit no tindrán d' agrahir res ala
primera y sí al centre esmentat.
Que 's desenganyin els nostres obrera. Mentres
no pensin ab instruhirse, serán
sempre juguet de
as ambiciona de quatre perduts.
en

van

estimat amich y company de redacció
se troba gairebé restablert del tot,
de la ferida que la má criminal d' un cobart á sou,
li inferí de traidor el dilluns dia 16.
Ho comuniquém als nostres lectora per sa satis
facció.
nostre

Joan Llorens,

*

*

Agrahiriam que

las entitats que durant 1 actual
mes han celebrat algun arte de propaganda se ser
vissin comunicarho á n' aquesta redacció á fi de
poguerne parlar en la secció de Feyna Nacionalista.
A 1' Orfeó Barcelonés que fins are semblavan do
minarhi las tendencias castellanistas, se va celebrar
el dia 21 la festa inaugural del present cura, la que
segons ens comunican, tingué un caracter bou xich
seriós y catalanesch.
Cal que ho entenguin aquestas entitats. A Cata
lunya, s' ha d' esser estala y qui s'aparti d' aixó no
anirá may enlloch. Tre-vallará en vá.
A véure si algun día podrem dir de l'Orfeó Bar
celonés que sab atemperarse al medi en que ha de
viure.
s

*

Entre el gran número de catedrátichs castilas que
o' han instalat en nostra Universitat, hi ha un se
nyor Lopez Capdepon nebot del ex-ministre y ac
tual gobernador del Banch d' Espanya, del mateix

apellido.
Aquest senyor, de bon comensament ja se va di
rigir als estudiants ab paraulas tan contrarias á la
decencia, que 'ns veyém en la impossibilitat de
transcríurelas per respecte á nostres Ilegidors.
A pesar de lo qual no sabém que '1 gobernador
Ii hagi imposat cap multa de 5oo pessetas.
Ara últimament en plena classe ha tractat de _pre
sidiarios y criminales als estudiants, afeginthi que
com á tal
els tractará; per qual motiu aquets han
deterrninat

á classe fina que á n'
aquest qu' ostenta el gran mérit de ser nebot del
seu oncle, Ii posin morrió ó l'envihin á fer de cate
drátich á las nacions assiáticas.
Perque els estudiants han de anar á classe pera
apendre y no pera ser insultats.
no

tornar

á

entrar

**

*

L' Azcárate al discutirse 1' acta de La Corunya
enfadat perque á pesar de portar la candidatura
republicana gran majoria á la capital, els pobles
han decidit la votació en favor deis candidats con
traria; diu que s' han de purificar las circunscrip
cions electorals.
Aixó 'm recorda un article de La Publicidad en
el que se declaraba contrari de concedir el dret de
sufragi á las donas perque.... no eran republicanas.
D' aixó á negar el dret electoral á las personas
que no pensin com ells no hi ha mes qu' un pas.

*

•

Ab goig hem vist que enllá del mar, á la Repu
blica de Xile, també s'alsa la ven de la pátria cata
lana, obrintse pas en mitj de la desnacionalisació de
alguna part deis fills de la nostra terra que allá
viuhen.
Dihém aixó, perque en l'últim correu d'Ultramar
hem rebut de Xile un número de «El Eco de Es
pana», orga deis espanyols de Santiago y famós
per l'odi que sempre ha demostrat á tot lo que siga
reflexe fidel del ánima catalana, y en quin número
hem Ilegit ab gust un article de nostre amich y sus
criptor Agustí Navarra, surtint en defensa dels
nacionalistas menyspreuats per un castila, que
després s' ha sapigut es un capellá andalús.
Sabém particularment que I' enardida actitut de
nostre company ha sigut coronada per una pila de
felicitacións y cartas deis catalana que viuen á dita
república sud-americana, encoratjantlo á seguir
ferm en la campanya empresa.
Afegeixi la riostra.

***

Dos telégramas:
«Madrid. 2I.—Casi todos los periódicos dedican
gran espacio á conmemorar el centenario del
combate de Trafalgar.v
«Londres 21.—Se ha verificado la fiesta conme
morativa de la batalla de Trafalgar, habiéndose re
cibido expressivos telegramas de Togo, del almi
rante yanqui Dewey y del ex-ministro de Marina
M. Lokroy.»
Sense comentaris.
*

*

Els adornos á Madrid:
«En la Puerta del Sol contrastan los escudos nacio
nales con algunos adornos de industriales, que han
puesto el escudo completo con las barras catalanas
y las cadenas navarras.
No obstante, es muy pobre el conjunto de los
adornos, pudiendo afirmarse que se ha visto mucho
mejor en Barcelona.>
Ja ho veus, vila del 55, ni posanthi las quatre
barras logras col-locarte al nostre nivell.
Je ho diheu vosaltres:
aunque la mona se vista de seda
mona

se

queda.
*

Sembla que hi ha hagut qui's valía de las creus d'
altres pera cobrarse pensions que no li pertocavan.
Diuhen qu' En Weyler vol fer justicia.
Créguins: la justicia ben entesa, es com la cari
tat.

Ha de

comensar

per

un

mateix.

•

*

*

El diumenge, mentres mes enfeynats debian estar
els republicana unitaris ab veure qui seria regidor,

s

de pavo real.

(Aplausos.) Hizo sobre esto salvedades tan ligeras
que el delegado hubo de interrumpirle indicándole
que se cinera al objeto del acto que se expresaba en
la convocatoria. Pero el orador, animado por los
concurentes, siguió despotricando, y llegó á decir:
—Si todos los catalanes fuesen como yo, Catalu
na ya no pertenecería á Espana. (Ovación).
El inspector de policía manifestó al Presidente
que no !odia permitir la continuación del acto de
seguir por tales derroteros, y el presidente rogó al
orador que atendiera las justas indicaciones del
delegado. Mas los aplausos é invitaciones del pú
blico hacian mayor efecto en el orador que todas las
consideraciones de companeros...»
L' espieta del Portal Nou, vuy dir El Liberal, se
ha sentit lastimado y tot seguit, talment com si 's
tractés de LA TRALLA, ha dit al Governador á ven
re que fá devant d' aixó.
Es á dir, que El Liberal ab tot y dirse liberal,
está empenyat (cuydado á mal entendre) en que '1s
catalana siguém toreros vulgas que no.
!Ay que te'n veurás d' aborrit pobre Liberal!

e**
Illiréu que son neulas á Madrid.
Ab motiu del viatje d'en Loubet, ja están aquella
gent á punt de que altra volta el sol no se ponga
(no's pongui) en sus dominios.
El Liberal de Madrid diu, que aquesta visita le
vantará la compuerta que nos retiene en un estan
que de aguas pútridas. (Que os retiene vols dir).
L'Imparcial din que podém esperar més d'aquest
viatje que de totas las comunicacions diplomáticas.
Y acaba dihent: ;Quiera el cielo que la fecha del
23 de Octubre sea gloriosamente memorable en los
anales de nuestra historia! Ves que te que veure'l
dallós ab las quatre témporas! Trevallant, hornea,
trevallant es quan els pobles s'aixecan de la mise
ria. Una visita d' un gran senyor, tot lo Inés que
fará portarvos gasto... dich, portarnos gasto.

***

Parlant Las Noticias de la ineptitut del governa
dor, diu lo segiient:
«Es poco, al parecer, la explosión de una bomba
más concurridos de nuestra
en uno de los paseos
ciudad; faltaba, para coronar el cuadro, que los ciu
dadanos se vean agredidos por la espalda y que no
puedan transitar por estas calles sin ir armados has
ta los dientes.)
La Putinera prou que l' ataca al governador;
pero lo qu'es aixó de parlar de que los ciudadanos
se ven
agredidos por la espalda encare no li ha
tirat en cara.
No li deuría sortir á compte.
*

*

•
•

Demá dissapte tindrá lloch en 1' Ateneu Obrer
del Poblet, una vetllada qu' un grupo d' obrers de
la fábrica deis Srs. Orsola Solá y C.' han organisat
á benefici d' un company á qui fou precia tallar la
ma dreta á conseqüencia d' haver pres mal treva
Ilant en dita fábrica.
Desitjém que tant filantrópich arte dongui un
bon resultat á sos desinteressats organisadors.

La Casa del Pueblo anuncia que'ls títols d'obli
que no siguin cambiats pels definitius avans
de I.er de Janer se considerarán caducats.
Tambéls obligacionistas de las series B, C y D,
que no Izagin acabat de satisjer l'impon de ditas
obligacions avans de ier de Janer, no tindrán dret
á las mateixas y las cantitats entregadas á compte
quedarán á beneficio de la Societat, y PUDIENDO PO
NERSE Á LA VENTA NUEVAMENTE LOS TÍTULOS.

gacions

prada (30 pessetas).

El

suscripció.

La Publicidad acusa als reys absoluta d' haver
sigut sempre grana protectora de las corridas de to

cierto que en 16 de Enero
de 1716 lo que murió fué sólo un Estado,
una organización política, nó un pueblo;
y cuáles sean los destinos de ese pueblo en
lofuturo, eso lo escribirán en la continua
ción de los siglos sus historiadores.
Conformes, senyor Sanpere y Miguel. No
més cal fer constar que potser allavors no's
traduhia del catalá perque'l castila estava
en apogeo; y are, ja ho sabém, va de capa
calda (gayrebé E toca á terra) y no tenen
més remey.
Aiió es lo que desitjém que succeheixi.
Y are, lector, que consti que'l bombo es
de franch, perque la obra la havém com

en

iniciada per uns

«quants joves nacionalistas, pera portar lo dia de
Tots Sants una corona á las tombas deis inoblida
bles patricia Dr. Robert y Mossen Cinto.
Tots els que desitgin contribuhirhi, poden ferho
á n'aquesta redacció fins demá al vespre, dia que's

..

Así, pues,

***
suscripció

*

Al rnonument d' Alfons XII sembla que tot lo bó
es d'artistas catalana.
Cada día ens aném convencent mes de que 'la
castilas tenen ralló de dir que no mes som una co
merciantes.
Per artistas ella, els castilas, y sinó que ho digui'l
monument.

***
Retallém de El Diluvio de dilluns:
«El senor Clausolles dijo que aquel mitin, más
que antitaurino, debía ser ó era anti-espanol.

**

Al fer la crítica La Publicidad del drama Los
Hambrientos, estrenat en lo Teatre Apolo, din que
presenta en sus tres actos las luchas del obrero del
campo en Andalucía contra la burguesía de aque
lla tierra, que explota más indignamente á miles
de parias que no pueden sacudirse el yugo que les
oprime y mata.
Y com que en Salmeron te inmensas propietats á
Alhama de Andalucía, resulta que 1' ilustre geje ex

plota indignamente
!Que constil

*

*

La Putinera segueix publicantaquellas cartas que
diuhen:
RESPONDIENDO Á 1.N ARTÍCULO
?Que's creyan, vostés, qu'era responent als nos
tres?
!Y cá!
Pensan que más vale callar

** *
Inés de La Perdida:
Cada día porta una secció titolada: Sucesos ahont
hi ha: accidentes casuales, accidentes del trabajo,

rinas, agresiones, escándalos,

etz.

Lo que no hi ha constat, ha sigut una brutalagre
sión que si'ls hi haguessin fet á n'ella, Phaurían
marcada ab lletras de pam.
* **
anti-monárquichs de La Putinera els sembla
que'l viatge de Mr. Loubet á espanya es de gran

Als

trascendencia.
Se compréó que la trascendencia no Inés pot ser
per la democracia d'un president que se codea ab
reys y tzars.
*

**

Noticias electorals lerronxistas
Els republicana que ho siguin de bona fé han de
acabar de convéncers de que s'están burlant d'ells

ignomi nosament.
La proba d' aixó que dihém está en el resultat de
la Junta municipal de Unión Republicana.
Unanimament s'estima la obra de 'n Lerroux,
Giner, Jordi y Corominas, com á antidemocrática.
Tothom está disgustat y 's diu que l'autoritat del
quefe trontolla. Alguna republicana califican de po
lacada la inclusió de certs individuos en la candi
datura.
!Y encare hi han obrers que creuhen ab las clec
cions!
*

*

Un'altra bona noticia electorera
Diuhen que 1s republicana de Sant Andréu, que

desde 'I principi varen mostrarse poch disposats á
obehir las ordres autocráticas del quefe Lerroux,
han tingut una gran sorpresa al veure que ab tot
y que en una entrevista que varen tenir dita repu
blicana de Sant Andréu ab en Lerroux y en Coro
minas, havían quedat que's posarían cinch nenas
pera que se 'n poguessin escullir dos, y ab ror y qlle
aquests dos estava acordat que fossin residents á II
barriada, are'ls hi surten els que mangonejan la
Junta municipal ab dos nonas, y me'ls clavan can
didats corresponents al districte de Sant Andrea
sense ni pendres la molestia de consultar als inte

ja

ressats.

Es alló, ordeno y mando.
Ah! y cuydado que 's queixi
queda eso!
Y Viva la democracia!

ningú

ó sino

!Abi

VIC. y ME.

etc. etc.

***

La ponencia de la Unió Republicana, que havía
de nombrar els candidats á regidora, ha publicat un
lluminós informe, en el que manifesta ab tota fran
quesa que '1 seu gust fora haver incluhit en candi
datura á tots els correligionaria distingits, y n'ano
!lista de mes de vint y otros que no hi
mena
una
han capigut; espressant el seu sentiment perque no
hi havía més pla!as.

Cartera de Comunicacions
Per falta

/mí,.

d'espay

deixém de

publicarla.

L. FtimuxassA, Xuclá,

baixos

