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El ministre.— Ja cal que piquis fort.
El mano.— ?Encare vol que piqui més fort? ?Que no veu l'altra massa?
El Gnorn:—ja poden picar, sil blok no's vol rompre...1

EL PAPU
L' eterna manía deis governants ha estat
sempre desfer coses que debilitin á Catalu
nya, que li restin forses pera '1 seu lliure ex

pandiment. Impostos, tractats, aranzels,

sempre s' han fet ab manifestes mires á l'
ensorrament de la vida industrial, agrícola
y mercantil de Catalunya. Y hem anat tam
bé sempre acontentantnos ab petites conce
ssions que no han estat més que menors
danys á nostra vida nacional.
Y després, per aquelles concessions, han
vingut els crits desaforats de les provincíes
ibériques que 'ns han motejat de ambicio
sos, de pediguenos, de descontentadizos y
de egoístas essent aixís que 'Is impostos y
les gaveles sois han caygut assobre de Ca
talunya perque sois són y han sigut aplica
bles á ses industries y á són comers, per la
senzilla rahó de que es Catalunya la única
provincia ahont existeixen industries y co
rners.

Y si tot aixó succehía quan, mercés als
governs de tots colors, teniem dividida la
opinió pública Catalana; ?qué no farán are
pera enfonzar el ferm blok de la Solidaritat?
Ab la qüestió deis tractats ab Fransa,
han comprés els governants y '1s de la opo
sició que 'I blok no 's podía rompre perque
Si uns diputats poden representar el capital,
els altres poden representar el trevall; y la

Solídaritat sab que Ils dos factors han d'
anar

units pera 'I bé d' abdós y pera 'I de la

terra.

Y s' han dit: ja que per aquest camí no
res, tirarém al dret en lo més viu:
governants y
en la qüestió relligiosa; més,
oposicionistes espanyols sempre ruchs, no
han capit qu' aixó estava previst al formar
el blok y que no serán jamay obstacle al re.
lligament, les diferenciacions en la manera
de pensar en lo relligiós.
Una ocasió bona's va presentar al govern
lliberal ab la mort d' En Juli. Va expedir
tot seguit al gran revolucionani ab plens
poders pera exacerbar els ánirns deis cató
lichs contra '1s anti-clericals y pera fer crei
xe 'I número d' aquestos... y '1 resultat si

logrém

gué—com ningú ignora—la desaprovació

de tots, clericals y anticicricals, perque
venía d' allá dalt.
Are el gran nzoret s' estudia un discurs y
logra ferse aplaudir deis republicans. Des
prés s' aixeca en sobrassada y espeta un
parlament pera lograr els picaments de
mans deis carlins.
Pro tots aqueixos aplaudirnents no troven
cap ressó á Catalunya, car aquí tots conei
xém el timo y la Solidaritat perdurará per
que no es res més que la oposició ferma y
decidida á tot lo que puguin fer lliberals y
conservadors turnants en el banch blau del

congrés espanyol.

'Is clericals troven que la lley d'
associacions es massa forta; y '1s anti-cleri
cals troven qu' es massa fiuixa.
Y á Catalunya, ni en moret ni en sobra
ssada ens poden enganyar ja; perque, al fi
y al cap, no són pas representants d' Ella...

Perque

*

La tasca actual
Catalunya encare

que en
donen cap impor
tancia al actiu bategar de l' ánima catala
na la témen ab tots els temors. L' estat d'
opinió de Catalunya els fa por, l' acció soli
daria es avuy la pedra més grossa que s'
entravessa pel camí de les comoditats go
vernamentals; la paraula valenta y l' acti
tut decidida deis diputats catalans fan ja de
bones á primeres imposar que sa fermesa
es apoyada per tot un poble.
Proba d' aixó son els comentaris que '1s
politicastres feyen del article estúpit que
va
publicar !'imparcial ab motiu de la in
terrelació d' en Junoy.
Aquella gent que sempre s' havien fregat
les mans de gust al llegir les bestieses im
parcialesques, aquest cop han trobat im
polítich que '1 diari castellá les emprengués
encare contra de Catalunya.
Aixó, que en un país culte significaría
una enrahonada orientació per part dels go
Els enemichs de

públich fan

veure

que

no

vernants, aqui

no es tal cosa, y greu sab de
ni ha de esser motiu pera esperar
en endevant una menor política ni una me
llor administració, ni tan sols una major es
tima á Catalunya.
Res d' aixó: si '1 govern y 'Is seus peixis
menutis s'han sentit imposats devant de la
representació catalana no ha sigut perque
reconeguessin la superioritat nostra, ni per
que concedissin rahó á les nostres aspira
cions, ni perque s' hagin sentit equivocats
en sa vella y inmudable diplomacia caste
llana. Lo que 'Is ha fet moderats en sos
atachs á la Pátria Catalana ha sigut la por
de caure, la por de que la empenta coratjo
sa deis nostres polítichs y economistes, ar
mats de rahó y de fermesa els fes trontollar
de son pedestal al redós deis quals els con
servadors fa temps que fiairen. Devant d'
aquesta por s' han sentit magnánims, y han
ofert arreglos y han promés la amnistía, l'
anmistía reclamada que no es perdó com
un indult, sino oblit de coses ben fetes y
malfetes, ab la qual s' apaybagarán excita
estat escepcional
cions y 's normalisará
en que 's troba la nostra terra d' ensá deis
fets inoblidables del 15 de Novembre.
Feta sentir la veu de protesta ab que Ca
talunya combat la Lley de Jurisdiccions, la
obtenció de l' amnistía es una victoria de la
Solidaritat Catalana. Ella, l' amnistía, ve á
corretgir erros, es com una rectificació á la

dirho,

LA TRALLA

2
de la pau
sobretot
obrirá les
y
ella
un
any;
d' ensa.
amichs que
portes de la presó als estimatsaplanará
les
hi romanen contra justicia,
fronteres deixant tornar á so llar als bons
companys que tingueren de deixarla, y se
passar balans d'
rá llavores quan podrém
aquest any de lluytes y d' argoixes, de re
vifaments y entussiasmes, de glories y de

conducta seguida

pels enemichs

fadigues.

Pero... Si, callém,

are.

Vinga aquesta

penyora de justicia, cuy-teu á cobrir vostres
que després ja '1s
erros ab el vel de l' óblit
des
passarém els comptes. Y '1s passarém pera
prés, perque subsistirá encare l' afront
Catalunya, afront que suposa aquesta lley
atentadora á la més sagrada llibertat d'opi
nió, y que es una bofetada á la personalitat
catalana, al poble mateix en ses més enlay
rades funcions de indicador.
LA TRALLA 210 ha enviat telegrames de
felicitació als bons patricis que han defen
sat el pensament de Catalunya. El nostre
els moments que 'ls
cor ha estat ab ells en
proclamaven
els nostres drets,
seus Ilabis
cara deis
en els moments en que tiraven en
polítichs enemichs de Catalunya les afren
tes que han fetes á la Patria, els insults ab
que s' han rabejat els detractors y les injus
ticies ab que se la ma1mena.
En aquets instants no cabía en un tele
grama la expresió de la nostra adhessió.
Els felicitém desd' aquí y aplaudía' enca
Aplech
re en ells la conclusió enérgica de l'
de la Protesta: "Y usarém de tots els medis
parlamentaris fins deis més extréms pera
conseguir la revocació de la Lley anome
nada de Jurisdiccions...
GNOM
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En

maura

yen moret

Me fan tan fástich y tant m'ernpipen
ele debats-Ilaunes que hila al Congrés,
que jo voldria que aquelles portes
s'aparadessin per sempre més:
allí tots criden, allí tots xerren,
y avuy en maura y demá es moret,
fan que aquest psble que sua y calla
acabi al U.Itim tornant ximplet,
sino que passa per la sort nostra
que quan la prernpsa comenta un cas
d'aquesta mena, molts que'l Ilegeixen
se'n volen riure per sota '1 nas.
?Heu vist qué deya l'ilustre maura
Ifiberals?
contra aquesta obra deis
?Heu vist com crida, com gesticula
coro qualsevulga arrenca caixals?
?Heu vist que sembla que s'enrabihi
tractant Plassumpto d'Associacions?
?heu vist coro seca la gargamella
llensant dicteris y 'lampe y trons?
?y heu vist que'l grupo deis que somien
ab les delicies del biberó,
á cada frasee que pronuncia
cona li dediquen una ovació?
Dochs tot es farss, creyeu que en maura,
que fa Pofici de baladrar,
Púnich que busca per ehl y'ls altres
es enfilarse cap al poder.
?Heu tingut calma per enterarvos
de les pareules que á tort y á dret
sobre Passumpto de que vos parlo
rnoret?
contra d'en maura deya en
?Heu iSt coro deya que ell era un horne
que defensava la Ilibertat
en les creencies y en tots ele ordres,
que son la vida del... seu Estat?
?Pheu vist posantse la ensenya roja?
?Pheu vist titilarse de progressiu?
?Pheu vist fatxesda parlant de coses
que no les pensa, pro que les diu?
?Heu vist que varis deis que'l rodegen
y alguns que's mostren esperansats,
al veure 'I sobte radicalisrne,
coro

l'aplaudeixen entussiasmats?

Donchs aquest mano val tant corn l'altre,
tot es mentida, tot es llautó,
l'únich que busca, lo que ambiciona
son les cireres de la nació.
Tant seis hi endona la lley aquesta,
es una escusa que ara 'Is va be
per fer discursos, fent de paseada
feyna per casa y gra pel grané.
Per més que fassin, per més que diguin,
tant es en rnaura com en moret,

jols considero

tan

poca

cosa

que ni m'escalfen ni'm deixen fret,
casibé sempre se desmenteixen,
avuy fan l'home y el 'liberal
y demá. 'le mana qualsevol plaga
perque estableixin la !ley del pal.
No '11, entussiasmhi tanta cridoria,
que altres vegades ja 'ns ha passat,
que esvalotantse rojos y negree
s'hi descobria '1 gat amagat.
Tinguérn memoria, pesém les coses,

examinemlos

tots

aquets plana

que potser al últim de tot resultin
les conseqüencies pele catalans;
deixém que xerrin, deixém que fassin,

pro

no es

la carnalleta á nostra unió.
Viuhen de trampee y de vergonyes
les acaballes d'un régim mort,
<lonche cornbatemlos ab agiten tacte
y el sá criteri d'un poble fort,

mentres segueixen despedassantse,
mentres apiloten dintre el saló
grapats d'escoria, rnunts de bruticies,
el sabó.

neteja ab tot
pro no'ns espantin
els debats-Ilaunes que hi ha al Congrés,
!que aquelles portes s'empetiteixen
coro més s'aixamplen les del progrés!
PEP DE LA TRALLA

que

nos

Seguim alerta,
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COOPERACIO
La campanya que s' es empresa pera fer
coneixer á la opinió pública els grans de
fectes del regiment penitencian i que 's se
gneis a la Presó Nova, es justa y es huma
na. Es justa perque es un dever inexcusable
deis homes combatre les infraccions que
violenten 1' esperit de justicia que ha de
presidir la vida social en totes les seves
manifestacions, poguentse afirmar en el cas
concret del regiment penitenciad de la Pre
só Nova, que aquest regiment no está ins
pirat en la justicia per esser uniformisme,
igualitarisme absolut el criteri qu' es ba
se y fonament del sistema penitencian i que
's segueix á la presó de Barcelona, y ningú
contradirá que l' uniformisme y l' igualita
risme absolut son accions d' injusticia y de
violació de drets; y es humana aqueixa
campanya, perque suposa sensibilitat social
als sofriments d' bornes, sempre germans
nostres, als qui, pel fet de trobarse empre
sonats, no havém pas de bandejarlos dels
nostres sentiments d' amor al prohisme, ni
podém deixarlos abandonats á n' el greu
patir que les deficiencies penitenciaries els
hi determinen.
No son pas rahons en aquest assumpto, ni
en cap altre, argumentar fonamentantse en
lo que 's fa en els estats més avensats, car
si es ben fet seguir lo bó y humá d' altres
pobles, es mal fet seguirho sempre tot, bo y
dolent sense fixarse en qualitats y sobre tot
per suposada inferioritat propria no implan
tar totes aquelles modificacions ó innova
cions que 'Is nostres sentiments y '1 nostre

pensament

ens

sugereixin. Cal, donchs,

deixarse en absolut de fer patir els nostres
presos, perque altres pobles que 's diuhen
més civilisats els condempnin á tota mena
de suplicis. Jo soch deis que veig la civili
sació y '1 progrés d' una societat en l' hu
manisme, y no sois en els avensos mate
rials; per aixó prefereixo que 'ls bornes s'
inspirin en la bondat propria, y no que irni
tin á n' els que possehirán si 's vol més ma
quines y més llums eléctrichs, pero que te

molt poch cor.
A,n' aquest plet els nacionalistes

nen

no ha
del nostre
criteri polítich-social; y, com sempre, ab
ell trobém la solució justa y bona. No tots
els presos son iguals com hotnes, ni son
iguales les causes per les que 's troben se
grestats de la societat, ni la llur situació
penitenciaria es la rnateixa, ni '1 seu com
portament á la vida de la presó es idéntich:
y no obstant, malgrat aqueixes quatre di
ferenciacions fonamentals, que elles soles

vém de fer

res

més que

aplicació

ja exigeixen quatre modalitats penitencia
ries, el regiment de la Presó Nova es infle
xible, sois té una mida y un reglament, y

tothom hi ha de passar, y tothom hi passa,
sofrint y patint, tal com cos y esperit deis
bornes patinen, si, á esser possible y tenint
enmotlles
un motllo únich á la forsa 'ls hi
sim. De vegades se trenca aqueixa igualtat
absoluta, pero pera pitjor, car sentiments
d' odi social, ó d' odi polítich, que haurien
de quedar estingits al mateix instant que l'
borne se trova subjecte á l'acció repressiva
de la lley, no sois trasbalsen la serenitat de
la Justicia, sinó que s' entra per entre les
reixes de les presons y torsen, per desgra
cia, reglaments. Y passa que 'Is homes que
més drets tenen á consideració tant per
qualitat propries, com per rahons socials,
pateixen d' aqueixa re
son els que més en
glamentació penitenciaria uniformista y

igualitaria.

La presó celular

es

ben evident que

re

presenta un gran progrés penitenciad, més
'1 reglament de
es un progrés sempre que
humá.
Una presó
sia
científich
y
presó
la
no

es

pas les cel-les, les muralles, les rei

xes, les voltes y les parets groixudes; aixó
tot cal que tinga
es el cos, y la presó com

pera que sia un organisme vi
Aquest esperit es el reglament: si
aquest reglanrent está inspirat en les pe
dres de la presó, en el fet arquitectónich,
sia que s' ha promulgat pera que sia ins.
trurnent de l' edifici, es un reglament do
un

esperit

vent.

lent, anti-humá y anti-social;

are, si '1

Cifiestions Socials

glament es l' expressió d' un criteri cientí
fich, social y humá, y l' edifici no passa de
instrument del regiment penitencia
esser
ri, el reglament es bo, y la presó celular, es

alerta, que tot aixó
més qu' un medi per prepararnos

estera

re

El tecnicisme
Es induptable que quan exhuberancia
estengui per totes les esferes de la nostra

de debó un gran avens penitencian.
A la presó de Barcelona s' ha fet el re
glament pera l' edifici, y per aixó resulta el
regiment penitenciad, uniformista y tira
nich. La cel-la es instrument penitenciad,
d' efectes boníssims ben manejat; pero may
ha d' ésser principi y fí de l' empresona
empre
ment. La salut física y moral de l'
sonat es un dipósit sagrat del que n' es res
ponsable la societat, que no sois ha de con
servarles, sino que ha de millorarles, per:
que en contes de castich y venjansa, reaIisi
defensa y correcció. La reclusió absoluta á
la cel-la es un greu perjudici á la salut del
nin
cos y á la integritat de 1' esperit; aisó
gú pot desmentirho, y si algú somriu incre
dul, es perque respira l' ayre Hiere, el sol
de la llibertat li dona vida y l' esperit u viu
no s' ha tro
en plena vida social, es perque
vat jamay com enterrat en vida, en una
cel-la d' una presó preventiva! Y en aixó
cal fixarshi. Jo no crech, molt al contrari,
que la penitenciaria correccional haji d' es
sufriment y pri
ser un lloch d' espiació per

vacions; pot haverhi

qui per desviació

nacional, els factors que la COM
posin en reberán nombrosos beneficis. En
'1 progrés y
sa consequencia es llógich que
activitat

la prosperitat de la nostra producció en tots
els ordres ens interessi d' una manera espe
cial.
Seria, donchs, altament just qu' aquesta
preocupació regnés ab intensitat per tots
els que vetllém per la grandesa y la sort de
Catalunya y mes particularment pels que d'
una manera directa tenen participació en
aquell aspecte d' activitat que constituheix

la característica del

mo

ral ho crega aixís, peró. Més ningú defen
causar
sara que la presó preventiva hagi de
la més petita tribulació al pres, y menys
que individuos declarats ignoscents pels tri
bunals hagin de recordar esferehits la presó
preventiva. Donchs cal que 's sápiga que 'Is
rigors de la cel la, que 'I regiment menys
humá se segueix ab els que están pendents
de sentencia, ab els que tant poden esser
ignoscents, corn culpables, ab els que la so.
cietat reté no per cástich, sinó per garantía
de poguer fer efectiva la correcció si la cul
pabilitat resulta probada y acceptada pel

animada ó plástica, arriba á tant ex
cessiva baixesa que la major Part d' ells no

á tothom pera que 's modifi
'1 reglament de la Presó Nova, ab el fi
de que la cel-la sia instrument d' un régi
ment penitenciad fonamentat en la diferen
ciació y en el esperit humá que ha d' esser
l' ánima de totes les institucions socials. Ab
poch aire, ab gens de sol, ab quatre parets
blanques pera sola expansió de l' esperit
deis homes, si son dolents no 's milloren, si
son mitj bons s' espatllen y si son bons del
tot se desesperen, y, tots pateixen greument.
A les presons cal que hi hagi personal in
teligentíssim, ab coneixements especials y
de boníssims sentiments. Ab un regiment
penitenciari com cal y ab personal de les
condicions assenyalades, la mesó de Barce
lona sería una bona presó. Tot no es possi
ble obtenirho, més la modificació del regla
ment es cosa factible y á n'aixó cal que tot
hom hi dirigeixi els seus esforsos, can ab re
giment diferenciador se corretgirien els més
greus defectes de la reclusió celular tal com
se realisa á la Presó Nova.
Ningú pot escusarsen de contribuhir á n'
aqueixa obra que 's obra humanitaria y so
cial. Potser hi hagi algú que trobi que tot
Barcelona, fins el
es perfecte á la presó de
regnnent que s' hi segueix, y que fins diga
que pitjor estaven avans els presos á la pre
só del carrer d' Amalia. Aixó no es cap ar
gument, haver obtingut una ventatja no
impideix volguerne un altre, com en tot lo
que es acció perfeccionadora jamay ha de
posarshi punt final. Y sobre tot per les ac
cions humanes y generoses els homes no
poden en cap cas considerar que ja s' ha fet
prou.
D. MARTÍ Y JULIA
-
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lerroux?

La Solidaritat Catalana, la concreció
viril de les forces conscients de Catalunya,
ha triomfat al congrés devant del govern
e

spanyol

escrúpol en motejar de romansos
inzítils y futeses ridicoles als més emi
nents y profonds tractats científichs de di
ferentes industries y produccions.
Com es llógich, d'aquest injustificat rnenys
preu n' ha de venir una vida raquítica y mi
grada pera la mateixa producció, fila de
que
manca de solidesa en els fonaments en
tenen cap

qui

en

.

Tots els diputats adietes á la voluntat ca
talana, han lluytat de ferm pera conseguir la
Iliberació dels que sufreixen empresonament
per delictes polítichs adquirint aisís el no
ble títol d' altruistes y bons representants
del poble que saben interpretar els seus de

reposa.

La esperiencia es la mare de la Ciencia;
una dita popular de les que sens
esperit
dupte més fidelment manifesten donat
á
del poble que l' ha creat. No hem
la técnica la importancia que té supeditant
producció
nos en absolut al trevall y á la
nascut directament del esfors material, y
per aixó hem creat una industria potser su
perior á la gerarquía moral que disfrutém
al devant del món ja que entre l' obra y la
rahó de la mateixa no hi ha hagut el neces

veusaquí

sari equilibri.
Nosaltres veyém

aixó una causa pode
pera
la nostra potencia
rosa
productiva. Si aquesta apatía y aquest
menyspreu continúen com fins are tota ella
s' estimbará. Avuy está mancada del fona
ment indispensable de la Ciencia que es la
font de tota Veritat y de tota Rahó. Y sois
quan tingui aquesta, podrá dir que efectiva
ment es forta y poderosa.
L'afirmació deis alemanys de que la indus
tria no pot fer res sense la Ciencia els ha
proporcionat la fama justa de que disfru
Nort
ten. El camí seguit pels americans del
industrials y
les
empreses
totes
sobjectar
de
constructores á la direcció deis técnichs els
ha portat al lloch envejable á quin tothom
pais
s' els mira. Y les industries de tots elsmenys
més
ó
que
son
veureu
sos del món
avensades y respectades segóns la prepon
derancia ydomini que sobre d'elles exercei
xi la Ciencia.
ben
D' aquesta consideració s' en desprén
tecnicisme
ciar que's de gran importancia 'I
industrial. Hém dit que de la prosperitat d'
fruheixen tots els factors que
una acció en
ella
la realisen. Ja veyeu, donchs, com d'
pot adquirirse aquella dignificació y millo
rament moral que tant necessiten les nos.
tres classes proletaries.
?Qué caldria fer ab aytal fi?
En parlarém en un proper article.
VALENTf VENTURA
de greu

d' ells que s' ha posat á la matei
s'hi ha posat en
xa tessitura deis cacichs—y
lo exterior, puig en el fons sernpre ho ha si
gut—no ha cooperat á n' aquesta obra.
Aquest senyor es en lerroux.
EH, el que tan ha baledrejat de lliberal y
d' amigo del obrero, no ha tingut una sola
paraula pels ciutadans honrats que no tenen
llibertat ni pels obrers que sufreixen el jou
de la persecució als Ilurs ideals.
Y es que ferho aixís hauria sigut comba
tre l' obra del govern. Y aixó de anar con
tra l' amo no es gayre produhent quant
amo paga bé.
Y be val la pena de quedar bé avans ab
aquest que ab els ciutadans del poble per
més obreros ni més honrats que sien.

en

perill
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Perseverancia

sitjos humanitaris.
Sois

poble.

ment

tribunal.
Cal excitar

?Y

nostre

Ens referím á la producció industrial.
Y com que dintre d' aquesta hi figura
com á orgue forsa influyent y interessat el
de la classe obrera, es natural que nosaltres
consigném també aquesta necessitat per lo
que pugui tenir ab ella relació.
Ab tal objecte dirém que son nombroses
les causes que poden determinar una mar
cada prosperitat y grandesa á la nostra in
dustria, pero que la més esmentable y la
més principal de totes radica en la ense
nyansa técnica d' aquella especialitat á que
un se dedica.
Y desgraciadament no es molt general
entre 'Is nostres productors, aixís capitalis
tes com obrers, aquesta saludable y fecon
da afició. L' apatía pera tot lo que no sigui
extremament materialisat, pera tot lo que
estúpida
no tingui un aspecte y una forma

un

Entre los artistas, no hay ninguno de es
perturbado
tos que deben su fama al gusto
por ratones, pulgas y gatitas: pero todos
ellos poseen condiciones estimables que los
hacen dignos y merecedores de los entusiás
ticos aplausos que anoche conquistaron

(De

el progreso del dia 12 d' Octubre

1906.)
Teatro de la Casa del Pueblo
Función para manana

La

gatita blanca
de qualsevol dia del

(De el progreso
actual).

mes

TheortokopLA TRALLA

o' HIGIENE URBANA
L' AIRE

pur no té color, ni fa olor
ni té gust; es, com diuhen els químichs, in
color, inodor y insípit. Trobar aire pur en
una població ahont hi ha molta gent y fa
bricació, es difícil; més ben dit, es impossi
ble: pero com que á n' aquest mon tot es
relatiu, desde aquella puritat tan hermosa
que presenta l' aire quan ens allunyém deis
centres populosos y 'ns elevém sobre 'I ni
vell del mar (á 1.000 mts. d' altura per
exemple), fins á n'aquest tantes voltes, gus
tós, grogós y pudent aire, quines tres par
ticularitats notém aixís que 'ns apropém á
Barcelona; hi ha un just terme mitj dintre
del qual es fa possible la vida sense que l'
home vegi seu organisme quebrantat, en
vellit avans d' hora.
Procurar la puresa de l' aire es de sentit
comú; tota vegada que es l' aliment que
airds que naixém introduhím en el nostre
instintiu acte
cos: gracies ab eh l te lloch
de la respiració, en el que cambiém cons
tantment la sang venosa ab arterial, en el
instant en que l' aire 's posa ab contacte ab
els pulmons, prenent oxígen al aire inspi
rat y tornant ab l' espirat anhídrit ó ácit
carbónich que s' ha produhit en el mornent
de la combustió ó cambi de sang.
Aquest sol fet gue's repeteix, aproximada
ment unes 24.500 vegades cada dia, ens diu
ben clarament, que com més impur siga l'
aire inspirat, més malament es realisará
imperiós acte de la respiracíó, y per lo tant
organisme més y més
ens anirá posant
debilitat, perque sa sang será dolenta, y, á
la Ilarga, en condicions de que hi germinin
aquest infinit nombre de llevors ó microbis
que 'ns donen les clássiques malaltíes patri
moni d'aquesta terra; essent la principal, la
que dona forsosament més víctimes, la tisis,
ó més ben dit la tuberculosis •pulmonar, ja
1 que posém les delicades parets deis pulmons
ab contacte d' aire poch oxigenat y que la
major part de les vegades porta '1 baccilo
que la dóna, que, com sabém, se diu de

L'aire quan

es

Koch.

?De qué depén

que l' aire

sigui impur? De

causes; es impossible citarles totes;
dirém les principals, que podém agrupar en
dues seccions segons estiguin en la casa que
ocupa l' borne ó fora d' aquesta.
Per la casa, tenim que la major part de
comunes son sense sifó 6 tanque aygua
l'única bona y perfecta si está ben establer
perque '1s manca aygua per rentar
ta,
la casa, perque les cuynes tiren malament y
perque els quartos son foscos, petits y sense
ventilació, y per la costúm d' escupir á te

moltes

—

qu' existeix en nostre periódich, inser
tém avuy un escrit d' Un católich de Mas
nou, á qui, empró, dihém que sentím no ha

admirava d' oir xisclar, per exemple, á la
dona d' un recios, n'entres bromejava im
pertérritament ab un subjecte apinxat, de
cabells Ilustrosos, que atrevidament la gra
pejava, y també m' admirava aquell infan
tó qu' aprop meu, ab la boca oberta, con
templava les grosses reixes, pensívol y as
torat ensemps, aixis mateix com cridava
ma atenció lo pobrich vell que,
inmóvil al
bell mitj de l' entrada, guaytava perfidiosa
ment vers á l' interior de l' edifici y seguia,
ab los ulls encisats, 1' anar y venir deis alts
funcionaris que, tivats, ab l' espasí penjat
de la cintura, entraven y sortien ab majes
tat solempnial... Tot, tot cridava ma aten
ció y 'm feria l'esmaginansa, esperonantme
pietosament á rumiar ab los humils qu' han
delinquit per manca d' instruhiment y que
alguns pobles, endarrerits y estúpits, en
contes de corretgir ab mides prudencials
encare fomenten ab llurs repressions con

sab

gi

firmat com ho
Es aixís:

feya

En Bula.

F•r• of.a.n.ació
En l'article que publicaren, Sr. Director,
la senmana passada ab aquest títol y en lo
firmat pel Sr. lsart Bula, hi ha conceptes
que cal aclarir si bé sens el més petit ánim
de controversiar, puig ni jo estich en mate
ria anti-relligiosa á l' altura d' aquell fir
mant, ni ell se trova á la méva, en materia

relligiosa.
Paysá d' En Juli, els méus ulls l' han vist
entrar á la Iglesia Católica acompanyant,
com excelent espós—unit pel Sagrament del
Matrimoni—á sa bona esposa, á dotzenes de
vegades. No era, donchs, puch creure, un
indiferent en materia relligiosa; tot lo
més, un molt toleran!.
Amich d' En juli y d' una etat bén sem
blanta á la séva, me crech ab motius pera
afirmar que 'I difunt havía ó hauría deixat
á sa esposa en complerta llibertat de que
són cadavre sigués enterrat segons el desitj
d' ella. Y En Juli bé podía pensar que sa
esposa hauría de disposar que l' enterra
acom
ment fós católich quan fins á Ofici
panyava tantes y tantes vegades.
Católich fins al moll deis ossos, podría
provar que no són cerinzonies ridicoles les
que fém ab nostra relligió; y EnJuli bé de
vía també estimarho aixís quan no fugia d'
elles per més que la Relligió no l' obligava,
com no

obliga

á

traproduents.
Una remor va distreurem deis meus ru
miaments y vaig veure que ils amichs s'api
lonaven á una porta, frissosament. Ab el
goig del qui cumpleix un dever tots vol
gueren entrar á l' hora y vetaquí que'l mal
haurat company allá no hi era pas. Corre
rem ansiosos vers una altra 'porta que s'
obría y tampoch era allí. Mes, á la fí, en
trarem en un altre departament y allí, da
rrera una d' aquelles gavies numerades, lo
malhaurat company nos esperava, ab son
trajo de ratlletes blaves, cofoy de poder
explayarse una estoneta ab nosaltres.
Parlarem y, tot parlant, sentiem que 'Is
cors nos bategaven hardidament. Tothom,
qui més ó qui menys, volia adressarli un
rnot y entre tots, ab un sant desitj, mira
vem d' entonar un chor harmoniós á la es
peransa. Ehl nos somreya, nos somreya dol
sament com volentnos remerciar la finesa,
y fou allavors quan obrintse pas d' una re
volada, ab gest resolut, un borne agafá á un
infant del bras y va mostrarli al company

ningú, á acostarshi.

Tolerant en alt gran, deixo á la conside
ració de tothom si han estat, ó nó, seriosos
molt pochs, per
els enterraments civils
cert—que s' han vist en nostra terra.
Home de cor, no puch menys que agrahir
al Sr. Bula colquns deis conceptes vertits
en són article en els que demostra palesa
ment qu' es un fet que, ab tot y'ls milers d'
enterraments católichs que 's fan á diari ja
may s' havía profanat un sol d' ells; y que
nosaltres, els católichs, may hém profanat
els enterraments civils, si bé ens hém abs.
tingut d' assistirhi.
Haig de pensar que no 'm negará, senyor
Director, la mercé de publicar aquestes
apreciacions que són les de
UN CATÓLICH
—

prés.
L'

infant,

vament al

sens dir mot, guaytá alternati
prés y al que l' agafava del bras.

Aprés, sobtadament,

una flama de rencu
nia brollá de sos ulls y 'I seu tront, avans
seré, va ennuvolarse, per una idea fixa, ob
sessionat
ANFOS SANS Y ROSSELL

.41.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

de Masnou

justificades.queixes.contraq procedir del pe

riódich autonomista de Union republica
na...

Y '1s responguerem textualment que
DISPOSATS

TAVEM

A

FER

LA

ES

CAMPANYA

QUE D'

ELLA NO 'N POGUÉS ESDE
EXPULSIÓ DELS OBRES, es á dir,
que posposaríem sempre 'Is interessos poli
tíchs y 'Is pecuniaris de LA TRALLA als•
interessos particulars d' un sol obrer, y per
lo tant, molt més als de 125 obrers cumpli
dors deis llurs devers.
L' ánim ab que vegérem als visitants ens
demostrá que hi havía entre ells verdadera
cohessió, qu' eren tots ells conscients de
que la Rahó y la Justicia han de triomfar.
Y aixís, accedint á sos prechs y influits per
ses esperanses de guanyar, no duptarem ja
en comensar á fuetejar als que preferez.ren
un home á 125 hornes.
Y de nostra campanya 'n vingué la deis
diaris, en sortiren les declaracions. s en
Ajuntament, s' en ocupá la
va ter ressó

SEMPRE

VENIR UNA

opinió pública tota.
Y quines coses han succehitl
S' ha parlat de coaccions fetes en els de
clarants á fi de que no diguessin la veritat
de les coses; s' ha comminat en expulsar de

Ilurs humils cárrechs als honrats obrers que
no velen estar dessota 'I jou de pinxos
valents que profanen els sagrats llochs
ahont reposen els cossos deis ciutadaris dig
d' esser
nes de respecte tots ells pel sol fet
morts. S' ha evidenciat que hi ha interes•
sats en qué segueixin ocupant llurs cárrechs
els Brualla y'ls García Llansó més ó menys

expedientats.

;Y '1 resultat?

'Per are, negatiu; per avuy, la Justicia
queda clavada en la creu de les males arts
d' uns quants.
Mes la Rahó s' imposará; nosaltres no 'ns
deturarém en nostre camí de Veritat. Y,

per fi, acinella Justicia clavada avuy en
creu, deseixirá sos brassos. Y !no ho dup
téul després de bofetejar de ferm y de fort
als malvats acullirá y estrenyerá contra són
cor als befats fills del trevall sedents de
cástich pera 'Is que fan, ab la excusa de la
República, una política agradable als go
verns de la monarquía centralista.
Y '1s obrers honrats triomfarán una vol
ta més, al pas que 'I Nacionalisrne triomfa
rá ab el llurs concurs.
K. LA. VE. RA.
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Som separatistes
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Llevor d' Avenir

No 'ns n' hem d' amagar, ho podém
dir ben alt. Hem de feria sentir la nostra
á tot' hora, ab
veu avuy, demá y sempre,
aquella forsa de la convicció, ab virilitat y
energíes pera que ho senti tothom y escarn
pi la llevor feconda de civilisació y progrés
per totes les terres germanes de aquest de
cadent estat espanyol, y floreixi y grani y
fructifiqui esplet d' una nova generació
que ha de portarnos, en temps no llunyá, la
Iliberació redemptora ab una ampla auto
nomía pera nostra Catalunya, avuy altra
volta escarnida y befada.
Si, som separatistes, ho podém dir en ven
alta, d' aquesta política falsa y destructora
qu' exerceix d' ofici la gent politicayre d'
allá dalt. Som separatistes, ho hem de re
petir cent y mil voltes, de totes les Ilurs oli
garquíes, de totes les concupiscencies d'
aquestes majoríes afamades de cárrechs lu
cratius y nómines y subvencions, verda
deres sangoneres del pais que trevalla, pro
duheix y paga.
S' han d' acabar pera sempre 'ls missat
jers de nostra terra, per dignes que aquests
siguin, pera anar allá dalt á pidolar justi
y recullirne tant sois
cia y forrnalitat,
menyspreus y desenganys.
No 's pidola lo qu' es de justicia. S' exi
geix y grou.
Catalunya vol l' autonomía y la tindrá.
Per aixó som separatistes deis funestos pro
cediments deis moret maura y demés
comparses de la política d' allá dalt.
Quant s' exigeixi, no 's demani, allavors

UNS Y ALTRES

Are, de

poch, vaig

á la preso. Un
company, tancat per la infamia
anar

malhaurat
d' un periodista brétol, va fer encaminar
edifici ombrívol.
mes passos vers
Fora de la casa, tením que '1 vent ens
La matinada era expléndida y, boy sens
porta infeccions que s' originen en els mal
emplassats cementiris, hospitals, mataders, adonarmen, divagador, me vaig trobar en
dipósits d' escombraríes: per la dolentíssi
front d' aquelles parets groixudes que, tal
que
ment com un escarnot, s' aixequen brutal
ma y mal netejada xarxa de clavegueres
ment als afores de la gran ciutat, al bell
sernpre en moltes hores del dia sentím sa
bravada,
en
alguns
carrers
la
que
mitj de la campinya hermosa. Vaig contem
mortífera
plar lo centinella que mandrosament, per
se sent dia y nit, vg. carrer Major de Gra
forsa, adhuc anyorador de la humil llar,
cia, Granvía Diagonal y d' altres.
apropósit
que
paviments
servava la porta d' entrada, ab lo fusell
la
falta
de
Per
alqui
descansat als brassos, y franquejant les rei
no donguin tanta pols, evitable ab l'
cervell
xes horribles, ab la testa baixa y 'I
tranat y petrolatge coa' se fa en paissos ci
punyit pel dolor, vaig trovarme dins la ca
vilisats, perque escupím á terra, perque te
segons la Iley escrita,
sa aborrible ahont,
ním aquestes ridícoles y mal enteses planta
han de purgarse 'ls delictes comuns. Me
cions que no fan altra cosa que empastifar
atmósfera y sobretot per falta d'aygua pera semblá entrar en un estatge funerari y si
lenciós, barrejantme entre la abigarrada
que enjegada una ó dues vegades per dia,
visions
sobre'ls carrers y clavegueres, arrastrin les munió vaig comensar á descapdellar
salut.
tristes, escenes llegides en vells 'libres y
causes que atenten ab la nostra
que m' han fondament impresionat.
Si aixís se fes no veuriem aquestes boira
Son ignoblement tractats los presos y,
des, aquest núvol tan espés que volta les
justicia hu
una volta condempnats per la
grans ciutats y la nostra casi sempre, do
devegades
estones poden comunicarse
di
mana,
poques
naturalesa
li
es
per
nant que
ab llurs germans, més sortosos qu' ells per
fícil renovar l' aire atmosférich, el que res
de l'ayre á pié pulmó y tam
pirém per lo tant molt contaminat si no's que gaudeixen
bé, molt remarcablement, perque gaudei
fan els possibles pera evitarho.
punt xen de la llibertat. Tantsols una mitj hore
Remeys: els individuals á n' aquest
més en
ta en los jorns de festa, encare que bon xich
-son pochs, se concreten á la casa,
ab los qu' els
devant els concretarém; els colectius son allunyats, poden enrahonar
aprofitantla,
s'om
per
aixó
que,
Ajuntament
plascia.
Es
que
l'
molts y á n' aquí sí
plena la entrada d' aquesta tétrica casa d'
té qué fer: per lo tant, Srs. Regidors que
rebuigs de la socie
una gentada inmensa,
porteu la vea d' un poble que us ha donat
part,
que s' hi aplega per
per
major
be
á
.tots,
no
tat
en
sa
ens
fesiu
son vot perqué
?Per
qué
veure als parents ó coneguts que en la soli
aprofiteu...
que vos Iluhiu y vos en
benhauransa.
temps dis
tut gemeguen, orfes de tota
res se fa de positiu, y 's pert el
de lascius movi
denerits,
joves
cara de
Infants
caure
la
coses
que
fan
cutint unes
y vellets decrépits
vergonya? Clavegueres, empedrats, aygua ments, dones greixoses
aixorden ab sos crits, empenyentse y bro
pura y potable, carrers amples y aceres ne
mejant molts. y altres, per cert ben comp
tes ens fan falta. Direu que ja ho sabeu ?eh?
pera
tats, asseguts en los banchs reconers y mot
no
feu
casi
res
jo també ho sé: perque
mostatxo estarrufat
xos. Un empleat, ab lo
conseguirho tothom també ho sab.
afec
AEROBI y la cara avol, presideix lo conjunt abper lo
repartint cartonets
gravetat,
tada
.41¦ALALAL.KALIK¦AbbALAILALAILALAII comunicament á qui ho solicita.
Havía d' esperarme y, distret ab la gal
dosa companyía d' excelents amichs, m' en
tretenía en admirar aquella munió, per mi
Ab aquest títol encapsalávem la senma
com
visió novella de la vida. Francamentguay
l' Isart
na passada un exordi al article de
extranyat,
ab posat citatiu,
rornanía
ente
l'
en
's
Bula, ab referencia á lo succehit article
tant los variats quadros que aprop meu
pu
rrament d'En Juli. Y essent dit
Jo
m'
una bellor malaltissa.
succehien,
d'
blicat com en Tribuna 'Hure que tothom
rra.

Profanaciá

•

,

Catalunya triornfará.
joaN B.

ALEMANY

Y

BORRAS

No pot de menos que ser adicte á la So
lidaritat 1' heme que sent dins son sí, un
pe
cor que li bategui á impuls chs la més
tita sensació; car aquest, té conciensa de
sí mateix, y en els actes de la seva vida
obra sempre á impuls de lo que guarda més
afinitat ab el seu just modo de sentir y apre
ciar; y es qu' en tot, el mou un respecte á
lo que sense fer pressió á un segón, dona
lloch á ser útil á un semblant á la fi borne
com ell, y factor important per cooperar á
tota causa de mil'orament individual.
Are, aquets que per igual podrien adhe
rirse y intenten posar inútil trava á nos
tra via, no poden sentir cap sentiment en
layrat que per un moment els dongui á llur
esquifida ánima aqueil goig tan intens que
tothom. Es que
ens fa sentir bondadosos ab
aquell esperit de toleransa que 'ns anima
sertirlo. Creuhen
en nostres actes, no voten
ells qu' els fa perdre el punt d' homes y no
velen pactes; es diuhen revolucionaris, y
devenen reys; primer es sa voluntat, si
aquesta no sura, que tot caygui; la reconci
liació no s' es feta _per chis.
Avesats á viurer en un dos de parets al
tes, tenen por á la Ilum. Deixém que vis
quin á l' esquifida llumaneta d' una lluher
-

na.

F.

JovÉ

y

CALBÓ

Sarrif.
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LLIBRES REBUTS`i)
Tristany y !solda, Ricard Vs'agner.-3 P tes
-Editor -La Wagneriana„.
—

Lo de Cementiris
Fém memoria. Nostra Redacció sigué vi
d'obrers. Era
un dia per una vintena
de que
quan, á cada punt, ens venien avisos assal
'ls fanátichs d' un borne (?) havien d'

Cataluna Juwada. per autors espanyols,
catalans.— 2 pessetes.

no

—

sitada

Lliçons d' Ortografía Catalana, per .1. Ale
verro.-1 pesseta.

tarnos

Miguel

Aquells homes demanaren als redactors
y se 'Is féu entrar ab el convenciment de
que haría arribat la colla deis assaltants.
Entraren y... nostres ulls comprengue
tractava d' homes de
ren totseguit que 's
sa visita;
bé. Ens explicaren el motiu decampanya
féssim
una
que
demanaren
ens
immoralitat reg
contra la injusticia y la
mostraren ses
nants en els Cementiris; ens

Domenikos
Utrillo.

-Forma...—Preu

ulos
—

1

(El Greco),

Colecció de

o

per

vulgarisació

pesseta.

Poemet catalá. de Ra
Campo.
Masifern, Francisco J. Garriga y Lean
Sanchez, Pbre.

La Vida del

—

mon

dre
-

(a) En aquesta secció 's donará compte
quins autors nos remetin un exemplar.

deis Ilibres

LA TRALLA
Ahir dijous se degeé celebrar la sessió inaugural
del Centre Autonomista Fivaller.
Ha enviat cinch bonos de pá y arrós que hem re

REALITATS
La realitat s' imposa...
A la Ilum del món la Nacionalitat Catala
assolít el dret d' esser considerada
na ha
com á tal, donchs cada dia dona noves pro
ves de possehír el robust brás y la conscien
ta serenitat deis grans pobles, deis pobles
que pensen, que volen, que Iluyten y que

partit degudament.

•

li

es

aspiracións.
Aquella Catalunya fuetejada, befada, es
carnida, que sapigué redressarse valenta
ment acoplant els seus heterogenis elements
seves

e

sol cos, en una sola ven, en una im
ponenta forsa: Solidaritat Catalana, dona
cada día esplendorosa fé de vida ab actes
de gran trascendencia y que pregonen arréu
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COPS AL BULTO
als telegrames:
"Cuenca.—Los obreros de la fábrica eléctri
ca de
Estalilla obligaron á los forasteros á
abandonar el trabajo ocasionando un tumulto.,
Si aixó hagués passat á Catalunya á ho
res d' are, el imparcial, la correspondencia
militar, el liberal, el progreso y demés
prernpsa anticatalana haurten publicat unes
guantes dotzenes d' articles insultant á Ca
talunya, infiant alló del egoismo de los ca
talanes, y proposant el boicotage contra els
obrers y els productes industrials de Cata

Llegím

luriya.
Pero ha passat allí y tothom calla.
Y es qu' aquí rnay hem volgut espulsar á
qui ve á trevallar, encare que 'ns cogui que
moltes vegades els forasters reventin els
jornals, en perjudici deis obrers catalans, á
quins fan una ruinosa competencia.
Als únichs qu' espulsaríem es als que ve
nen

aquí

á

gandulejar,

ó á robar, ó á sem

brar odis, Ó á pretendre assessinar als cata
lans, y á atropellar la llibertat.
NI*

L' enfado d' en Sala y en Roig y Berga
dá ab en Moret sembla que va de serio.
Nosaltres, encare que no podém menys de
celebrar que els dos únichs diputats de cert
prestigi que tenía el govern, Ii hagin girat
esqttena, proclamantse independents, hem
de fer notar qu' aquets dos senyors, men
tres les injuries y els atropells han anat con
tra Catalunya, ells han callat com uns le
rrouxos; pero en quan els ha tocat el rebrer
A ells personalment, allavors s' han sentit
ferits en sa dignitat, y han renyit ab el Jefe.
Es á dir qu' aquets senyors tenen en ma
jor apreci la seva dignitat particular que la
de Catalunya.

Mentres ha durat el debat de la lley de
en lerroux no ha dit aquesta

Jurisdiccions

Eh l prou havía anunciat que
parlaría, pero el govern Ii haurá manat que
calles, per por de que '1s comprometes; pe
ro ara que ja está tot llest, surt dihent que
'1s diputats catalans no s' han atrevit á alu
dirlo.
?Y que n' havíen de fer de tú? ?Qui 't pri
vava de dir lo que volguessis? ?No enraho
nes sempre que vols? Si has callat es perque
t' ho han manat, y perque ho havíes de fer
á la fórsa, puig com que tu en tos escrits y
discursos t' has mostrat sempre més atro
pellador que el govern, no pots combatre la
Iley de jurisdiccions, á menys de combatret
boca

es meya.

A tu mateix.

Y per aixó no solzament has callat en el
sino que are la teva gaceta impe
rial surt dihent que 'Is diputats catalans te
tenen por.

Congrés
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en un

Eta estudiante clericals van fer una manifestació.
Els anti-clericals ne varen fer un' altre.
Tots plegats deuhen ser gent que vol contribuhir
á la obra del govern.

en un

que un poble que sab donar tan admirables
proves d' educació política, es un verdader
poble d' ánima moderna, progressiva y dig
per lo tan, d' assolir la plenitut de lli
ne
bertat.
Catalunya, hermosa Catalunya deis nos
tres somnis, deis nostres anhels, de les nos
tres esperanses; avuy te comensém á ovirar
en la realitat esplendorosa.
Lo que un jorn fou visió somniadora, avuy
es fet que s' imposa ab tota la forsa de co
sa real; lo que fou anhel, es necessitat de l'
ánima; lo que fou esperansa, es seguritat,
seguritat ferma y absoluta.
Fóu somni, perque sois en somnis podiem
concebir cosa tan bella; fou anhel, perque
espontaniament l' ánima el sentí en lo més
íntim; fou esperansa, perque creguerem en
tu, aimada terra de la nostra infantesa, de
les nostres il-lusions, dels nostres amors...
SI, Catalunya; avuy verament identifica
da ab el dret, ab la rahó y ab la justicia 't
veyém avensar magestuosament en el ra
diant camí de la Llibertat.
El triomf es real: es cosa certa.
CASSIMIR GIRALT

re

tramvía de Gracia á 1' hora
de sortir LA TRALLA, deis tretze passatjers que hi
havien en el interior del cotxe, vuit compraren el
nostre senmanari.
Els cinch restants que no '1 Ilegien parlaven en
castellá.

Nacionali
com á
pas discutible. Ho demostren els
fets, els grandiosos y eloqüents fets, ab que
sab exteriorisar els seus sentiments y les
no

casa

Dijous passat

triomfen.
El lloch que li pertoca
tat

**

*

M. Meteos, fotógraf, ha editat unes her
postals de sentit patriótich tant les fotogra
moses
fíes com ele lemes.
La

*

Eta nens y nenes de l' Escala Horaciana agra
hita per les belles estones que ab ses inspirades poe
ates eta ha fet passar el Poeta que tant ha filtrat en
llurs cors, están organisant pera '1 diesapte, dia 24,
una festa poética
musical en honor de l' Ignasi

Iglesies.
•

•

•

En .Mayner, diputat republicá per Reus, no va
assistir, ni 's va adherir al mitin republicá naciona
lista que 's va celebrar en aquella vila el passat-diu
menge ahont hi va parlar el diputat Nougués, com
pany de candidatura.
En cambi havia sigut

Sr. mort, ?que

en

El
en

hi

?Por,

á

no es

lerrouxo vosté?

mort.—iNól
vila.—Donchs fora del Cementiri; aquí

més

no

poden estar els nostres.

tú, insignificant insecte aixafat

FUETADES

per la Solidaritat Catalana?
La millor prova de que á n' en lerroux el
carro ja u va pel pedregal es qu' are vol fer
valentíes, atrevintse á creuhar paraules in
sultants ab en Soriano durant la sessió del

Congrés.

Are només falta que 'ls seus subdits cri
din !Viva Soriano!
?S' estranyen de que diguém aixó? Donchs
no han d' estranyarse.
?No recorden que fa algún temps en Por
tas oficial de la guardia civil va escalfar les
galtes á n' en lerroux á la Porta del Sol?
Y no recorden també com el dia del
Aplech de la protesta, tots els diaris fins el
liberal, que 's el seu millor amich, van dir
quels lerrrouxistes cridaven J. Viva la guar
dia civil!
Donchs ja veuhen si fora estrany que
qualsevol dia cridin !Viva Soriano!

;Aquesta gent son

deis que més havía ob
va oferirli un
banquet á n' el seu magatzém de vis.
En Giner de los Rios, rabiós anti-solidari y anti
catalanista y quefe deis regidors lerrouxistes del
Ajuntament, tarnbé es un gran admirador del mi
nistre coix, á qui may se descuidava d' anar á re
brer á 1' estació.

sequiat á

tan
***

conseqüents!

En lerroux després de haverse aprofitat
del procés de Montjuich pera enlairarse al
setial de diputat, are insulta y calumnia á
les desgraciades víctimes.
Nostres llegidors ja recordarán á n' en
Pere Corominas, condemnat á mort pel Con
cell de Guerra, pero qual sentencia fou re
formada pel Ministre de la Guerra que el
desterrá, lo qual basta y sobra pera demos
trar la enormitat que s' havía comes.
Donchs are, la gaceta imperial del ex
emperador, redactada pels mateixos que el
dia del Aplech de la Protesta cridaven ; Vi
un ar
va la guardia civil! are ha publicat
ticle infamant contra en Pere Corominas,
que va passar més d' un any pres á Mont
juich, y un altre any al desterro.
Després d' un seguici d' insults l' acusa de
no haver fet públichs els datos que tenía re
ferents al procés de Montjuich.
Pero com que 'ls lerrouxos no saben una
paraula de les coses de Catalunya y deis ca
talans no deuhen estar enterats que 'n Pere
Corominas te publicat un llibre titolat Pre
va ser
sons inzaginaries, que per cert també
publicat en castellá en el que 's fa historia
de lo que fon el procés de Montjuich.
Aquesta obra fou escrita mentres en Pere
Corominas estava á allí dalt vigilat per la
policía que no l' havía deixat á sol ni á som
bra desde el dia que havía surtit de la pre
só de Montjuich.
Pero ja es sapignt qu' en aquella casa del
engaitar y
carrer de Ponent les tiren sense
ab tant mala sombra que al triar les calum
nies que inventen sernpre fiquen les potes á
la galleda.
Y tot perque en Pere Corominas no es
deis que van á llepar les botes d' en lerroux.
R. I. U.

-4.-~•41.-4•41.-41•-•¦••¦¦¦••¦••~•
El próxim dimecres ha de tenir lloch á la Audien
cia el judici oral contra nostre amich en Marcel
Riu, corresponent á la primera fulla extraordinaria
de LA TRALLA.
El defensor es el distingit y elocuent advocat se
nyor Lapona.

*

El nostre amich y distingit escriptor l'advocat
catalá en Manel Rovira y Serra, resident allí dalt,
domicili al carrer
ens comunica haver cambiat de
de Recoleto», núm. ro.

***
S'ha constituhit á Sallent una nora entitat
lauista que porta per tito! «Foment Catalá».
Li desitjém rnolts anys de vida.

cata

***

se queixa ab
rahó de la exagerada fidelitat ab que cum
pleixen el seu deber certs empleats de Correus; un
d'ells especialment que té la paciencia d'esborrar
en
els sobres deis envios tots els noms escrits en
catalá y posarlos en castellá.
Eta elements solidaris de Mataró també se'ns han
queixat de qúe no seis permeté la circulació d'un
telegrama escrit en catalá ab tot y esser toterat per

Associació de Lectura Catalana

molta

la Rey.
Nosaltres
?Que per

no'ns

no

un

Romanones, y fins

En Giner de los Rios en la sessió del Ajunta
1' autonomía uni
se va declarar contrari de

ment

versitaria.
Per ella está molt be que les eleccions pera les
catedrátichs s' hagin de fer alli dalt.
En aixó obra per instint de conservació, perque
si 's fessin á Barcelona, ahont tindrian facilitat de
catalana, naturalment que en Giner
concorrhi
de los Rios no hauria pogut ser catedrátich. Y con
dl molts altres.
Perque á la Universitat de Barcelona casi no mía
hi ha catedrátichs castellans, y 'la estudiante cata
lans se troban forasters dina de casa seva.

plasses de

**

A Manresa s' ha comensat a publicar un senma
nari catalanista que porta per titols e!Pu-Putl»
Desitgém al non confrare molts anys de vida.
Les diputacions provincials reunides en Assam
blea han acordat una pila de coses molí impar
tants, tant importants que ni sisquera volérn par.
lame pera no fastiguejar ale Ilegidors.
Fins han acordat veure ab goig alió de P am
nistía.
Y fina van acordar que 1' Orfeó Catalá no cantás

Segadors.»

gens d'aquestes coses.
sabém á quin país vieine?

«Els

***
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Cartera de Comunicacions

estranyém

ventura

en

!Quines coincidenciesl
** *

Denla dissapte, á les deu del vespre, en el local
scmial del Centre Nacionalista Radical, el soci de
la rnateixa, en Jaume Ventura, donará uua confe
rencia desenrotllant el tema eVentatjes del obrer
dintre '1 Nacionalisme».
*

n'

L'eminent y distingit professor

en

teoría de tei

xits en Ramon Batlle y Ribas ha mart.
Fou una veritable honra de Catalunya, á la que
distingí ab els seus voliosos serveys y'ls fruyts de
sa intelligencia privilegiada que tan afortunats mé
rits proporciona á la industria textil.
Le TRALLA creu cumplir un sagrat deber patrió
tich fent constar en sea pagines el dolor que expe
rimenta per la mort d'aquest ilustre catalá.
•

*•

***
Luque l'altre día va dir al Congrés que des
graciadamente eta generala no havien tingut oca
sió de fer mérits desde que's va acabar la guerra
En

no

haverhi

«Joventut Autonomista de Barcelona», naixent
entitat que té acordada sa adhessió á la Unió Cata
lanista, s'ha traslladat al important local del teatre
de Les Arta, carrer de Floridab'anca„ ahont dispo
será d'un magních saló d'actes que ti permeterá

importants actes públichs.
Desitjém molta prosperitát á la novella
**el

entitat.

Hem rebut el cartell deis Jeehs Florala de la Bar
ma
celoneta, al quin hi figuren fins á ro premis, la
jor part en diners. Lo qual no té res d'extraordi
nari si's té en compte Pentussiasme que ha desper
barriada
tat entre'ls elements tots de la esmentada
que's preocupen del enlayrarnent y cultura del po
ble catalá.
•

•
*

—

—

—

podien publicar.

Un obrer
LA IMPREMPTA: Joan Criquet.
nacionalista.
CALENDARI: F. Boix y Puigventós.—Joan Fas.
—

A
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iliACIONALISTESI afavorint

als Industrials Ca
donaren proves d' estimar á Cata

talas,
lunya.
CASES RECOMANABLES

Francisco Fontanells.— Forn de pa. —Gi

**el

realisar

AL COVE: Un lleydate.—Jordi Catalunya: pas
Clar y Catalá.
sat d' actualitat.—B. C. Sabadell.
—P. B.—M. del M.— F. V.—Rossinyolet: fora cPac
tualitat.—C. C.
CONTESTACIONS: V. D. y M. R. no ho permet
A. Soler: no 's poden fer pro
la sacrosanta Iley.
pagandes particulars. Joseph Albert: encare no
n' hem parlat proue—J. T. D.: Ja vareas din que no.
's

El firmant del remitit publicat en el progreso
volguent rebatre les afirrnacions fetes per nosaltres
sobre la cuestió d'una confusió de norn ab el nostre
corresponsal d'Esparraguera es una absoluta false
tat. Consti aixís y prou.

ab eta Estats Units.
De modo que per aquest senyor el
guerres es una desgracia.

VIC. y ME.

Pellicer, 12,

Barcelona.
y Semolería.—
Giralt Pellicer, 12, Barcelona.
Joseph Feliu.—Tenda de vins y olis.—Rech
Condal, 2, Barcelona.
Pere Sallés.—Queviures y forn de pa.—Pla
ssa Major, Sant Cugat del 'Valles.
ralt

Jaume Feliu.—Queviures

Pere Arpi.—Fábrica productes cerámichs,
—Pl. Octavia, 1, Snt. Cugat del Valles.
Joan BatIle.—Llibrerla L' Arxin.—Tapine
ría, 48, Barcelona.
Pau Fortuny.—Vins y olis.—Alvarez, 2,
Barcelona.
Baguná.—Llibrería.—Cardenal Casarias, 4.
Barcelona.

/m/n

La REMAIXEMSA, Xucld, ti, baixos

