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segons tarifa establerta t a oreu convencional.

La política espanyola
La gran fallida

tuació. Calia que de la impotencia
El sensacional, 1' excitant espec- del sistema politic se n' assabentés
tacle polític que ha ofert Madrid, tothom. Calia que tothom sàpiamb motiu de la qüestió de les gues que havia vençuts, que hi
reformes militars, és en realitat havía desprestigiats, que el partit
una demostració aclaparadora de lliberal no havia tingut més remei
la gran fallida dels vells partits que postrar-se als peus d' En La
espanyols, del fracàs absolut de Cierva.
1 aleshores de la resolució per
les velles organitzacions t sos
decret de les reformes militars—
Governs de paròdia.
cosa
que feta en silenci, amb grat
Un poblema—i un pobleraa elemental—es presenta: tothom, en • I concòrdia aparents, per greu
teoria, es fa càrrec de la seva que hagués:sigut, fora no-més que
solució; el problema s' aguditza; "un altre ca.s",—se 'n fa qüestió,
les necessitats es fan més àrdues... es planteja la discussió "constitu1 mentrestant passen Governs. I cional", i, riaturalment, la cosa
el problema íntactp... ILa vida genuina i potent que porta pressa,
real és una cosa tan exterior, tan passa per damunt de tot. I a la
remota de la política decadent endemà tot Espanya sab que alio
dels partits de torn! Passaven que passava a Madrid, allò que
governs, i passaven Parlaments feu córrer d' una banda a 1' altra
dòcils, fets a imatge i semblança els periodistes, i els comentaristes,
dels governs, amb enormes majo-r i els polítics diletants de les cases
ries. Peró com que el temps* de dispeses, no era altra cosa qué
també passava, i el temps volia la fallida sorollosa, violenta dels
dir agreujament, i angoixa i peri- vells partits, decapitats per la seva
llosos inicis de desesperació, heus inepcia i la seva inacció i la seva
aquí que un dia...
impotencia.
Un dia,, un ministre com En La
Cierva, de caràcter vigorós, però
tenint al seu darrera el vigor
immensament més gran de 1' estament que tothom sab, diu que se
ha acabat el joc de la beata dilació; que és impossible d' esperar
més i que tot s' ha de resoldre, en
la forma de:disposició que bonament es piigui, peró totseguit. I
no hi ha mes sortida al congost.
1 aleshores els ministres cedèixeii.
En un moment, amb una aparatosa derrota, paguen la penitencia
pel pecat típic de llurs colles. Una
cosa genuina i potent que porta
pressa, aixafa totes las vagues
pruïges de tardana voluntat que
senten els tíiínistres, espaordits.

El capvespre dels deus
Veu's-aquí la posta definitiva
de la vella política. Èl cel té lluissors tràgiques d' aram i de cendra. Les aus nocturnes i^en a vo-

liors. U n udol fatídic ressona.
Els vells prohoms, les majestats
més relativament incontaminades,
s' arboren en diàlegs de veheíiiencia.
Ja nó ès possible ultrapassar la
Gausticitat inútil de les llargues i
freqüents declaracions despectives
del senyor Sánchez de Toca de
ençà que deixà fugir d' entre
m a n s T hora propícia. N o m é s les
iguala dai-reràment la npta del
senyor La Cierva que fins trasbalPerò això encara no era prou. sà r esperit dolç i pacient del
Calia que es fes ben visible la si- senyor García Prieto,
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; Unes i altres mereixen severa
censura. Les primeres no són dignes d' una personalitat política,
d' un expresident del Senat, d' un
déis pocs prestigis que restaven a
la política vella. L' altra èsimpròpia d' un polític que aspira a fondre en ell els dos hemisferis inconciliabies, les colles anacròniques i
la vida nova, i, sobretot, ès impròpia d' un ministre de la Guerra.
En aqueixa topada de senílitats
implacables, serà curiós de veure
quína actitud pendran els llurs
compares i especialment el partit
conservador. í
Es solidaritzarà amb el "seu"
prohom cabdal senyor Sánchez
de Toca? Acabarà de reconciliarse amb el seu exprohom senyor
La Cierva.?
Això darrer sembla impossible,
desprès de la nota publicada per
aquest, i fins la primera hipòtesi
semblaria, en altre país arriscada,
Esperem., Esperem a veure si
la branca idònia qui es revoltà un
dia contra el cabdillatge del senyor Maura farà avui acatament a
la dictadura no dissimulada del
senyor La Cierva,

que víu el règim parlamentari a
Espanya. Nosaltres 1' hem pro¬
clamat mil voltes, peró amb el
propòsit de posar-hi teirme, perque tenint la convicció de que
sols creant en la realitat el poder
parlamentari previst en la nostra
Constitució,
política
es— " . ' -la i vida
—
panyola entrarà en camins de
salut i de normalitat. A aixó ànà
encaminada la nostra campanya
perquè es fessin unes eleccions
sinceres: a aixó van encaminats
alguns dels acords d e l ' Assemblea de Parlamentaris reclamant
que en la propia Constitució se
:íestableixin les garanties necessaries p e r q u è els seus preceptes
fonamentals siguin respectats.
L' acord del darrer Consell, de
ministres és un enorme salt enrera. Significa que un Govern,
creat en la finalitat cabdal de
presidir la forpiació d' un Parla-

ment revestit del màxim prestigi,
en plena formació d' aquest P a r lament, i abans de que comenci a
funcionar, deci'eta la seva deshonra i proclama la seva incapacitat per a complir el més elemental dels seus deures: donar al
exèrcit la interior satisfacciójper a
posar terme a la fondíssima crisi
Parlant amb En Cambó constitucional oberta el dia pri—L' acort del darrer Consell mer de juny.
—
?
de ministres aprovant per Decret
— N o ; que no es parli de preceles reformes presentades pel sendents
que no tenen paritat amb
yor La Cierva, entranya, al meu
entendre, inmensa gravetat, no el cas actual, ni es busqui en faltant per l'acord en sí, com per les tes que ens han portat a la situacircumstancies, pel moment i per ció preserit una exciisa per a manlá forma que 1' acord ha estat tenir-la i accentuar-la per un Govern que s' havia creat per a
adoptat.
Lo situació creada és dificilís- posar-hi terme.
No; no es corregeixen incapacisimà i, si no s' hi posa prompte
remei i no es restableix la norma- tats tradicionals del règim parlalitat en les altures, plorarem tots mentari decretant la incapacitat
les fondíssimes malvestats qíie d'un Parlament abans de comenràpidament
produirà el mal çar a funcionar. El camí a seguir,
i q u e s ' haviaanunciat que s'anaexemple donat des del Poder.
va a segiiir, era precisament tot el
"•;;—.....?
— N o desconec el desprestigi en contrari.
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Jo admeto el possible fracas de fer sentir el pes de la seva força
r intent de renovació iniciat en la als que no sàpiguen cumplir el
crisi del 30 d' octubre. Jo admeto seu deure... ¡ho comprenc perfecla possibilitat deque el uou parla- tament!
ment dongui un exemple d'igual
esterilitat, de la mateixa i m p o Peró que, quinze dies
ahansàe
tencia qu'han dat els altres Parla- obrir-se les Corts, 1' exèrcit eximents, i fins admeto que, davant geixi que es promulguin per Dede aquest possible exemple d'inca- caet, faltant-se a totes les lleis,
pacitat del Parlament, els mo- unes reformes que no han d'entrar
ments excepcionals que vivim i el en vigor fins quatre mesos dessuprem interés del país puguin prés de la obertura del Parlament,
aconsellar el cop d' Estar i la dic- i que la seva aprovació per Decret
tadura. Peró, fer-se ço que s'ha no té alttra finalitat que fer aparèifet, que produeix tot el desgavell xer com a fruit d' una imposició
del cop d' Estat i de la dictadura, de classes ço que ha d' ésser noble
sense tenir-ne la seva posible efi- i espontània acció del Parlament...
càcia i que no té altra resultat ¡No; aixó no pot ésser que ho
que tancar el camí normal de la hagi volgut, ni pensat, ni exigit,
salut en la nostra vida pública, r exèrcit espanyol! ¡Pobre Espanho reputaria un crim, st no ho ya si fos aquest i ' estat d' esperit
considerés una insensatesa.
de 1' exèrcit!
• _ ..7 ^.
-Si; hi ha un aspecte en l'acord
—Crec que la caiguda del Godel derrer Consell que augmenta vern ès sanció insuficient i repaconsiderablement la seva gravetat ració incompleta del dany causat.
pertorbadora. Per la forma sobta- Si el nou Parlament no vol preda! violenta com el ministre de la sentarse com a mereixedor del
Guerra va arrencar 1'acord del estigma que el Govern ha llençat
Consell de mmistres, s' ha donat demunt d' ell, té '1 deure, en les
al país la sensació de que niel mi- seves primeres sessions, de resol
nistre, ni el govern, actuaren amb dre integralment el problema milillibertat, sinó sota una commi- tar i, conjuntament, de fer efectiva
n a c i ó d e l ' exèrcit. I la idea aques- per primera vegada la responsabita, al penetrar en les consciències, litat dels ministres en la forma
hi produria una acció corrosiva i establerta per la Constitució.
dissolvent de conseqüències incalculables. I jo crec que es un deure
apremiant del ministre de la Guerra, del Govern, de I'Exèrcit, i
de tots els homes polítics, atacar
i desmentir vigorosament aquest
supòsit, demostrant, fins a 1' evi- - L' anterior dissabte, a les déu
dència, la seva falsedat.
del matí, tingué lloc al saló del
N o pot ser que 1' exèrcit, que Conststori 1' elecció d' un comata,cava el vell sistema del torn promissari per a 1' elecció, de
dels partits com a causant de la senadors que ha de celèbrar-se
incapacitat del règim parlamenta- demà a la Diputació Provincial
ri; que r exèrcit, que volgué un de Barcelona.
Govern de concentració per à fer
Én vista dé la manera tendenunes Corts, autèntica represen- ciosa com va ser confeccionada la
tació de la voluntat del país, amb lüsta de majors contribuyents i
tota r autoritat necessària per de \a. badada - martingala
del
afrontar i resoldre els grans pro- Secretari de 1' Ajuntament, de
blemes de la vida col·lectiva e s - quines aberracions ja en va propanyola, entre els quals, la vigo- testar enèrgicament nostre amic
rització de 1' exèrcit ocupa un En Josep Planas Robert en la
lloc preeminent, no pot ser, dic, sessió anterior de la Corporació
que aquest exèrcit hagi exigit la Municipal, nostres amics acordadegradació del Parlament, fent ren no concorre a la lluita, com a
decretar la seva incapacitat per a protesta pel procedir incorrecte
ser ell—l'ünic per pot i deu ferho dels més obligats, com son 1' Ar—qui doni satisfacció a les justes calde i el Secretari, els quals sens
reclamacions del^propi exèrcit.
cap mena de miraments ni escrúQue r exé,cit vulgui que es do- puis, i sois amb el fí de fer apani al braç militar 1' eficàcia qüe reixé les coses al revés de lo que
justifica la seva existència, dotan- en realitcit són, quitaren el dret
lo del material de la estructura de d' uns per a donar-lo an altres
un exèrcit a la moderna; que vul- que de cap manera el podrien
gui que 's posi terme al favori- tenir, ' solsamerit justificat per la
tisme, a la discontinuitat, a la parcialitat en que es confeccionaveritable anarquia que sempre ha ren dites llistes.
presidit en la seva direcció; que
A pesai^ de tots, no es fiaren
vulgui que's millori la seva situa- tampoc de la seva malifeta, anant
ció material per que pugui servir els conspicuos del Gitanerisme a
al país amb la dignitat que ès última hora a interessar als seus
substancial en el seu niinisteri, i electjrs que hi acudissin.
que no vulgui que aquets desigs
N ò obstant, i no concorrent-hi
seus siguin aprofi tats una vegada els nostres amics, fou nomenat
més per a dirimir miserables ba- compromissari nostre
flamant
ralles de partit, ¡está molt bé!
Arcalde, 1' ex-catalanista, ex de
Que r exèrcit estigui disposat, Acció Administrativa i actualen cas de repetírse'ls vells bizan- ment dinástico i de Gitanerisme,
tinismes i les eternes dilatòries, a D. Lluís Font Torralbas, per 21

Elecció de Compromissari

vots, destriats en 15 majors contribuients i 6 concejals, comptants-h i entre ells als concejals
socialistes Bosch i Carbonell
Company, an els quals per lo
vist va atraient-los el dinasíisme
cada dia més.
En quedaren per votar de la
llista per ells mateixos amanyada,
34; resultant que acceptaren la
candidatura dinàstica un 3 8 2
per 100 de la llista, i disconformes amb ella el 61'8: quedant
per lo tant, demostrat que, amb
tot i la parcialitat dels que
manen, el conglomerat convulsionista no compta amb els majors contribuients, a pesar de tot
els pssars.
En iguals eleccions de 1916,
en les que s' elegí- per compromissari a nostre amic En Joaquim
de Querol Llopis , obtingué
aquest 30 vots, a pesar de que la
majoria convulsionista ja disposava dels afers de la vila.
Queda demostrat, per consegüent , que aquest discutible

triunfo

local

de valia
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menta ni molt menos, el prestigi
de la colla convulsionista,
que
per lo que 's va veyent déu tenir
per divisa que tots els medis son

bonsper a arrivar
persegueix.
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CLAUDI M A S I JORNET

L' amic qui caminava
d' un pas ferm i segû,
vora la rada blava,
tenia el rostre brú
i una hirsuta barba
de negre assabatxí
que 'I sol de mitja tarda
la feia resplandí.

Calen ben pocs comentaris per a recalcar ta mala fè d e l ' autor de les trfinscrites ratlles; mes, foren tan forts, per lo
que 's mereixen, que temem que, de ferlos degudament, la c«nsura previa tindria
que veure amb nosaltres.
Amb tot, no serà pas per demés fer
constar qu; : avu^, que tots sabem de
sobres la surtida, del Govern, dels dos
dignissims ministres catalans, que al deixar els seus departaments foren objecte
de una ovación sia precedentes dintre el
Ministeri; i que sabem, també, que 'Is
nous ministres han donat consentiment al
crèdit de 92 milions a espatlles del Parlament. ., no ha d' extranyarnos pas que,
dada la solución de la crisis, an el text
d' aquells telegrames expedits, s' hi afeg í s , com algií ha suposat, *g espero que
S. £., teniendo en cuenta los méritos que
mè concurren por ser más
conservador
que Dato cuando está en el Poder, aun
que soy también liberal de Alba, o de
Eomanones, o de Garda Prieto (según sea
el que este en el candelera), y sodoU-sto, y
conxorxado, y católico, según las circunsdas y las conveniencias; espero, repito,
me concederá su apoyo para hecer la...
guitza a quien me conviene;
prometiéndole
que en taé próximas
elecciones su hijo
será.-, etc,, etc., etc.».
1 prou, per avuy. Vegi's, dones, amb
quía desaprensió,—la acostumada-per ell,
—aquest fulano, per no haverne pogut
abillar de frescos temps enrera, i amb la
escusa de que «la modificación que se
imponía» era «por el resultado de las elecciones», en un accés de rabióla les ha
empreses altra vegada contra el catalanisme, amb 1' agravant de que are ho ha
fet després d' haver anat a rendir vassallatge als seus prohoms.
Que hipòcrita!... l ¡que farçantl...
üQuín fàstic!! ¡¡¡ExxxHl
BROSSA
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Exposició de clavells

L' amic era un poeta
que amava les claros
de la celístia neta
i el mar voluptuós,
darrera les rengleres
tupides i ondulants
de verdes oliveres
i garrofers gegants.

L' entussiasme que despertà entre e|s
posseïdors de clavellers l'any passat, en
que tots rivalitzaren per mostrar '0s més
variades i curioses classes i coíois, ha
fet qu'enguany es dongui curs al projecte
de fer una «Exposició de clavclisfr i que
per falta material de temps no s' eïëctqà
la temporada passada; i amb aquest fí els
amateurs amb gran constancia i carinyosament cultiven els clavellers, disposats a
presentar els més originals exemplars a
r «Exposició»; festa que tindrà lloc dintre
la segona quinzena del proper mes de
M a i g , i que acreixarà mes la fama de
nostra vila.

L' amic deia psalteris
al peu de la muntanpa
i esvaia els misteris
de la ment més estranya
amb sa paraula pia
que encar ressona en mí.
L'amic ue qjo voldria
tres anps fà que moríl
SALVADOR

fueron expedidos desde Siiges varios telegramas al nuevo Ministro de Hacienda,
transmitiéndole
la enhorabuena y anhe¬
lando resuelva satisfactoriamente
los gra,
ves problemas
financieros
a su especial
cuidado.»
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Barrística
Copiem del darrer mímerO de 1' Eco
del Convulsionisn'ie:
« Las elecciones de Diputados a Cortes
en toda España convencieron al Gobierno
de S. M. de que se imponía la modificación del Ministerio (9), sustituyendo a los
Sres. Ventosa y Bodes con D. José Caralt
Sala, Conde de Caralt, en Hacienda,
y
con D. Luis Silvela en Instrucción
Pública. Dada la solución (¡?¡) de la crisis.

La Junta de 1' Exposició la composeij^
omposeii^
D. Rafel Llopart, D. Antón Robert
lert. don^
Manel Robert, D. Ramón Gumà, D. Mar^
_
celi Masip, D. Antón Clara, D. Francisco(u
'ranciscq^
D.. Josep
D.. m
Marià
Carbo-jg
iFerret,
ciici, u
j u s c p Serra,
ocrra, u
a n a Carbo-to
nell i D. Joan Lluís, quins actualmen^^
redacten el Reglament de la mateixa
bases del concurs a que han de subjectar-<o
se eís expositors.
El Jurat calificador el formaran les^
dames i senyoretes següent»; D." Ros^^
Marti de Robert, D^ Maríít Oller de Bena:<D
près. D." Mercedes Sardà de Martínez»^
D.* Mercedes Ferret Robert, Rosa Padrolijá
Mercedes Riera, Mercè Bartés, Mercè'^
Imburo i Maria Rubirosa, quina junta serait
assesorada per dos jardiners.
áB^
El Comitè organitzador vé trevalli|^F
per que resulti un èxit dit acíé^ havenj

ALUART

solicitât premis de S. S. M. M. les Reines
Maria Cristina i Victoria Eugenia, S. A.'
R. 1' infanta Isabel, la Duquesa de Talavera, Ajuntament de Barcelona, Diputat a
Corts pel districte i Diputació Provinciâlj
comptant ja amb valiosos premis de diferentes entitats, iocals i particulars i obrint
per a sulragar els primers gastos una soscripció popular, qne no ès de duptar que
tots lli cooperaran per qiie aquesta assoleixi gran lluiment, ja q # per leS impressions rebudes promet ésser una magna
festa.
BALUART

D E S I T G E S es

complau

én

consignar-ho i ofereix ses columnes a ta
Junta organitzadora en bé d' aqufest acte
arlislic i cultural.

Sessions de Mjflfltaffleflt
ORDINARIA DEL 4

La presideix r Arcalde, assistint-hi el
Síndic i els Srs. Barrachina, Plana Puig,
Roca, Planas Robert i Padrol.
S'aprova T acta de I' anteriorvEs dona permís a D.^ Josepa Sanmigüet
pera fer obres a la seva casa del carrer
Sant Pau.
S' aproven dos comptes, pel menjar als
Presidents i Adjunts de meses del dia de
eleccions, una de lloguer a D. F. Delgado
per les eleccions i s' aixeca la sessió.

Enterrament del 'gorríónf

DE SITGE S

Cuba els amansí una mica, y baxaven deis
arbres agrùpantse per terra, sense dexar
peró de picar y llucar tot d' un cop. Mes
ni de molt eren tan esquerps com els que
véyeni per aquí.
El seyo rSañudo — un noble aragonés
que ja caminava a vell y que no 's volia
moure de 1' Habaua per agrahiment a la
terra qtte regularmente 1' havía enriquit
—amb els pardals tingué una distracció
alegroya, y ell, qu 'era sol al món a cada
pessiguet de molles de pa que llensava a
terra, fent baxar els pardals dels arbres
bon punt ell s' hauía allunyat uns passos,
hi barreiava una dolsa sensació d' afecte.
Y 's conta qje quan cada dematí-'I senyor Sañudo airibava a la Plassa d' armes,
caminan poch a poch y amb les bnxaques
plenas de pa, arrencava a dalt dels arbres
un xerroteig avalotador, y que si 'I senyor
Sañudo s' entretenía una mica donant el
día ais voluntaris que feyeng uarda, d'
arbre a arbe, mitx amagats per les fulles,
saltaven centenars de pardals y frisan en
la copa del arbre més proper âl llur amich,
arribaven a axordar, fins que 'I senyor
Sañudo, amb caia de satisfacció, content
de veures tan estimat paotector comensava a abrodar la terra de molletes.
Aleshores baxaven els pardals, saltironant en animades colles, fugint de tant en«
tant algun qu 'altre, amb una molla de pa
al bech, cap a les branques. Un dia, a una
rodona hont n' hi formiguejava una negror
atapahida, hi iiolá una pedra. Tots fugiran
' al instant, esparverats dexantabaix, sol
en tota la extensió deia Plassa, un pardal
mort amb el caparró plé de sanch. El senyor Sañudo semblava boig d'indignació.
Agafà la pobra bestioleta y se 'n auá acalorat cap als volontaris que feyeu guarda.
— Per do[dras d' una inhumanitat no 's
troba mellor copsol que dirigirse als homes, a la humanitat metecha.—
D e i e s quexes del senyor Sañudo, que
trobaren ressò én els voluntaris, comensa
a néxer una onada de protesta que prengué ràpidament proporcions patriòtiques
en tots els'espanyols, principalment en la
element militar.
May he tret en clar qui la va tirar la pedra. Allavores se feu córrer qu' havía sigut un negre; altres me digueren un criollo; y no falten els que m' han assegurat
que fou un català, un aragonés ó un gallego.
No té rés d' estrany, fos qui fos y menys
té I' acte d' extraordinari.
Dels .matexos que s' indignaren més,
molts devien anaría cassar, omplint el
sarró iánt com podien. Molts devien robar
nius al bo de llur florida, y pochs devien
sentirse generosos a no menjar cassa en
temps de veda.

A Cuba no's conexíen els pardals, y un
dia va arribar a 1' Habana un català porlantne joposaroent una gavia pletlà, una d'
aquestes gavies de jonchs, baxes y llargarudes, que tenen la portelteta al sostre.
Pel c^mí Se n'hi van morir uns quants;
ja que'ls pardals, fills y apmadors de la
llibertat, al veures presos s' s' exciten' p,
neguitosos s' estrellan a voltes contra 'Is
barrots que 'Is tanquen. A cada pardal que
trobava mort, el bon home tenia un dolor
intens, y, ficant ia mà per la menuda portellata y bellugantla amb pena, treya al
pobrissó suicida qu' estava immóvil a
terra amb les potetes encarcarades enDesprés, al tornar a Catalunya 'Is catalayre, y per sobre quin cadàver hi passalans matexos, arredossots en la joyosa
ven els altres presonas, esparverats.
AUav'ores el tirava al mar com qui llensa vila de sa naxensa, quants, reprimintse la
alé y aguantant ab paciencia 'I fíLa dintre
una esperansa morta.
Un pardal Ikn-at al mar, quina cosa tan la caseta del parany, que ressalta de la
remenuda! Les ones el gronxaven desse- yinya verde, devien escoltar com cants de
guida, la nau seguia furienta 'i seu canií, glòria Is' cants dets reclams, en sa major
y 'I bon home tornava a cuydar amb amor part cegos, ben-amagades llurs gavies
als altres com si 'Is hi volgués dir que sota 'Is pàmpols ufanosos, esperant als
no 's desesperessin, qu 'el! no se 'Is havía pardals assedegats que baxessin a beure,
endut de la seva terra amb cap mal fi qu per estirar la fatal cordeta y les xarxes!
'IS estimava, que'Is estimeríon, quel* hora i-' Pel sentiment humaninari es més punible
encara aquest acte tan premeditat queia
de la llibertat y dels nius no era llunyana.
Peró ells no 1' entenien pas. Aquell instint de tirar una pedra. Es més trist que
frisament de centenars d' ales no parava , morin aquí, en sa terra, en sos camps, en
un moment, escapin de tant en tant alguna sa llibertat joyosa.
Si '1 pardalet mort en la Plyssa d' armes
ploma que '1 vent s' enduya de la govia:
els caparrons eran vins y rabiosos. Algun, hagués arrencat no més una llàgrima,
més boig que 'Is altres,—ó menys boig per entre rabia y amor, al senyor Sañudo,
tenir més amor a la vida, — s ' empenyava ella hauria sigut la esencia d' una justa
en no menjar ni beure; y 'I pobre home, poesia humana ensemps que .idílica.
Peró '1 sentiment se '1 va falsejar ab una
que 'Is hi era tan solícit a tots, ne tenia un
sentiment d'aquella rebech que 's mataria; patriotería que no li esqueya. Al rellevarse
temia a voltes que li excités als altres en- ta guarda se feu constar la mort del parcara més de lo que ho estaven, y li dona dal ab gran indignació, y acte seguit s'
llibertat entre mar y cel, dexantlo volar y originà 'Is espanyols de 1'Habana una susxisclar per sobre la tomba fatal hon havía cripció per r enterrament de la bestioleta.
Si 'I sentiment hagués sigut penetrant y
de caure.
sincer,
els cors haurien sentit un lleu
Quan va arribar a 1' Habana, duya una
gran satisfacció a la cara, y, sota '1 bras, remordiment pels milions d' aucells morts
aquella gavra baxa llarearuda plena de ab perdigons, ab pedres, ab xarxes, y se
presoners catalans. A la duana li volgue- haurien fet propòsits trascendibles en be
ren fer pagar drets de 1'aucelli'da, y-ell, de les coses petites y de les nimietats
allavores, apro,ttant aquella ocasió,—puix sublims.
Peró '1 fet es que la multitut va animarse
no li sembla be passar per tal poca coopeb el-gran.enterrament que s' activava per
ració a sa generosa idea—obrí la portealat cadavre, en el que htveya un símlleta; y 'Is pardal^ íugíren.; tots, en calla
xisclayer que s' extengué vers als abres bol fals que s' enlayrava d' una ofensa ben.
perdonable.
de la Plasas d' armes.
Y al pobrissó se '1 va vertir de voluntari;
Amb la llibertat palpita V amor, amb 1'
amor, palpítaóen eís nius, j>, al póch se li feu una caxeta d' or—ó de plata dautemps, els liorers de la India de la Plassa rada;—se li tributaren els onors de capità
d' armes vessaven un xerroteig protegit general, y I' acte sigué soroHós y imponent.
per les fulles verdes..
Una banda arrencà en marxes fiínebres,
Els pardals no van perijre ía vivor
quin esvalot feu fugir, esporuguits, als
perqué 'is venía de rassa; peró la calor de
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pardals de dalt dels arbres, y hauria axordat al mort si 1' hagués sentit.
Se r endugué un luxós cotxe arrossegat
per una pila de cavalls y la Uuhida y entusiasta comitiva era nombrosa. En el cursh
formaren tropes. ,
Al passar pels carrers de 1' Habana la
gran enterrament, la música s' alsava en
onodes d' armonía atravessades en l'espay
per les flors quequeyen d'alguns balcons.
Després van portarlo vers la capitania
General, y én el pati del Cuartel de la
Fuerza va dexarse per sempre més al pardal sota una capa de terra.
Es trist que 'Is aucelles se pudrexin a
terra com nosaltres; ells que tenen ales,
elles qu, han volat tan amunti

Els familiars de la desolada família
Carreras Olivella i moltes de les seves
amistats testimonien amb llur presencia
l' adhesió a la greu pena que 'Is afligeix
lluny de la Patria, a quines demostra-

Acabat d'aquell entarrament, els espanyols van creures que havien fetunhermós
acte de protesta. Els criollos se sentien
molestats, y 'Is negres rabiosos.
Les criatures totes que havien vist la
grandiosa manifestació, —baldufetas blanques y negres — inconscients com a criatures, no pensaven sinó en aquella caxeta
d' or, tan bufona, tan Costosa, tan ben feta...
El senyor Sañudo tornà cada dematí a
la Plassa d' armes amb les butxapues plenes de pa, y escampava per terra les engrunes.
R. SURINACH SENTÍES

Divendres de la passada setmana nostre benvolgut amic Antón Torres, al
sortir del seu trevall t i n g u é la dissort
de caure fent-sa mal de consideració en
una cama.
Desitjaríem en sortís ben prompte
restablert de la desgracia soferta.

bietari

la vila

cions d' afecte BALÜAKT DE SITGES hi

uneix la seva m é s sincera, desitjant u a
reconfortant lenitiu, que mitigui per lo
menos, j a que no pod borrar tan greu
dolor.

Noves varies

Per a demà té anunciada la visita a
nostra vila el grop excursionista
Patria
de Barcelona, passant avans per Castelldefels i,Costes de Garraf,
t¬
Al matí del d i u m e n g e , a Barcelona,
foren portats a sa darrera estada els
restes mortals de 1' estimada compatricia
D.* Maaía Montaner Vda. de Miraben*,
que deixada existir el dia avans.
Rebin els seus afligits fillls, nets i demés familiars el sincer testimoni de
nostre condol.

DlSSflPTB
A les dèu del matí en el saló del Consistori té lloc l'elecció del compromissari i de quin resultat ens ocupem en
altre lloc del present número.

DIUCDBWGB
Segons prescriu el Reglament, aquest
matí' a la Casa de la Vila se ha celebrat
la talla dels quintos i revissió facultativa.

El fret que de fa uns dies feia sentirse, avui apreta de valent, degut seguramient a les nevades de part alta.

DimRïts
Prop les dèu del vespre el servei de
enllumenat públic i particular elèctric,
ha sigut interromput, quedant durant 8
minuts la vila completament a les
fosques.
A la vetlla i fins sent entrada la
nit se ha desencadenat un fort vendaval,
acompanyat de pluja a intervals.
L' estat arborotat de la mar fa que els
serenos truquin als patrons dels bastiments ja que amenassa endurse-ho tot.
DICDBCRBS
En tot el dia ha continuat el vent i
aigua igual que la nit passada.
^% El) el tauló d' anuncis del Municipi, hi ès posat amb data 27 de Febrer
r edicte manifestant que son exposats
al públic per 15 dies els comptes m u n i cipals, i que n i n g ú ha sentit, com aixís
ho comprova, el que no porti éipul·lic'at
i jícsaí del pregoner municipal.
DWOÜS
La Comissió del Somatent que entén
amb la benedicció de la Bandera de dit
còs armat, adquirida per suscripció, i
quina diada està flcsada pel diumenge
s e g ü e n t a Pascua, reb la boQa nova de
que la distingida dama donya Carolina
Butsems de Fradera accepta el padrinatge de la mateixa, que l'exercirà amb
el digne Diputat per aquest Districte don
Josep Bertran i Musitu.
Nostra enhorabona a 1' afortunada
Comissió que tan acertadament và preparant una festa que s e g u r a m e n t revestirà gran importancia.
Comencen amb tota solemnitat
les Quaranta Hores, predicanthi 1' e l o çuent oracor sagrat Rvnt. P. Bagunà.

El passat dijous en 1' Iglesia de IH
Puríssima Concepció de Rarcelona ting u é lloc la conmovedora ceremonia de
contraure- matrimoni 1' estimat computrici En Bartomeu Lafarga Carbonell,
gerent de 1' important casa «Carbonell
Lafarga i C.*» de Santiago de Cuba, amb
la agraciada i gentil Srta. Na Josepa
Brassó Soteras, oriunda d' aquesta vila.
Testimoniaren 1' acte els senyors don
Josep M.* Catasús i D. Felip Ferrer, Iper
part del nuvi, i D. Bartomeu Carbonell
ilussons i D. Agustí Mestres, per la de
la núvia.
Acabada la cerimònia, familiars'l coovidats es trasladaren al restaurant de la
«Maisson Doree», ont els fou servit iiii
explèndit àpet, que acabà amb un Unit
b» 1, finalitzant la festa fins j a ben e n trada la vetlla.
BALUAKT DE SITGES desitja tota men»
de felicitats i ventures -als nous desposáis, a la vegada que dona a ses respecsives families la seva més coral enhorabona.

El Centre Excursionista ««Sitges» organitza pel dia 24 de Març una interessauiísima excursió a Tarragona, visitant els llocs següents:
El Port; el Museu Arqueològic; Portes
ciclópies i Falsa braga; Museu Diocesà.
Gatedral; Balcó del Mediterrá; Lloc de
l e s | excavacions; Plaça-mercat; Pont de
Diable i coves romanes.
Preus d'inscripció per als no socis
del Centre; 10 pésetes. Per a més detalls
dirigir-se a algún membre de la Directiva qui els facilitarà gustosament fins
el día 15 en quina fetxa es tancarà l'inscripció.
Per ais socis condicions especials.
(0

Del corresponsal de La Pttòlicidad
Igualada retallem i traduím:

a

«Han estat en aquesta vila alguns
inginvers per a tractar en principi de la
efectivitat del progecte de ferro-carril
secundari,des de aquesta vila a Vilanova
i Geltrú, que no hi ha dupte sería de
gran utilitat pels pobles que atravessaría. De ideat catorze anys enrera la
nova via passarà per Sant Quintí de Mediona, -Vilafranca del Penades i Sant
Pere de Ribes.»
No cal dir que celebraríem que el tal
prògecte es realitzés.

DIVBJÏDIRBS
En nostra Iglesia Parroquial se hi
celebra un ofici d' Àngels en sufragi de
1' ànima d e l infortunat nen Salvador
Carreras Olivella. .
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LA ESTRELLA
GRANDIOSES NOVETATS
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Salvador

E S T R E L L H

^

Forment

ENCASADAS!

Dolç riquíssim.

Tortells Paris: massapà, crema, cabell d angeli i nata

Angel Vidal, 5 : SITGES

Crema finíssima: Se 'n ían plates per eucàrreg,
a liles de tortells, Biscuits i lyoneses.

Servei e s m e r a ! en tot lo r e f e r e n t a pompes fúnebres.

Turró de crema . especialitat de la casa .
Ensiamades . fetes baix nova fórmula.
Nata: Prussians, biscuits, palos, brioix, lyoneses, etc.
—

T E i - E F O M

3 S 3

Phosphorrenal RO B E R T i
RECONSTITUYEIITE granulado - elíxir - inyectable
CJL„

Caíle L a u n a , 7 4 - F A R

Los talleres
montados

m á s importantes

con los adelantos

de
más

BHR&BLeNA
modernos.

Talleres, Despacito y Salones de venta
en la calle de S A N S , núm. 114, pocos metros
= = después de la Estación del tranvía. Exposición permanente — Teléíono número 475 H.
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Boôcfâs êc 3üan Mafrans Crespo

Ventas ai por m a y o r y detall
MOSCATEL dulce y seco
C. SANS 114
NOTA : Antes de hacer sus encargos, visite esta su casa. Los tranvías que
hacen el trayecto de Barcelona a Sans,, núms, 2 y S5, parada Plaza Cataluña
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IVIALVASIA de Sitges superior

Vinos Tinto. Clarete, Rosado y Vinagre
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Camisas, corbatas, mocadors
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y tots els articles pertanyents al rain

ParcilàÔ^s, 3 0
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La Camisería que ven més barata

•

Especialitat en camisas á mida
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T a r g e t e s de visita, des de 6 rals el cent^
Encárregs per
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G u m p l i m e n t a r l o s
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: Parelladas, 9 : S ! T Q E

