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TORNA PARLAR 

EVEN. 

£7a 1; en Revenjoli torna parlar 

^ % i heu fa amb tanta claredat 

que no es possible que cap 

fogoneu que estigui a les fosques 

210 veji ses coses axî com son i no 

prengui re?olucions si es que de 

bon de veres vol abrassar sa veri-

tat. A x ô de pegar a l 'Esglesia, fo-

goneus, vos ha de dur molt poc 

pa. Convenceuvosne. Raons que 

hem considérât de prudencia mos 

veden fer cap comentari a s'escrit 

d'en Revenjoli. 

«Envestida.—Sf, En Revenjoli, 
per mes que'ts oradors lerrouxistes a 
Manacor dia 27 i a Oiutat dia 30 di-

gueren que hi ha que llevarlo 
des raig, que seria una cosa 
bona enviarlo a l'altre mon, 
per més qu J aqueys graos ini-
mics de sa pena de mort, li 
hajen decretada sa pena de 
mort—encara té délit per do
nar tot un enfilay d'envestides 
an ets anticlericaletxos de «El 
Ideal», s'«Ammalot pudent», 
s '«Obrer Balear», s'in-«Justi-
cia» i demés paperots malfac-
tors qu'aquexa setmana han 
seguit fent paperots de lo més 
lleig, de lo més indigne. Vaja, 
idó, anticlericaletxos, prepa-
rauvos per durvosne s'aumut 
p'es cap. E s En Revenjoli 
que'l vos hi tirará, perqué vos 
mena t a n t a por com a un 
mosquit. Es lo que vos hem 
dit tantes de vegades: si Deu 

no hi alsa la má, tendreu Revenioli per 
e s t o n a . - I , l i , I I I , J V , V , VI", V I I , 
V i l i . Un altre mot sobre lo de Sineu. 
—Si, hem d'acabar Io que dexárem dis-
sapte passât sobre sa mala passa que 
doná'l Sr. Bal le d 'alia ab lo de ses 
captes de l'Esglesia. N0, senyors de 
«Sa Defensa», no tenía cap dret de-
munt ses captes de l'Esglesia el senyor 
BaHe, com-e bon catôlic que pretén 
esser, i noltros hem de creure que hu 
es; no hi tenia cap dret, en no esser 
d'exigir des Cap de l'Esglesia que li 
digues quinshavien d'esser es capta-
dors. Per lo metex, ses maltes que im
posa an es qui captaren eren injustes, 
e r e n una galtada a l'Esglesia, i es 
balles que's tenen per bons catòlics, 
per bons fiys de l'Esglesia, co hu po¬ 
ren fer an axô sensé contradirse, sensé 
contradir ab tais obres sa fe que pro-
fessen. No es estât may de bons fiys 
galtetjar sa mare. I que no's diga que 
sa galtada no anava per l JEsglesia, 
sino p'es captadors. Axô son escuse9 
de mal pagador. Aquells captadors eren 
es désignais p'es Cap de l'Esglesia de 
Sineu, i com-e tais, foâsen blancs, nè
gres o virats, anaven a captar de part 

de l'Esglesia, en rom de l'Esglesia; per 
lo m&vtex, imposarlos ima multa perqué 
captaren, era imposarla a l'Esglesia. I 
aquí está sa gran trevelada del senyor 
Ba l l e . —I ¿que va fer el Rt. Sr. Ecò-
nom, devant sa segona multa que'l 
Sr. Bal le imposa an aquells capta
dors? Va dooar una prova de gran res
pecte a ses llej s civils, ancque fossen 
ofensives a sa lley de Deu; va recorrer 
d'aquell abus d'autoridat del Sr. BaHe 
an el Sr. Governador, i més envant a 
l 'Exm. Sr. Ministre de la Gobernació; 
i en vista de que sa maleida politica li 
embuyavà i enrocava s'accid de sa jus
ticia administrativa, va cedir a sa forsa 
de ses coses, va demanar permis aquell 
an el Sr. BaHe de porer captar ees 
obreríes i confraríes. De manera que 
sa conducta del Sr. Ecònom no poria 
esser més prudent, mesurada i Ilegal; 
no atropellá ni potetjá cap lley ni cap 
Autoridat. El Rt . Sr. Ecònom va tenir 
sa serenidat, fa prudencia i es conexe-
ment que falta a qualcu altri. — En lo 
que demostráreu ¡o senyors de «Sa De
fensa!» lo primets de roba qu'anau en 
materia de dret conònic i dret civil, es 
en lo que diguéreu dia 29 d'agost que 
bé poria'l Rt. Sr. Ecònom haver de-
manat permis an el Sr. Ba l l e per cap
tar, perqué «tant costava demarlo»? 
¿Com no veys qu'axò es no tocar dins 
Mallorca? ¿Q,ue dirieu si ara un veynat 
vostro v o 3 agafás i vos digués: — «Mi
ran, d'avuy endevant me demanareu 
permis per passar per devant ea-meua, 
p'es carrer, i bastará q u e l me dema-
neu en veure'm dalt es portal».—¿Que 
dirieu voltros? ¿No es ver que l'envia-
rieu a passetjar?—Noltros, dirieu ea-
rregats de rao, «teniru dret d'anar p'es 
carrer vostro, perqué es tan nostro 
com vostro; per lo metex, cap permis 
vostro hem mester per passar». I si 
aquell veynat vos digues que allò era 
una caparrudesa vostra, perque's de-
manarlí permis de passar, ben poca co
sa vos costava, essent eli allá devant, 
¿que li dirieu voltros? Es segur que li 
contestarieu: —«¿Vol dir perqué moa 
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costa poc demanarvos p e r m i s , vos 
n'hein de demauar? ¿vol dir perqué 
mos costa poc, mos hem de despuyar 
des nostro dret, mos hem de despuyar 
de sa nostra llibertat, i subjectarmos a 
vos? ¿Vol dir noltros mos hem d'anullar 
devant-vos?» — Idò bé, senyers de «Sa 
Defensa», axò es es cas del Et . Sr. Ecò-
nom ab el Sr. BaHe sobre lo de ses 
captes de l'Esglesia. Es que costas tan 
poc demanar aquell permis, no era un 
motiu per demenarlo. ¿Te nia o no tenia 
dret el Sr. Bal'le d'exigir aquell per
mis? No'm tenia, si volia obrar com-e 
bon catòlic, com-e bon fiy de l 'Esgle-
sia, segons hem demostrat; per lo me-
tex, el Rt. Sr. Ecòcom, per més poc 
que lì costas, no havia de demanar tal 
"permis. ¿Que després el demana? Con-
foime, pero va esser després d'haver 
sostengut es drets de l'Esglesia; i en
cara el demaná just cedint a sa forsa, 
a sa violencia que'l Sr. Bal le de Sineu 
mantenía, en mala hora p 'es seu bon 
nom de catòlic, contra la Santa Esgle-
sia.— De manera ¡o senyors de «Sa De
fensa»! que's cas que retreguéreu dia 
12 d'agost ePaquell Sr. Rector que no 
permetía que negú captas per l'Esgle-
sia sensé permis del Sr. Ba l le , tot lo 
més provará que tal Sr. Bal'le era ab 
axò des captar per l'Esglesia, tan dés
pota com e-hu va esser desgraciada-
ment el Sr . .BaHe de Sineu. Aquell 
Sr. Rector e-hu devia conexer, i per 
axò s'abrigava abans de ploure. De 
manera que tal cas que retreys contrat 
Rt . Sr. Ecònom, no prova gens contra 
aquest, sino just contra el Sr. BaHe de 
Sineu. 

Sobre tot ¡o senyors de «Sa Defen
sa»! sou estate molt mal sortais ab sa 
defensa qu'heu provada da fe r del 
Sr. BaHe de Sineu ab axò de ses captes 
de l'Esglesia Mirauvoshi una m i c a 
més ab ses altres polémiques que du-
gueu ab so SINITJM, si no ve leu fer un 
mal paper; i sobre tot, dexau estar el 
Rt. Sr. EcÒDom, si v< leu fer bona fi. 
No, no pot fer bona fi un fiy qui s'alsa 
contra son pare, un dexeble que s'alsa 
contra's seu Mestre, una euveya que 
s'alsa contra's seu Pastor! ¡No son cosa 
bona es dexebles, ses euveyes es fiy s 
que fan res d'axò! 

D'una altra cosa hem de protestar 
ab tota sa nostra ánima. ¡O senyors de 
«Sa Defensa»! Mos airiben unes veus 
que corren* per Sineu de que totes 
a q u e x e s coses que heu publicades 
conlra'l Rt. Sr. Ecònom, son eecrites 
d'un Révèrent. D'axò protestam. No es 
possible que cap Révèrent, sensa obli-
dar per complet es sens devers més sa
gráis, que son de defensar contra tots 
i demunt tot es drets i sa dignidat i 
s'independencia de l'Esglesia, profani 
sa seua má escrivint contra's Cap de 
l 'Efglesia per capficar l'Esglesia, per 
esclaviar l'Esglesia, per fermarla i aga
rrotarla baix des peus de s'Autoridat 
Civil. No, no es posible qu'un Révèrent 

s'alsi a defensar sa supremacía, su su-
perioridat de s 'Autoridat Civil demunt 
s 'Autoridat de l'Esglesia. Axb seria 
vendre l'Esglesia, juet así com Judes 
va vendre'l Bon Jesíís; axó seria aple
garse ab sos botxins de l'Esglesia per 
botxinarla i dexarla clavada de mans i 
peus ab sos claus de ses lleys regalis-
tes, tirdniqnes, inventades p'En B a n u -
fet per anublar absolutament l'Esgle-
glesia de Deu, per reduirla a no res. 
¿Com, idô, es possible que cap Révè
rent, que hu sia de ver, que no sia un 
Hop desfressat ab pell d'euveya, que 
no sia un Judes, ¿com es possible, re¬ 
petim, que cap Révèrent se prestí a 
una obra tan indigne, tan feresta, tan 
abominable? No, no es possible que 
cap Révèrent haja escrits aqueys arti
cles de «Sa Defensa» contra'l Révèrent 
Sr. Econom de Sineu. Aqueys articles 
les ha escrits qualque malatat , catolic 
de cor axó si, pero sense conciencia de 
lo que fe-ya ni de lo qu'esctivia, i ense 
comprendre ni sospitar sa grossíssima 
transcedencia de tais ai fieles, s en te 
comprende ni sospitar s 'ofensa gra-
víssima que son tais articles contra sa 
dignidat i s'independencia de l'Esgle
sia de Deu, contra sa constitució divi
na que Deu metex dona a la seua obra 
Mestra, l'Esglesia, Una, Santa, Católi
ca i Apostólica. 

Sobre tot, senyors de «Sa Defensa», 
mirauvoshi una miqueta més una altra 
vegada ab so armar polémiques! Vos 
ho deym p'es vostro bé, perqué el vo-
lem ab tota sa nostra ánima. No hu 
cregueu que la duguem gens de vol-
tros. Deu mos es te-stimoni de que, 
lluny de volervos gens de mal, vos vo-
lem tôt es bé que voldríem per totes 
ses persones més estimadee. Éstigaune 
segurs: cap de ses páranles que es hem 
dites, les ha elictades s'orii ni sa més 
petita prevenció, sino sa caridat de 
Deu, de qi e procurara sempre tenir 
pie es nostro cor. (De «La Aurora» c'e 
día 9 de Setembre de 1911.) 

Fassém are a altres assuntos. 

En font géneros 
Per demostrar sa generosidat 

d'en Font, es pif oler major de sa 
zVz-Defensa ha tret a colado un 
repussay de plegami vey, com si 
diguessem. L o mes xistós de tal 
escrit está en que se va cuidar es 
pifoler de que a s'imprenta posa¬ 
ssen «de su propio bolsillo» en 
Hêtres diferents cle ses demés de 
s 'art ic letxo. ¡ N o hagués estada 
mala sa passada si en Font ha
gués donat ses docentes raccions 
en dobbés «de bolsillo ajeno»! Mos 
díu es pifoler que publica es fet 
per empagueiment des contrarts, o 
sigui per empagueiment nostro. 

A n e m a veure si hi ha pasta per 
avergonyirmós. 

¿Qué voleu dir, pifolers, a m b 
axó d'c-s repartiment de docentes 
raccions de dobbés i espiéis que 
va fer en Font l 'any mil vuitcents 
mexanta? 

N o se com no estau ab sa cara 
que vos eau posant en Font tan 
en ridícul coni e-hu feys. Sa cari
dat cristiana té per nota carecte-
rística no sebre sa má esquerra lo 
que s'ha donat ab sa dreta. Sa ca¬ 

i ridat que se publica i se retrèu es 
propia de fariseus, gentils, hipó-
crites i pagans. 

Després d'una mala fí d 'anys 
que en Font va repartir aquelles 
raccions que anomenau, si es que 
les repartís, mos sortíu, pifoleret-
xos, publicant i reíreguent es fet,. 
i deys que hu feys per íermós em-
pegueir. ¡¡O beneytsü S a publica
do que donan a n'aquell fet i sa 
forma ab que'l retreys voi dir cía i 
l lempant que sa tal caridat d'en 
Font la confirmau avuy es pifolers 
de pagana, hipócrita, gentil i fari-
seva. N i mes ni pus. 

¿Y que mos voleu fer entendre 
ab sa tal repartido de raccions de; 
dobbés i espiéis? 

Si en Font dins sa vida pública 
no hagués fet altre cosa mes que 
aquella que retreys, pifolers de sa 
in-Defensa, i si le va fer ab sa ma 
dreta, que no hu hagués sabut sa 
esquerra; si hagués estât en Font 
un homo sensat i cantatili domés, 
com a tal el tendriem i per tal el 
respectariem. Pero ¿i qui no sab 
es llarg enñlay, que en diferents 
ocasions ja hem publicat, de ses 
bufetades, potetjaments, in justi
cies i atropells que ha duit a ter
me aquell homonet? ¿Es que vo
leu, pifolers que unicament mos 
recordem de ses raccions de pa i 
arrós, i no de ses d 'arruxa-mos-
ques? ¡¡Molt be solemníssims pes-
tenaguesü ¡Ben aviat estariem t o 
cáis d'es bolet si mos dexassem 
ensefrenar seguint es vostros con-
seys! Y si no, escoltau, grandís-
sims cap-verjos: 

E n Judes, a n'es principi que 
seguía el Bon Jesús, era bon ho
mo ferm. Mirau si hu era de bo, 
que v a arribar a tenir es do de 
fer miracles. Llevonses, empero» 

• 
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aquell grandíssim poca alatxa va 

cometre sa feta mes monstruosa 

que s'hagués vista ni sentida may; 

va vendre es matex Deu. A r e bé: 

¿quí veys, pifoleretxos, amb en 

Judes? ¿Un apóstol que va fer 

miracles, o un pillo de set soles 

que merex esser penjat a la l lune-

ta de Deu? ¡¡Bou paper ferieu, pi

foleretxos de s'z>2-Defensa si tre-

yeu cara p'en Judes aferrantvos 

en que va arribar a fer miracles!! 

E s matex paper que feys are tre-

guentné p'en F o n t perqué va re

partir aquelles raccions de dobbés 

i espicis a n'es pobres. 

¿Qué mos voleu fer creure au-

manco que en Font amb un pa i 

una lliura d'arrós, per exemple, j a 

te dret a fermos fer s'uyastre es-

branca t? 

Suposem que en Font bagués 

donat una lliura d'arrós i un pa a 

n'es nostros pares, padrins o re¬ 

besavis, i que aquets el besassen. 

E ls filis o néts d'els que reberen 

tal caridat ¿estaríam obligats avuy 

a cumplir ses ordes que mos do

nas en Font, essent contraris aqües

tes a sa dignidat, a TEsglesia, a 

n'els sentiments relligiosos i a sa 

conciencia? ¡¡Sería d'animals es

coltarlo a n'en Font!! Si a n'es 

nostros pares que somels qui mos 

han donat el ser, que mos han 

surat, que mos han alimentât i 

mos han fet hornos, no los hem de 

creure si mos manen faltar a la 

L l e y de Deu, ¿com possible es que 

escoltem i creguem, per agrahir un 

pa i una lliura d'arrós, a n'aquell 

caporal que ha fet i fa la guerra a 

n'els nostros drets inviolables, a 

TEsglesia i a ses institutions i 

persones esglesiástiques? ¿Noltros 

empegueirmós per lo que escrivíu 

d'en Font, pifoleretxos de s'm-
Defensa? ¡¡Desgraciatsü E s n o 

creure res de lo que deys i predi-

cau voltros, es una gran virtut, 

perqué s'única finalidat que per-

seguíu es sa d'entronisar aquell 

altre grandíssim porc que enviava 

la gent a escupir a sa cara de cinc 

o sis sacerdots digníssims, que 

aconseyava que no se fes ll imosna 

a n'els Sants, que ensenyava que 

sa missa d'els capellans que vota

ren no valía, que ecsortava la gent 

a que sortis de TEsglesia si havía 

de celebrar un capella pellos, que 

enviava l lamps a l a parroquia, que 

n'ha fet es cent per un passol a ne 

el Reverent Senyor Ecónom i que 

ha enees es foc de persecució con

tra ses congregacions, contra sa 

piedat i contra tot lo que fa olor 

d'Esglesia. Sa conciencia mos ma

na que no volguem en F o n t en vía 

neguna, que li fassem la guerra en 

deiensa d'els nostros drets, que 

cumpliguem es nostros devers i 

qué estiguem dispots a donar sa 

nostra vida per defensar TEsglesia 

d'els atacs que li donen avuy en 

día es lliberalisme i ses teoríes 

modernes. Cumplirem els nostros 

devers si no seguím ses funestes 

doctrines que pregón a u voltros, 

desgraciáis pifolers de s'ln-De-
fensa. 

¿Hi ha pasta per empeguei-

ment? ¡¡Vaje, vajeü Adeset , pifo-

ler majorü ¡¡Quina firma hi ha ab 

tu, fietü No ' t causis qu'es per de-

més. T e conexem, herbeta. 

C o n s u m s 
¡¡Axí m'agrada, pifoleretxos de sa 

¿re-Defensa!! ¡Venguen copies de ses 
actes de sessió i demostrareu ses ani-
ma'ades que cometeren es vostros pa-
trocinats! 

Dissapte passat, aquells pifolers, me 
preserjtei com argument de forsa una 
copia d'una acta que díu axí: «En las 
Casas Consistoriales de la villa de Si-
neu á doce de Enero de mil novecien
tos diez, r e u n i d o s los señores del 
Ayuntamiento y vocales asociados que 
componen mayoría de individuos de la 
Junta Municipal, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Bartolomé Font y 
Vidal, con objeto de examinar los tra
bajos realizados en los días anteriores, 
en la asignación de las cuotas á los 
contribuyentes en el Reparto de Con
sumos para el actual año de mil nove
cientos diez, y hallándolos conformes y 
de que á su entender no se ha come
tido extralimitación alguna y de que 
arroja un total repartido de 33.497'10 
pesetas, se acuerda darle por termina
do y firmarlo, y al propio tiempo de 
que se exponga al público por término 
de ocho días en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 309 del vigen
te Reglamento y expirado el plazo lle
var á efecto lo dispuesto en el artículo 
312, firmando esta acta los señores 
asistentes que saben conmigo el infras
crito Secretario». (No se continúan las 
firmas porque revelarían éstas la exis
tencia del cólera morbo fogonewasiá-
tico). 

Aquesta acta es s'únic argument en 

que apoyen es pifolers de s'm-Defensa 
sa teoría o afirmació de que es repar
t i r e n t de ConsLirs de l'any 19J0 se 
va fer en mes de vint minuts. 

El Sen Llendera presenta en contra 
d'els pifolers ets argument siguients: 
l . e r Copia d'una acta notarial en que 
consta que es Ba t l eD. Bartc meu Font 
va contestar, es día sis de J t n e r de la 
any 1910 a les dues i trenta cinc mi-
nuts d'es capvespre a n'es Notari que 
havía estât requirit per sa minoría de 
sa Junta Rcpaitidora, q u e j a no hi ha-

¡ via MS que fer. 2.on Que es matex Bât
ie contesta també que sa sessió eslava 
acabada. 3. e rQu<? si feren mes sessions, 
fortn nules i sensa cap valor. 4 . r t Que 
es na tpx D . Tomeu Font va cor testar 
també a n'es Notari que lot eslava 
acaba t. 

Y anem are a explicar un poc mes 
la cosa. 

Es pifolers deyen dalt s'n?-Defensa 
d'es día vint i sis d'Agost: «Se reuní 
día sis de Jané de l'any 1910 sa Junta 
Municipal essent Batle en Font per 
dona principi a nés repartiment des 
Consums i en aquesta sessió s'acordá 
continuarle a las sis des cap vespre 
des mateix día i demés vespres si
guí nts fins i tant s'hagués terminât el 
tal repaitiment, que s 'acabá de fe día 
dotze de Jané des matex mes.» 

De manera que, segens es pifolers, 
sa sessió que va comensar a les dues 
d'es capvespre d'es día 6 de Janer se 
va suspendre} va continuar a l es 
sis d'es vespre d'es matex día i d'cs 
siguients fins es día 12 d'es refe rit mes 
de Janer. ¿Per qué, empero, a les dues 
i trenta cinc minuts d'es día sis de 
Janer, digné D. Birtomeu Font a n'es 
funciornri public cncarregat de donar 
fe de lo que ven i sert , que sa sessió 
estara acabada? ¿Qui son es mentiders 
aquí? ¿Es pifolers de s ' m Defensa o, 
D. Bartomeu Font? ¿Que hu serán un 

i i ele altres en venir la fí? ¿Que estava 
acabada sa sessió o domes estava suspe¬ 
sa? El Sen L lendoa sostén que estava 
acatada, entre altres raons poderoses, 
perqué axí consta dalt un document 
notarial que té mes fersa i validés que 
tota sa pifolería de s'¿w-D(fensa, i per
qué no admet en manera neguna que 
D. Bartomeu Font estigui tan ferit de 
es cervell que siguí capas a enflocar a 
n 'es Notari cuant está enfuncions una 
mentidassa tan feresta, maliciosa i des
comunal. 

Sa sessió aquella estava acabada; no 
hi ha que donarhí voltes. Y ¿que hi 
afegí D. Bartomeu Font a n'aquesta 
confessió? Que ja no hi havía res que 
fer, que tot estava acabat. Redonament 
va confessar es Batle que tot estava 
acabat; i com que se tiactava d'es re
partiment de Consump, es évident que 
a tal repartiment havía de referirse en 
Fon t cuant digué que tot estava aca
bat. ¿Va dir un'altre mentida es Batle 
cuant va fer aqüestes manifestations?... 
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Suposem per un moment que s í ,que 
hu fos una mentida sa contes tado d'es 
Batle; suposem que no s'hagués acabat 
es repartiment i que per lo mates hi 
havía encara cualque cosa que ter. ¿No 
naos sabríen dir es pifoleretxos cuant, 
aont, a ne qui i amb-e quina forma es 
Batle va convocar sa Junta Municipal 
per celebrar ses altres sessions? Ses 
majoríes i fces minoríes ¿uo fechan de 
convocar en vint i quatre hores per lo 
menos d'anticipació? ¿Y com es que 
cap d'es vuyt que formaven sa minoría 
va esser citat per tal cosa? ¿Dirán tal 
vegada aquells pifolers que sa minoría 
va esser convocada? ¿Per qué no pre
senten, ido, per demostrarhó ses pape-
letes de citació que firmen els Retgi-
dors i els Vocals cuant los convocan? 
¿O es que no importava que les avisas-
sen sr.posat que cap falta hi feyen per 
carregar es Consilia a n'es pellosos? 
¿No existía sa Lley Municipal cuant 
era Batle D. Bartomeu Font? Diu sa 
Lley Municipal que si no s'han cum-
plit els requisits que sa matexa senya-
la en materia de sessions, son aquettes 
uules i son també nuls i de cap valor 
els acordó que s'hajio presos. Y no hi 
ha cap dupta en que no se va cumplir 
ni un sol de tais requisits si es que ce-
lebrassen altre sessió després d'aquella 
célebre que va teñir Hoc a les dues 
d'es capvespre d'es día sis de Janer. 

Per lo tant, pifolers mes que pifo
lers: si estau empenyats en que fos una 
mentida alió que va dir es vostro que-
fe D. Bartomeu Font de que ja no hi 
hatna res que fer, que tot estara acabat, 
sortiu encare mes nafrats qu'abans. Si 
es veritat que sa Junta Municipal ce
lebras altres sessions relatives a n'es 
Consums, mes veritat es que no se 
cumpliren els requisits preliminars que 
senyala sa Lley, i per lo matex no ten-
dreu mes remey que convenir en que 
es nul, arbitrari, ilegal i sensa valor 
algún lo que a tais sessions acordás sa 
majoría fogoneva. 

¿Que s'acta aquella que copiau du 
sa fetxa de día dotze de Janer? ¿Y 
qué? ¡¡Vaja quin argument mes aplas-
tantü ¡Si voi dur sa fetxa de 31 de 
Mars i tot! ¿Prova aquell argumen-
tetxo que es repartiment se va fer en 
mes de vint minuts? ¡¡¡Quiá, pifolers!!! 
Lo mes que prova es que sa majoría 
fogoneva va teñir es pois que li t re
molava fins es día dotze, i axó conce-
dint que sigui veritat que fos día dotze 
es día que se va firmar, que ja es molt 
concedir! ¿Qui pot fiarse d'una gent 
com voltros que sempre estau esto-
diant es modo de burlar sa lley, com 
molt clarament mos demostrareu en es 
mes de Dezembre de l'any 1909 ab sa 
tirada de papers de vali sa taula? ¡¡ Anau-
vos-né a fiar d'una canalla per l'estilü 

Sobre tot, pifolers de s'¿«-Defensa; 
aquell argument que mos presentau 
vos ha tornat sortir una rao foradada. 
P e r lo matex, si no'n teniu d'altres, 

no es possible anar mes magres de lo 
que anau, pifoleretxos. 

Un aitre día esplicarém i demostra-
iém que passa de veritat lo que va dir 
El Sen Llendera es día 20 d'Agost, o 
sigui «que aquella Junta Repartidora 
fogoneva presidida p'es Batle interino 
Bartomeu Font , amb aquells v int 
minutets que va dura sa reunió des-
carregaren fins a tres mil (i pico) 
pessetes a n'es fogoneus, carregant-
lés a n'es Part i t de Sa Peli». 

Per avuy ja baetan ses estocades 
referents a Consums. 

Per molt que brameu, sou 
uns farsantes pifolers. 

Ja teníu que donarli voltes, pifole-
! retxos. Mentíu tan alts com sou sos¬ 
! teoguent que en Francese Crespi i 
| Niell i es Secrefari D. Matea Barceló 
! i Estela cumplissen i obeíssen ses or-

des que es Batle dona sa nit d'es 24 de 
Agost. Mentíu també diguent que aque
lla figuereta ab ses dues sebes no ten-
gués cap significació. Per befa de sa 
autoridat la portava en Francese Cres
pi. Mentíu també diguent que aquest i 
es Secrefari aconseyaven prudencia i 

I orde. Un i altre engrèscave i la gent, 
sobre tot en Xesch que deva a n'els 

j seus que no tenguessen por. ¡Si fins i 
tot en Xesch arriba a dir a n'es Batle 

I que It estás alerta!! Ab símbols 
| grossers se va fer befa de s'autoridat; 

ab 'paraules en Crespi i es Secretan 
desacataren s'autoridat; amb obres des-
obeíren gravíssimament ses ordes qu'es 
Batle va donar sa nit d'es 24 de Agost. 

Sostenim tot lo que diguerem a n'es 
número passat de SlNlUM referent a 
tais estrems. ¡¡No sou capassos a de-
mostrarmós que siguin falses ses acu-
sacions que feym a n'en Francese i a 
n'en Jordáü Si son falses, ¿per qué no 
mos denuncian per calumnia devant es 
Tribunals de Justicia? 

B'altau descaradament a sa veritat, 
pifoleretxos. Creismé: estau acreditáis 
ja de hipócrites i farsantes en tota sa 
extensió de ea paraula. 

Son de menor quantía els altres 
assuntos que tocan es pifolers de sa 
¿w-Defensa dissapte passat. No mos 
paga carregar s'escopeta. 
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Día 29.— Res digna de mencio. 
Día 30.—A sa sessió de s 'Ajunta-

ment un de sa majoría proposa que se 
nombri un municipal nou perqué diu 
que no basten els que tenim. En Fran
cese Crespi, jefe de sa minoría, sostén 
que no hi ha necessidat de fe tal nom-
brament, troba que per Sineu basten 
dos municipals. L'amoii Toni Frau es 
de paré contrari a n'es d'en Francesch 

y l'apoya diguent que no fa gayre ves-
pres que se va veure amb evidencia 
que dos municipals no basten per res. 
Fa referencia â lo succeit es dia de San 
Bartomeu. En Crespi se beu es cop 
com ses figueres y no diu: aqutsta dù
ca es meua. 

Dia 3 1 . - S e s telas de s'arc monu
mentai, que axecaren per la Mare de 
Deu d 'Agost els des Circol Solidari y 
que encare esta posât, aparexen trin-
xotetjades.—El Rt. Sr. Ecónom se'n 
va a Palma amb so tren de les set des 
demati y es cap-vespre l'afamat oculis
ta Sr. Rover l'opera amb tanta o mes 
destresa que s'altre vegada per estir
parli ses cataratas de s'uy qué per no 
estar en condicións, encare no havia 
po ju t esser opérât .—El Rt. D. Vicents 
Frau, professor des Seminari, se'n va 
a Pó.lma amb so tren de les sis des 
cap-vespre per tornar emprende els 
trabays d'escola després que ha passat 
a Sineu ses vacacións d'estiu.—Arriba 
a n'aquet poble sa familia del molt no
ble senyor D. Nicolau Dameto per 
passar hi sa temporada de costum. 

Setembre 
Dia i .—Aparexen noves trinxota-

des a s'arc des Circol Solidari. 
Dia 2. —Res de nou. 
Dia 3 .—Es molt lletgida a Sineu 

«La Aurora» perque en Revenjoli sa 
ocupa dels sineuers.—Per questió de 
orde public el Sr. Balle amb molt da 
acért denega ses solicituts que pellosos 
y fogoneus li feren per sortir ses seues 
musiques respectives a fer serenates. 

Dia 4. — Els fogoneus fan molt de 
xibarri per sa crida que fa es satx re
ferent a ses baxes de consum.—Mor el 
jovenet Gabriel Vanrell a a' edat de 
nou anys R I. P. 

Dias S y 6 —Res . 
Dia 7.—Els des Circol Solidari lle¬ 

ven s'arc monumental que posaren 
per ses festes d 'Agost . El Sr. Secreta-
ri de s 'Ajuntament tira unpiropo a n'els 
homos empleats en tal feyna i aquets 
li canten es Verro-verro.—Els congre-
gants, després de complètes,fan una re-
vella molt mona a sa plasa des convent. 

Dia 8 .—A San Francisco s'hi cele
bra sa festa qu'els Congregants Ma¬ 
rians dedican cada any a Sant Lluis. 
A l'ofici, pedica el P. Riera, de Sant 
Felip Neri .— Es cap vespre els raa-
texos Congregants fan una festa li-
terari-musical dins es pati des convent. 
La presidex es lloretjat poeta don 
Guiem Roig, prevere. Se Uuexen fort 
D. Pep Font Arbós y D. Ramon Mo-
rey amb llurs valents discursos. Els 
congregants Gacias, Matas, Lete, Ri-
poll, Mestre y Duràn se fan aplaudir. 
Sa part musical va be de tot! El Ré
vèrent D. Arnau Ramis director de sa 
Congregació, reb moites enhora bo¬ 
nes.—Se repartexen molts de numéros 
de «La Aurora» que parla de Sineu. 

Imp. de las Hijas de J. Colomar.—Campana, i 


