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C U A R T O 1 
VII Sineu 20 Agosto de 1911 (97) É P O C A 

1 AY que haberla visto. Los 

amigos en su natural en

tusiasmo dicen: «nuestra 

gran fiesta». No tanto 

Esto no obstante, bien con

siderada, para personas des

apasionadas y de buen gusto 

aquello es «lo cierto» 

La c o m i s i ó n de nuestro 

Ayuntamiento asociándose pa

ra mayor lucimiento de su co

metido al «Círculo Solidario; > 

el programa de festejos apro

bado por unanimidad; la prác

tica ejecución del mismo c o n 

virtiendo á la realidad la acer

tada teoría forjada por aquella 

colectivística inteligen

cia, pero ¡de que mane

ra! ¡ l o s voluntarios y 

pacientes artesanos dan-

d > m i g n nima forma á 

ese colosal a c ó de nues

tra «Const i tución», que 

^ á pes ir de todo s imb o 

Mzará siempre el espíritu 

de engrandecimiento de 

estas fiestas: lo vulgar 

arrollado por lo subli

m e ; hasta los más mí

n i m o s , insignificantes, , 

de los adornos que real 

zan la Cuartera, el Obis

po, el Mercadal, todo ello ¿no 

lo demuestra?. . . 

Y ese otro trabajo primario, 

pacienzudo, de solamente de 

«ellas»,ejecutado con delicade

za por sus débiles y amaestra

das manos en los salones de la 

dicha sociedad, que luego es

parcido y simétricamente dis

tribuido por aquellas plazas y 

calles vino á formar la b ó v e d a , 

aquella bóveda de tan acen

drado españolismo que tanto 

cautivó y fué objeto de admi

ración ¿no nos lo demuestra 

también? . . . 

La fiesta ha sido expléndida. 

T o d o s sus números acertadísi

m o s . . 

Ha habido entusiasmo, idea, 

espíritu. 

Un a p r e t ó n de manos á 

«ellos». 

«A e l l a s » nuestra alegría, 

aquiescencia, felicitación. 

Hasta el año que viene. La 

fiesta se ha sentido y debe re

petirse. 

N o se puede pedir m á s . 

N o se debe. 

Las personas desapasionadas 

y de buen gusto , así opinan-. 

Q u e son las que valen. 

0 = 33 CC: 

AHotet de Sa Defensa. ¿Qué 
tal te parex sa conducta de Don 
Bartomeu Font amb ses coses y 
persones de fesglesia? ¿Tens mé
dis per desfer s'argumentació que 
t'he fregat -p'els morros trectant 
els assuntos mes serios que tu 
desfigurares demunt Sa Defensa? 

¿En tens? Ala, ido, si los poses en 
práctica. Empero mira, al'lotet, no 
me surtis amb afirmacions, no me 
venguis amb perendengues. Fets, 
ravóns, arguments; aquests han 
d'esser els medis qu'has d'usar 
per discutir com els hornos for
mais. Pero ¿es que no pots destruir 
els arguments que hi ha dins ses 
quinze o setze columnes dé SÍNIUM 

que t'he dirigides per ferte mos
trar els peus sobre s'a asunto de 
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ses confréries y de sa processò del 
Corpus y de s'insultada a n'el se-
nyor Ecónom? Ergo D. Bartomeu 
Font posant multes a n'els sants, 
no volguent qu'el seu Ajuntament 
anas a sa processo del Corpus, in
sultant el Sr. Ecónom, etc., etc., se 
va acreditar d'opressor de l'esgle-
sia de Sineu, de batle arbitrari, de 
buguedera sensa criansa ni educa
do. ¿Heu sents, aHoteu de Sa 
Defensa? No me diguis desvergo-
nyit. No som jo que calific sa con
ducta de D. Bartomeu. Es el pes 
de s' argumentado, son els fets 
matexos, es D. Bartomeu que se 
dona una calificado tan poc hon
rosa. 

Pero ¿y com diantres, aMotet 
de Sa Defensa, t'ha s passât per 
s'escudeller, fermés entendre que 
Don Bartomeu Font es tan beli 
mosso? ¿Qué no' era èli qu'enviava 
llamps a l'esglesia? ¿Qué no era 
èli que dey a a n'els seus que no 
fessen llimosna a n'els sants? ¿Qué 
no era èli qu'enviava la gent a es
cupir a sa cara deis capellans? ¿Qué 
no era èli que deya que sa missa 
dels capellans qu'anaren a votar 
no tenia valor? ¿Qué no es èli que 
ha encés es foc de persecució con
tra ses congregacións, contra sa 
piedat y contra tot lo que fa olor 
d'esglesia? ¿Axó es es catolicisme 
de D. Bartomeu Font?" ¿Axó es sa 
seua relligiosidat? ¡Vaja, aHotet de 
Sa Defensa, no mos vulguis embe-
tumar! 

A l'hora d'are ses persones que 
se guien per sa rao ja, haurán vist 
qu'el Rt. Senyor Ecónom y demés 
persones esglesiástiques que varen 
intervenir en lo de ses confréries 
y en lo de sa processò del Corpus 
no foren altre cosa més que unes 
victimes y haurán vist també que 
es que va fer es paper de botxi va 
esser D. Bartomeu Font, 

¡Bella gloria per un senyor mis-
sè, ex-diputat provincial y a corta! 

Pero ¿y no hi ha cap remey 
perqué aquest D. Bartomeu Font 
deposi sa seua actitut contra ses 
coses y persones de l'esglesia? Ja 
se jo que si el Sr. Ecónom y de
més capellans se posaven a ses or-
des d'en Font, doblegant es coli a 
totes ses seues imposicións per ca-
pritxoses que fossen, D. Bartomeu 
s'amansaria y si bé no se feria 
beato (perqué a n'es parexe no ha 
nat per tal cosa) al menos dexaria 
de fer sa propaganda que fa con
tra tot lo que fa olor d'esglesia; 
pero, aMotet de Sa Defensa, axó 
no pot esser. El Rt. Sr. Ecónom 
no va venir a Sineu per esser un 
esclau d'en Font ni de cap polític 
del mon. Els capellans tampoc fo
ren ordenats per agontar estafeta 
a n'aquest senyor. Els sacerdots 
que s'estimen un poc y se fan ca
rree de sa seua missió, saben que 
per demunt en Font hi está Deu, 
sa conciencia y s'honra de sa fa
milia sacerdotal. ¿No heu entens 
tu axi, aMotet de Sa Defensa? Idó 
no le-hi entenguis. Des teu pa fe-
rás sopes. 

Are, aMotet de Sa Defensa, ja 
domés mos falta: l . r dirté virólla 
perqué per demostrar que's partit 
fogoneu es tan relligiós com es de 
sa Peli dones per prova que a sa 
processò de Sant Pere es qui duya 
es penó del Cor de Jesús era un 
senyó fogoneu.—2." dirté menti-
dei perqué dius que's partit fogo
neu no va esser s'organisador dels 
balls de máscara.—3/ dirté altre 
vegada virolia, perqué, diguent que 
tais balls lo matex qu'es que se 
va fer a devant l'esglesia es dia 
de sa venguda dels Missioners no 
tenien altre objecte més que mor
tificar certes persones (¿s'Ecónoin 
y Don Arnau Ramis?), en ves de 

rentar sa cara a n'els fogoneus los 
ho embrutes més.—4. t tornarte 
dir altre vegada mentider perqué 
dius que sa festa de Sant Marc 
era més solemne en temps dels 
fogoneus que en temps deis pello-
sos.—Y 5.* dirté estúpit y dir-hó 
a n'els fogoneus; perqué si dius 
qu'els pellosos s'han aferrat a la 
Esglesia y veus que les va tant bé 
¿per qué no vos hi aferrau els fo
goneus en lloc de fer-vos-ne enfo-
ra y mourer-li tanta guerra? 

Consti, aMotet de Sa Defensa, 
que jo no me vuy anear a discutir 
es catolicisme des partit fogoneu. 
No dlc res sobre aquest particular. 
Lo únic que dic es que D. Barto
meu Font de dos anys a n'aquesta 
part (dexem s'historia de n temps 
d'en Rubí), ha bufetetjat ignomi-
niosament l'esglesia de Sineu. Dic 
també que sa conducta de D. Bar
tomeu Font no es sa d'un católic 
ni heu será may; es sa conducta de 
un Combes petit. 

¿Per qué, idó, aMotet de Sa 
Defensa, els fogoneus que son tan 
caíólics teñen D. Bartomeu Font 
per jefe, 1'adoren, l'obeexen en tot 
y per tot, el defensen y treuen cara 
per éll y may, may, han tengut 
una paraula de protesta contra sa 
seua obra de persecució contra la 
esglesia de Sineu y els ministres 

j del 'altar? 
Adeu, aMotet, alioteu. 

X. 

P. D. 
S'articlet de Sa Defensa titulat 

«¿Es pellosos carregats de bona 
fe?» no logra refutar ni fins y tot 
es més petit dels meus arguments. 
Es un caramull de páranles escri-
tes a un'hora de mal humor. Per 
tant, aMotet de Sa Defensa no 
prenguis a mal que jo me limiti a 
ferte una riaya fresca a les barbes. 
En serio domés t'he de fer una. 
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pregunta: ¿A-n-aquí el Rt. Senyor 
Ecónora ha tayat may sa capa pei
no esser de la seua? Cita pessa. Si 
no la cites considera que es un 
canalla aquell que insulta un ho
mo, que es dues vegadas canalla 
aquell que insulta un homo que's 
capellá y que es tres vegadas ca
nalla aquell que insulta un cape
llá que es ademes sa primera auto-
ridat esglesiástica d'un poblé. 

¡Ay, ablotet de Sa Defensa, y 
com es vé qu'els fogoneus feis Huir 
molt p o c es vostro catolicisme 
amb aquesta curolla que teniu de 
cap-ficar eis Capellans! ¡Sabs que 
voi dir de molt axó de posar-mé 
es nom de s'Ecónom a demunt Sa 
Defensa amb tanta jujeresa y poc 
respecte! 

•€s mateix. 

A n'es nùmero passât de SINIUM no 
hi poguerem afiear totes ses llendera-
des que teniem avinents: avuy, anc 
que no les hi afiquem totes a ses pas
sades, axi niatex n'hi anirán algunes. 

Ala fogoneus! parau. 

ïertaderes negruras 
Un altre, o es matex escrigaedoret-

xo de sVrc-Defensa, enfloea demunt sa 
matexa, un escritet que vol parexer 
una mique d'article. El titula Nègres 
calumnies. Parex que es fatuo s h a 
aficionat molt a sa negror, segurament 
p'es bon résultat que ses Negruras 
han donat a n'en Tulio. Pero el Sen 
Llendera no hi te jens d'afició a sa ne
gror, sino que li agrada lo cía i lo 
llempant. Li agrada sa llum i per axó 
vol donar també un altre encals a s'es-
crigüedoretxo de s'¿w-Defensa per lo 
que toca a n'aquest punt. Diu aquest 
torra-pipes que es fais de tota falsedat 
que es Rector de la Parroqui hagi pré
sentât cap eonte a la Sala. També diu, 
que a sa sessió de día 21 de Joriol fo¬ 
ren présentais dos contes, un firmat 
p'es Depositari de l'esglesia, i s'altre 
per s'escolá; que es conte des Deposi
tari l'aprovaren tot d'una sensé qu'el 
volguessen examinar, pero s'altre, es 
de s'escolá, que era es de sa cera cre¬ 
mada per ses funcions relligioses que 
pague s'Ajuntament, encare que es jefe 
de sa minoría D. Francese Crespi (a) 
Guiemet, no digués que estás mala-

ment, va dir pero que volía ecsaminar-
ló, efegint que sa comissió ni siquiera 
per delicadesa, va dir a cap de sa mi-
noria qu'ells haguessen vist pessar sa 
cera o que hey eren quant la pesaven. 
¡Vaja q u i n xisclét! ¡Amb un parey 
d'endenades com aquesta mos n'anam 
tots a pico i está fet ja de noltros!. 

Escolta ido, escriguedoretxo. ¿Vol 
dir es Rector de la parroquia no va 
presentar cap conte? ¿Y que no sabs 
tu que es que te dret per manar i mane 
una cosa, es lo matex que si eli la fe-
ya? Si un senyor per medi d'un criât 
seu envía una llimosna a un pobre 
¿qui diven qu'ha fet sa llimosna es 
criat o es senyor? Si un senyor envía 
un dépendent seu per cobrar una can-
tidat que li deven, en venir es final 
¿qui es que cobra, es dépendent o es 
senyor? Y encare que aquest dépen
dent firmi es recibo de lo que cobra 
¿no es per ventura en nom des se
nyor? ¿Que no heu veus, oh gran tros 
de pestenaga, que en tot axó qui figu
ra en primer terme es es senyor i sem
pre es s e n y o r ? i qu'els al tres son 
sempre un manáts, uns enviáts i que 
maldement cobrin eis dobbés no son 
seus, i que si cobren no cobren en nom 
sen sino en nom des senyor? ¿A n J aqui 
se dona sa culpa quant hi ha desberats 
i renou per dins la vila? ¿Per ventura 
la donen a n'es satx, o a n'es peóns? 
De cap manera. La culpa es des Batle. 
Y quant ses coses van bé i vent en 
popa ¿a n-a qui s'atribuex sa gloria? 
¿Per ventura a n'es satx_o a n'es peóns? 

Ah no!; sa gloria es del senyor Batle 
i sempre del senyor Batle. ¿Que no 
heu sabs que es mal-de-caps son sem
pre des Cap? ¿Que no heu sabs que 
quant hi ha abusos, malcriadeses i de-
sordes sa culpa sempre la donen a n'es 
Cap? Amb aquest sentit pues parlava 
es redactor de SINIUM quant deya que 
es Rector havía presentai contea a la 
Sala, i axó es de sentit comò; i cualse-
vol heu,veu en no esser un benastra i 
un negat ¡com tu .—Amb aquests argu¬ 
ments si que mostres be lo qu'ets, s'al-
tura que fas i es gran refors que amb 
tú te sm-Defensa . Seguint axí creo 
que dins poc temps en sentirem a dir 
de grosses de sa teua estraordinaria 
ciencia. ¡Llástima que n'hi hagi hagut 
un que, antes de nexer tu, tengués sa 
manya d'inventar sa pólvora! Perqué 
si no fos estat axí, pronte tu l'hauries 
inventada. 

Pero passera envant i anem a veure 
per qué es jefe de sa Minoría, D. Pran-
cesch Crespi i Niell, no tengué cap re
paro en aprovar tot d'una es conte que 
presenta el senyor Depositari de l'es-
glesia i no volgué que s'aprovás es de 
s'escolá sense a n t e s haverló tengut 
vuit dies demunt es tapete. 

Aquí, vulguis no vulguis, oh escri
guedoretxo de s'¿w-Defensa, he hi po-
ria haver hagut un bon esplet de gal¬ 
tades, no volguent aprovar tot d'una 
es dos contes. Pero no n'hi hagué tan¬ 
tes, perqué solsament se posaren repa
ros en aprovarné un. Pero se galtetja; 
i en primer Hoc a n'es cap de l'esglesia 
i llevó a sa comissió de s'ajuntament 
encarregada de cuidarse de sa cera, i 
també a s'escolá. Axí matex es estrany 
que voltros que encare que no sigueu 
de sa Peli la teniu tan prima, de modo 
que vos ne pren com eia ases de gui-
xer que antes de pasarlos es bast ja 
suen, vuy dir, que encare no han pen¬ 
sat ni somiat els contraria en amenes-
sarvós; i voltros ja sentiu sa galtada, 
com si realment la vos haguessen ente-
ferrada; i per axó sempre seguit, a n'es 
vostro dir, vos galtetjen, i sempre, en 
totes ses coses que no se fa es vostro 
gust, que per cert el teniu molt estra-
gat, ja deis que vos pegan galtades. 
Es estrany die, que volguent passar a 
n'els ulls de sa gent per tant bons, sieu 
tan aficionats a pegarné de galtades, i 
ben ferestes. En pegareu i no heu 
duptis, oh escriguedoretxo, formant un 
concepto molt bax de tots els que va-
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rea intervenir en so conte de sa cera. 
Es jefe de sa minoría va donar a com
prende qu'hey devía haver gato ence 
rradü amb tal conte. ¿Se pensava per 
ventura aquest escrúpulos que entre 
lots els interventprs s'haurien partit sa 
ganancia? No heu cree; perqué a dit 
jefe de sa minoría el eonsider corn un 
homo molt recte i justicier i molt aman
te del jermá prohisme; i no hem de 
dubtar qa'ell no vol p'els altres lo que 
no voldría per si matex. Are bé; si, 
per exemple, en temps d'eleccións li 
haguessen comenat dos covos de bes-
enit, i quant hagués présentât es conte, 
els fáganos haguessen tengut reparos 
en aprovarle-hi tôt d'una, per po que 
no-n volgués fer pagar dos i mitx i no 
s'hauría donat per ofés i molt ofés? 
Per axd, ido, no hem de dubtar qu'en 
Xesch va creure que es conte de sa 
cera estave ben fet; i per tant hem de 
pensar que es retjidor Fornó tenía al
tres movils qu'el guiaven, quant deme¬ 
nava que es conte de sa cera estás vuit 
díes demunt sa taula. ¿Y quins serien 
aquests movils? Endevinalós tu que 
pretens de cames primes; perqué el 
Sen Llendera amb axó no hi veu clá. 
Lo que veu pero i ben net, es que es 
jefe de sa minoría va tocar es bombo i 
es violón i altres coses mes, i va de
mostrar a les clares que no era éll, 
aquell homo tan sabi i previsor i tan 
amante de sa bona administrado i paa 
qu'hauría de reicar dina es poblé. Va 
demostrar que «olía possar en eviden
cia i en solfa a determinados personas. 
Y tot axó per que? Per res. ¿Que ana-
va a conseguir es jefe de sa minoría 
tenguent vuit dies demunt es tapete es 
conte de s'escolá? Lo matex qu'hauría 
eonseguit si l'hi hagués tengut vuit 
mesos o vuit anys; perqué per be que 
hagués examinât y pensât i repensât 
no hauría sortit de tantos kilos de cera 
a tanto valen tanto. ¿Y que hauría 
aclarit, repetesc amb axo? Res i res. 

Es camí qu'ell havía de seguir l 'ha-
vía d'haver près antes, i ja que demos-
trá que no se fiaVa ni de ea comissió 
ni deis altres, havía d'haver fet es sa-
erifici d'anar a ses funcions relligioses, 
i contar quants n'hi havía que duyen 
ciri; si'l duyen enees o apagat, si sa nit 
era quieta o borrascosa; si feya molt o 
poc vent; si els que duyen ciri el du
yen tort o dret, etc., perqué amb sxó 
de dur es ciri d'una manera o s'altre si 
pot aprende molt en so cremar. Des

pués de tot axó, havía de demenar 
quin conte presentaven els altres anys, 
tenguent també avinent totes aqüestes 
circunstancies que acab d'anomenar. 
En tots aquests datos a la vista, hau
ría pogut pegar no mes que a pene, o 
sía, l'endevin o l'err, pero a la fi, cual-
que cosa, encare que de po j profit, 
hauría pogut fer. Mes, sensa aquest 
malavetx anterior ¿que pestes havía de 
preme tenguent els contes vuit dies 
demunt sa taula? ¡Vaja, vaja, vaja i 
vaja! 

¿No s'havíen aprovat eempre aqueis 
contes sensé possar-hi s mes petit re
paro? ¿No havíen passât «sempre com 
una seda, lo matex que passen moltis-
sims d'altres? ¿Per qué ido mostrar 
tant d'empenyo en Xesch en voler que 
quedas es conte de sa cera vuit díes 
deaiunt es tapete? Negrures, negrures 
i mes negrures. 
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6 o n s u m s 
Aquell révèrent escriguedoretxo de 

s'm-Defensa no se cansa de sucar ets 
ays amb so Consum amollant amb sa 
malicia qu'el caractérisa una mala fí 
d'embuys, insults i porqueríes. Dexant 
aparte que tais porqueríes, insults i 
embuys honren a n'es partit de Sa Pell 
perqué surten de s'*»Defensa (perió-
dic hipócrita que profesa ses matexes 
idées que s'Animalot pudent), El Sen 
Llendera tornará a dir avuy cuatre pa-
rauletes de referenci a n'es reparto de 
Consums. 

Es día 6 de Jener de Tany 1910 
essent B a t le interino En Bartomeu 
Font se va fer just enuintminuts 
es repartiment de Consums. Sa mino
ría de sa Junta Repartidora estava a 
n'es portai de sa Sala de sessions esp-e-
rant qu'obrissen sa porta per assistir a 
n'aquell acte. Vejent que havía tocat 
ja s'hora senyalada i havent t ransco-
rregut deu minuts mes sensa que ebri-
sseu sa porta varen requirir es Notari 
per axecar una acta. Se va presentar 
es Notari, i entrant a dins sa Secreta
ría, tan aviat com digue a n'en Font se 
objecte d'es requiriment, li va sortir 
aquest emb unes formes ben talis 
quines. Llevonses afegex: tot está ja 
acabat, s'ha acabada sa sessid. 

¿Quin havía estât es résultat d'aque-
11a sessid t a n . , . . . célebre? ¿Que havía 
fet en Font Batle interino amb aquells 

vint minutets de sessió? ¿Qué havíen 
acordat aquells catorze o quinze fogo-
ueus que hi havía dius la Sala es día 6 
de Jener de l'any 1910? ¿Havíen fet 
durant aquella reunió una obra justa, 
honrada i digne? ¿Qué feren? No vos 
teideu es cep: El Sen Llendera vos ho 
dirá. Aquella Junta Repartidora ío*-
goneva presidida p'es Batle interino 
Bartomeu Font , emb aquells VINT MI-

NUTETS que va durar sa reunió desca-
rregaren fins a ires mil PESSETES a ne 
es fogoneus carregantlés a n'es partit 
de Sa Pell. Basta dir perqué se com-
prengui s'injusticia, es descaro i ses 
males entranyes d'es caporals fogoneus 
en lo que atany a n'es fet que mos 
ocupa, que hi va haver contribuyent 
pellos que.pagava triple CUOta que 
sa que paga avuy un altre coutribuyent 
fogoneu que tot-hom sap que te sis 
vegadés mes de bens que aquell pellos 
a ne -qui abans he fet referencia. 

Emb aqueys antécédents d'es fogo
neus entra es partit nou després de 
haver arrenyonat de valent a n'aquells 
tiranos i despotes que mos oprimían. 
Es día que feya un any just que s'havia 
fet aquell reparto monstruos per lo 
inicuo idespótic, se va reunir sa Jun ta 
Repartidora composta de dotze pello-
sos i dotze fogoceus. ¿Sabeu quin pro-
posit duyen es d'es partit pellos? No-n 
duyeo altre mes que treurersé de de
munt aquelles tres mil pessetes que mos 
havíen enjiponat es fogoneus a n'es re
partos passats i carregarlés a n'aqüells 
fogoneus mes forrats i reforsats de ca-
ciquisme que per espay de vint anys 
no han pagat ni de moites consum que 
les correspón. ¿Qui pot recriminar es 
desitj o projecte que duyen es reparti-
dors pellosos es día 6 de Jener de la 
any 1911?, Cualsevol persona que ten-
gui d'alló que mos distingex de ses 
bistis, aplaudirá per justa, raonable i 
equitativa s'obra que volíen dur a ter
me els repartidora pellosos. Are, es fo
goneus, aquesta tropa que vivíen d'es 
producte de sa tiranía, aquesta chusma 
que tan poc li intéressa s'honradés i se 
igualdat dins sa vida municipal con tal 
de no haverse de gratar sa butxaca, 
aquest révèrent articulistetxo de s'in-
Defensa que per sentiments es mes 
especiáis, predica per voler entronisar 
es seu amic coral polític funestíssim, 
tota aquesta trápala está molt bé que 
recrimini es projecte que tenía acordat 
enguany se Junta Repartidora pellosa 
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]¡Estaven tan acostumats a pagar tan 
petita cuota!! ¡¡Feyen tants de trucs i 
balduf es!! 

Pero passem envant: se varen retirar 
aquella repartidora fogoneus de sa se-
ssió d'es día 6 de Jener de l'any 1911 
sense haver arribat a n'es contribuyent 
que feya vint d'es repartitnent. ¿Se re
tiraren perqué trobaven grosses ses 
cuotes que senyalava se Junta Repar
tidora? ¡¡Qué s'havíen de retiiar per 
axó!! Se retiraren, encare que diguin lo 
contrari els escriguedoretxos de s 'm-
D e f e n s a capitanetjats p'el reverent 
aprenent, se retiraren per que eren 
dotze a dotze, i com que no quedava 
número suficient, no s'poría fer llevon-
ses es reparto, i es retgidor Forné ca
pitán d'es moviment revolucionan havia 
ja abans pregonat per tot arreu qu'es 
Consum s'h&vía de cobrar amb so re
partiment vey i no amb so nou. De 
manera que sa retirada de sa fraccíó 
fogoneva le va motivar s'empenyo de 
es Forné en que se cobras es Consum 
amb so repartiment célebre qu'havían 
fet es fogoneus bax de sa direcció de 
en Tomeu Font . 

Hagué de venir a fer es repartiment 
un Comissionat de s'Hisenda i aquest, 
cotetjant es repartiment de l'any 10 
amb so de l'any 9 i anteriors, va veure 
sa cárrega progressiva que a noltros 
mos havía enjiponat es Caciquisme, i 
amb un sentit altament laudable per 
estar bassat en sa reetitut i s'imparcia-
lidat, va posar a n'es seu lloc ses coses* 
malmenades i envitricollades p Jels odio
sos Caciques d'aquesta vila. Es Comi
ssionat va fer un reparto PROPI d'un 
poblé cuite, honrat i justicies'. Es Co
missionat va fer un reparto netetjat de 
sa venjansa asquerosa que a n'es de le 
any deu hi havíeti posat es repartidora 
fogoneus. Es Comissiouat va fer un 
reparto IMPROPI d'un poblé dirigit i 
atropellat per un batle interino com en 
Tomeu Font . Per axó protesten es par
tidaria d'en Font , per axó mou tanta 
seregata aqueli reverent escriguedoret-
xo de s 'w-Defensa. Perqué es Comi
ssionat mos va llevar de demunt ses 
costelles aquelles tres mil pessetes que 
despoticament moa havía envergade8 
en Font per reduirmós per s'opressió 
a s'esclávitut, perqué es Comissionat 
les va posar, a n'es que toca pagarles 
si ha d'reinar s'esperit de justicia, per 
axó aquells desearais escriguedoretxos 
de s'¿r¿-Defensa diven qu'es Comissio

nat va fer un reparto monstruo i que 
d'una hora en fora, a la llego, se veta 
que just sa cega passió politique i s'es
perit maleít de venjansa porten essé sa 
mare de sa criatura. 

Presenten aquells escriguedoretxos 
de s 'm-Defecsa com a prova aplastant 
de que es reparto d'enguany era injust, 
venjatiu i monstruos, ses docentes xi-
xanta reclamacions que presentaren es 
día de sa junta d'agravis. ¡Vaje quina 
virollada! ¿Qui es que no sap que tots 
es fogoneus están incondicionalment 
subjugats p'es servilisme? ¿Qui no sap 
també que degut a sa guerra que fa a 
l'Esglesia en Font no assistexen a cap 
processó mes de mitja dotzena de fo
goneus? De ses docentes xixanta recla
macions n'hi havía docentes setanta 
qu'eren per sumissió a n'es Cacique. 
En demés que a n'es repartiment de la 
any deu, cuant mos enjiponaren ses 
tres mil pessetes, hem presentarem nol
tros molt mea de docentes xixanta i no 
n'hi havía cap de noltros que fos obli¬ 
gat ni cuant i mes convidat a reclamar. 

Diven també que el Sr. Administra
dor dirigit p'es bon sentit les va fer 
mil cinqcentes pessetes de baxa y que 
el Sr. D'elegat inspirât en s'esperit éle
vât de justici i recta criteri, va atendré 
totes ses reclamacions. ¿Que vos eréis 
escriguedoretxos que amb axó ja teníu 
la Seu plena d'ous? ¡Que hi anau de 
errats! ¡Es cuestió d'anyada! L'any que 
vé tornareu esser servits d'es rnatex 
i SI ES VENT NO BUFA D'ES MATEX plat, 

LLOC , el Sr. Administrador, dirigintse 
p'es bon sentit i el Sr. Deíegat ingpi-
rantse en s'esperit elevat de justicia i 
recta criteri no vos atendrán ses recla
macions. ¿Que no hu creip? ¡Y massa 
que hu eréis, com noltros també massa 
sabem es per qué lea voa varen atendré 
a ses reclamacions aquest any! 
• El Sen Henderá vos assegura desde 
are que no sempre tendreu s'esplet que 
tenguereu enguany, i que ben esposáis 
estau que un altre any pagueu ses 
veyes y ses novelles. 

¡Ja'n tornerem parlar! 

iiGraciesíí 
Aquella cuadrilleta d'escriguedoret-

xoa de s'¿«-Defensa defensadors d e s 
partit fogoneu que dirigexen Tiranos i 
Despotes, defensadors d'aquell partit 
usurpador d'es dret electoral, defensa

dors d'aquell partit altament inimic de 
l'Esglesia, autors o defensedors de 
aquells qu'escrigueren aquelles cosotes 
dalt «Es Puput» i «El Ideal» contra el 
Sr. Ecónom i contre el capellans Ramis 
i altres, que axecaren falsos testimocis 
a n'el Rvt. Pare Jaume, que feren una 
guerra endimoniada a la Santa Missió, 
que feren balls d'aferrats devant FEs-
glesia es temps sant de Missió, qu'en 
feren de mes indécents devora l'Esgle
sia es día de Coranta Hor ts , que dee.de 
sa cadira de ea presidencia ce s'Ajun-
tament apostíofaren brutalment a n'el 
Sr . Ecónom, que posaren multes a ne 
els Sants, que no voigueren aesr a sa 
processó del Corpus; aquells escrigue
doretxos que defensen a p'aqueil mons
t ruo que aconseya que no vagin a 
missa, qu'escúpin a sa cara a n'es cape
llans i que les apedreguin; emb una 
paraula, aquella trápola d'escriguedo-
retxos de s'm-Defensa que defensen 
tot lo que es contrari a l'Esglesia, a ne 
els seua ministres, a s'honradéíí i a n'es 
dret polític, dissapte passât diu réfè
rent a noltros lo que seguex: 

«Sa derrera plana des «Sinium», no 
la contestaren perqué hi ha coses que 
se contesten per sí matexes. Aquest 
modo d'escriure esborrona, es massa 
infame, massa brut, massa pudent, ma
ssa asquerós perqué noltros hi volguem 
mescla saliva. Els qui han escrita 
aquesta plana son vertadés dexebles, 

j dexebles aprofitats i ben aprofitats den 
i Ferrer i Guardia, germauets, ben ger-
I manets den Lerroux, eneonate den Ba¬ 
I nyeta verda, filis rematáis den Barril -
I fet, parità del dimoni. 'Ja no hi pot have 
i res mes dénigrant per un homo i mes 
! si preten de catolic, que estampa aques-
; tes porqueríes. Cualsevol de cara y ulls 
I ha d'està avergonyit d'esse Sinavé i de 
I que se comporti surti a lluni un escrit 

tan oiós, tan cotxino, tan infamiós, tan 
indécent, tan inmoral, tan antieatolic, 
tan de tot... I parlau de religió? i bla-
sonau de catolics? Indignes mil vega-

I des indigues de pertenexe a l'Esglesia 
; católica. Ni es nihilistes, ni es petrolis-
I tes, ni els anarquistes hu fan pitjó. Sa 
i religió de Cristo es religió de caridat i 

voltros heu desterrada sa caridat y le 
heu arrancada de dins es vostro cor, 
¡Desgraciats! No recordau que un cris-
tiá sense caridat es un mónatruo, pirjo 
que una fiera? Rea som deia l'apóstol 
S. Pau, si sa memoria no mos es fia-
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que, res som si no tenc caridat. J a en 1 

puc fe de coses, empero si no tenc ca
ridat res tenc; encare que tengui es d<5 
de profecía i conegui totes ses ciencies 
i tengui fé sa mes arraigada, si no tenc 
caridat, res som. Heu sentiu voltros es 
euatre escriptoretxos del «Sinium»? 
No sou res, mirau si vos té en poque 
cosa l ' a p ó s t o l . I efectivament, qui 
cuant vos veu remolcarvos tant i tant 
dins es elot peslilent de sa passió é 
infamia, qui no ha de creure que els qui 
escriven dalt es «Sinium» son cuatre 
desvergonyits, animalots pudens, sense 
pisque de fé i d'uns sentiments es mes 
baxos i repugnans? Que heu d'aná á 
parla de religió" si le vos heu posada 
per montera"? Que heu d'aná á treure 
VEsglesia si voltros matexos pareix 
heu convertida aquesta matexa Esgle-
sia en casa de negociació? Que no hu 
veis que pes fets demostrau essé una 
gent de forque? Tots els bons cristians 
vos despreciarán, c l a m a r á n cuantre 
voltros per aquest escriare tan infa-
miós. Axo no es portarse alo catolic.axó" 
es, clarito, tira pe sa finestra es cato-
licisme. S A D E F E V S A protesta d'aques-
ta forma bruta que usau i amb noltros 
protestará tota persona sensata. Primé 
morí, sí, primé morí antes que pertene-
xe en aquesta nova religió vostra». 

¿Trobau que hi pot haver gloria mes 
gran p'es SINIUM que sa que mos do ia 
aquesta teringa de gargais que mos 
tiren aquells cuátre escriguedoretxos 
de s'w-Defensa. 

Grata si te piea, révèrent 
"• 

Se conex que no te va agradar es 
brou que te va donar El Sen Llendera. 
Preparet idd per un ratx mes i pensa 
que no pari tartamûs ni atacat de nir-
vis com tû. Te repetesc avuy que de 
catolicisme com es teu i es d'es teu 
Senyor no'n vuy mudes, perque es d'es 
que professen es fariseus, puputés i 
berrufetistes, i tant si t 'agrada com no, 
sostenc que puc desitjar que s'en vaji 
a fer vaumes tôt aquell que sigui, com 
es, un inimic déclarât de TEsglesia , 
perturbador de sa pau i tranquilidat 
pûblica, ocasionador de mais graves 
que afeeten a n'es poble. \\Gr&te, gra¬ 
te, révèrent!! 

Si Sen Xiendera. 

N O T A . — Sa gran tes ta cívica-reli-
giósa que s'ha feta aquesta semana a 
n'aquest poble dedicada a l 'Assumpta 

ha fet que E l Sen Llendera haji passât 
moites hores admirant sa grandiosidat 
divina i els sentiments altament c a t o -

lics d'els seus companys pellosos. Axî 
ha estât que sa llendera no ha jugat lo 
que devîa; primer son unes que ses 
altres. • 

J a les aglapirem a n'aquells eseri-
guedoretxos diumenge que ve, si Deu 
ho vol. 

Ce: 2 0 0 = 1 : 

Por falta de tiempo no hemos 
podido ultimar la reseña de las 
fiestas solemnísimas que se han 
celebrado durante los días 13, 14 
y 15 del corriente mes en esta po
blación, organizadas por nuestro 
Ayuntamiento y por el Círculo 
Solidario. 

En el número próximo las re
señaremos extensamente. 
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