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Forsosa'ínent nostre aimadà vila riò podia
Sustreürers al magna problema de la puja de
les subsistències que cada jorn ía més difícil
la. vida de la classe proletària.
La darrera alsa suferta per el pà y la carestia de llenyes y carbons tan necessarias a nostres llars durant l'hivernada, hauria pogut ocasionar destorbs d'impÓrtancia, puig el'descontent general portaba suficient intensitat pera
que desbordés ocasionant 'greus desordres d'
•habersa descuidat per les autoritats locals, tan
capdal assumpte. Com molts fconflictes q'ue's
presentan en els-pobles produint efi llurs
estridències dies luctuosos, fenen casi isetepré
per origen.el descuit de les obligacions directores de quins asumeixen per llur cSlrech là,
responsabilitat mftral y material de la marxa;
general de les còlectivitats, les autoritats de
nostra vila preveyent qu'esdevindria el joríí
d'aumeht forçós y la manca d'algúns articles,
'ha estat al esguSrt dels aconteixements y riò
trovant-la desprevinguda, l'hi ha sigut fàcil,
portar la tranquilitat y convenciment al pCibHdl,
dç quin de'vant la puja forsosa nohiés veyan
iprivaciÓns per ells y llurs families ocasionat
per wn aiariy de lucre dels petits industrials de
la població. '
Es lógich que la classe obrera faltada dé
cultura suficient per d descuit en que a Espanya sé trova el ram d'ensenyança l'hi paisirt
'desapercebudes les causes llunyanfòs en tertps
y en espay que deuen produir les desagradables cònsecuenéins que de sopte venèria présentarli noves difròultats eh r'ecohçmía fàmíliaf
y que rnaricad* del cOneixem'Ènt d'anteriòr
"aconteíxernertt s'niquivííqài èiftculpi de] íet qué
'la molesta y mortifica al vehí supftsaritl'ó únich
Vesponsabley çar no pot x:apir l'encadert^ttienf-,
l'estricte rekció qrte tetten òeirts teta ab s'u'cíc^ps·=sos al semblar dèVtòl estranys.
b é còritiftuar iftoft lèfnpli el tonftícte rrt'um
'dial y l'imprevisió de nósVres gobernàntS
èadeviridrf fòrsosà'tfierit Més Sé'ri'd el confltcte
"qu'avuy encafe pot sulutíonaira* ab relativa
íacilitat, abdós pauses terién que oGasionar iinà
iorta carestia en les subsistències fent la fam v
.general ^y aleshores quina solució pot tróvàrse?
L'historia ho corttestà càtegóricamérit.
• Nègfé es el pervindré de la generació actual, «úyols de tempesta atàpàheixén l'hointzó
• de la ïiàció espanyola, hiés en to que ía referència a nostra vila, mentres les àuttwitats no
descuidin son deure y vetllin incatisables per
el benestar dels vehins si no poden del tot
eludir els perniciosos efectes de la propera
tempesta al menys els alleugereriràn y els faran
•soportables, evitant que la fam y la misèria
agoiin la paóiencia y la necesitat desbordi les
Ipassións que rés respecten y quina acció perniciosa rés detura.
> Are es hora de no dormirse, se deu estar
sempre vetllant y al esguart dels aconteixements que van vesllumantse encare borrosos
pera no ésser sorpresos d'improvis fent inútil
•les gestions que, preses a son degut temps,
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haurian sigut bertefic;Í|ies. Tots débém coope- tar complicacions internacionals o revolucions
n r a ícs mides de previsió Jieçtfsaries pera
y vagues dintre la nació espanyola.
esvahir la nuvolada 'iiifüe va apropantse, tots
Verdaderament la premsa partidista portadebém portar nOstre tijuda sinó per altruisme f da pèr l'odi al camp contrari, aconsella 6 insiper nos'tre propi interéà.
nua sinó ab ignorància ab estudiada mala Í6,
mides tan radicals Com despullades d'imparY.
cialitat que de plracticarse, a més de ser del tot
contraries a nostres iftteíessos nacionals ens
portaria al trist cas de Grècia, que després de
la fam tinguda y le9 |iumillacións sufertes ha
tingut (^ue deixar la handira de la neutralitat
qu'ab tan de carinyo tenia de^jplegada y empunyar la dé Combat quíí tan odiosa se Hiieya.
Es molt lògich àue piiigui dirse el^gue sem{Rec<ort d'edtüj
bli sobre qualsevol assunïpte,*y pèr l<)'tant que
les suspensions de garanties èn una "hació no
LA paf^la értàn^&ia(k·èamina lentament
hi deüríà ésser may; més desgraciadament hem
^Déí éntrè la 5erd«>t tí^atapahtt fullatge;
de recbneiXéf qü'aquesta mida atJSolutista V
^l'Bòl daurat d'agost là besa suament
despòtica, se ïa moltes vegades necessària, a
< a^amaga despl-éíl ejïtt^riíitg del brancatge.
Causa de que'lindividuo dintre là eolectivitat
í éí éalStí ilolça«à3nt li i i a baiJc a l^òrella
nació s'oblida sd*irt| que les i d e e i ^ e presena l'hernSósa donzella résplandénl; de beutat
ta y publica com à *salvadoréÍ, i uhiés vegades
paraules amoroses, i la iVi^àssà 'í'érmella
per vaguetat dé concepte y altres pet; perversa
l-éspón baixant e!s «lis àltt'b ^ èdr abrandat. intenció, du al púWjeh una orientació equivocada que solsamefit-^dt portar destorbs y enL'idili prossegueix i là noia garridà
trebanchs en Id marxa social, que'ls responsarèittplej^.ayje'pííí·fArtis i cl'càors üboçqúetkni,
bles de la direcció, góberfts, tenen el deure de
destria Jcntament una flor mitg-rlïarci<ia
evitar a tota costa.
^tae'l ^uau .^enVAlól hà portat à ses rftan».Si el públtch los prt^à irttéïigent y reflexiu
peta destriar Ió útil dé íd perjudicial, d'entreI enllaçats f·èrtame'nt es miren amb téndresíi,
iíévirer les més de les vegades darrera la careta
í ac^uèll passeig qiVé serva tàrtts dè Secrets d''
dÇ:l més seriiill diàsiri^ulò cjue éubreix la majo* > * ••• .••:;,' "•
'Id'àmor
ria de campanyes moralitzadoras y regehadoal véíiféMs l i n t àliiicà sómViú amb gentilesa
res, el ySrdadéé tóòtiú- qúé • les prómòu, què
ïn-èntrés el* o-eells ^atedért àb íaritè de gèr-"' lèàpía leà baiitíè* y westtferes Ipasèions per que's
fftianor.
mantenen,'giraria la cara horroritzal devant el
lUJt asquerós de les més insanes concupiscènAb tandor, poc a Ipò'c^, e\ sol «a a là. po*ta,
cies enfront la degradació de dignitat y pefverdònant-fòs, aï passar, rtft'tlirrér béí Vítíu-,
ció de sentiments blam?int dçls autors y fugint'
Hi noia riiirà al llAriy t'òt aCòtxafít àà tèètà'
ne com fugien els antiChs de llüf éemblanV ata*
que'l gaMn amoix^wa mentre'! passeig sortcat de la peSta.
nu.
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LA CAMBRERA
L' iViàcX LA GRACIAI

S'ha aixecat la' suspensiS de ^ r a n t i a s ;
Espanya al semblar ha tornat a la «ncímalitat.*
Ja pót dirse moltes coses quç'l Hapiç roig fa
pochs dies prçhibía terminantmerit ocuparse'n.
Ja el periodisme pót desfogar novament tota
la fel qiie'l partidisme reserva al contrari. Ta
poden xérràr amb més llibertat.
Ja la prempsa portada per llnr's fóÜes y
filias pot fer les insinuacions que -millor li
semblin, a ií d'aumentar dintre Espanyà, les
disencións, de que creixi la separació que porta la diferencia de pensar; y en aquesta Uuyta
estèril gastem unes energies, empleyém un
temps que Certament es més necessari y profitós, atès l'estat social, pera ordenarse y prevenirse contra els adversos aconteixements que
forsosarnent esdevindran, que gastarlo en discussióiis del tot inútils y que sols poden por-
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Vé irjt)tànt{ escampant garbo
amb son^^dévat devantal,
la sabat^t^escotada,
, ,
traje negre i..., molta saU
Fent patir la jovenalla,
amb la grana del aínbf,
per tot orítélla transità'
es baligrla treieMflon
Anemora sa mirada
neta i pulida al plegat
i parla àr*l> •inés finura
un ca^'tta
iàmpurrat
•Qti^t^xcCmphn hï hogeriU
'-,
q-íie be p Ou que l'ompliran
és que tenen pessigolles
ij»e mitj folls se tomaran.
I Al que tin({,.fan al véurerlA

