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La  decláració  ministerial
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Es  tema  obligat,  podriem  dir,  el  de  la  declaració  mi

nisterial.  Tots  tenim  dret  (els  órguens  de  prernsa  quasi

hi  tenim  una  obligació)  a  dir-hi  la  nostra.  Nosaltres  avui

no  més  direm,  quelcom  sobre  tres  punts:  eieccjons,  res

Ponsabilitats  i  problema  catalá.
Pertocant  al  primer  punt,  qui  tingui  en  cornpte  l’arti

de  davantal  del  número  anterior,  ja  sabrá  que  anem  a

dir.  Vinguín  eleccions  i  que  no  s’absting,ji  ningú.  Altra

via  és  carní  perdedor,  que  no  sabriem  on  ens  pot  portar.

Si  d’aiguna  cosa  fariem  retret  a  Berenguer,  seria  de  no

haver-les  convocat  molt  més  aviat.  Potser  no  s’hatjrja

congriat  la  ternpesta,  que  va  estallar  darnunt  son  cap,  ti

rant-lo  per  terra.  Bé  per  aixó  —  ens  sembla  més  demo

crátic  i  tot  —  que  vinguin  abans  les  municipais  i  pro

vinciais.

Referint-nos  ara  a  l’anunciada  revisjó  de  l’obra  deis

governants  de  la  dictadura  i  l’aventual  exigéncia  de  res

ponsabilitats,  bern  de  dir  francament  que  no  hi  confiem

gaire;  nf  que  ho  faci  aquest  ni  cap  altre  govern  Ens  fem

ja  velis  de  sentir  ne  demanar,  de  revisions  i  responsa

bilitats,  i  sempre  resulta  que  un  canvi  de  situació  ho

esvaejx  tot,  quan  semblava  arribada  ihora.  Altrament

tampoc  som  d’aquells  que  creuen  que  els  seus  adversaris

a  tot  arreu  ho  han  fet  malament.  A  moits  convjiatans

els  passa  el  que  diu  Balmes  de  la  gent  que  no  ha  sortit

mal  del  seu  poble  nadiu:  els  sembla  que  no  hi  ha  més

món.  Talment  elis  pertocant  a  actuacjons  passades,  els

sernbla  que  a  tots  els  pobles  ha  anat  tan  malament.

Per  últim,  direm  que,  si  bé  per  a  la  resolució  del

problema  de  Catalunya,  la  ponéncia  de  ComissióExtra

parlarnentrja  de  1919,  ens  sembla  una  base  ben  mínima,
no  per  aixó  creiem  procedent  començar  ja  desde  ara  a

posar-hi  dificultats,  ni  que  siguin  justes,  sinó  que,  com

hem  defensat  ja  més  d’una  vegada  desde  aquestes  planés,

s’hauria  de  formar  un  sol  bloc  de  tot  Catalunya,  per

obtenir,  sigui  de  la  mesura.  que’ns  deixín,  l’autononija.

Q uan  la  tindriem,  ja  ens  I’aniriem  amplificant  i  perfec

cionant.  ¡Liástíma  deis  entrebancs,  amb  que  topá  l’ini

dativa  del  Sr.  Meluquer  i  Viladot,  com  ens  en  Jamentá

rem  ja  desde  aquestes  planes!  ¡Quina  altra  base  no

haurien  tingut  per  a  presentar  al  govern!
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El  dia  22 deI  passat,  tornit  del  seu  cxiii  En  Francesc
Maciá,  cap  del  partit  «Estat  Catal?x».  Benvíngut  sigui  a  la
terra  catalana  el  veliet  venerable  í  patriota

—  El  dia  i19, per  una  travessura  própia  de  la  seva  edat,  va
marxar  de  casa  seva  la  nena  de  vuit  anys,  Joan a  Aldabas.
Desprs  de  buscar-la  unes  cinc  o  sis  hores,  va  sser  trobada
a  casa  uns  seus  parents  que  estan  a  una  masia  de  pags  deis
nostres  environs.

Noticiar!  de  la  Val!

De  Pardines
—  La  Junta  de  la  Societat  recreativa  «Germanor  Pardi

nenca»,  ha  quedat  constituida  de  la  següent  forma:  President
Eudald  Morera;  Vís-president,  Jaume  Perpinyit:  Caixer,  Jau
me  Riu;  Vocais,  Pere  Serra  i  Pere  Triadú;  Secretan,  Ignasi
Basagaña  i Cobrador,  Climent  Basagaña.

—  El  dia  19  del  present  es  celebr  en  l’Esglésja  Parro
quial  d’aquesta  població,  el  maridatge  dels  joves  Lluis
Rodríguez  Gratacós  i Catarina  Martí  Toralles.

—  Els  niatrimonjs  Joan  Vila  Morera  -  Dolors  Perpinyi
Homs  i  Josep  Perramon  Dalrnau-Marja  Casadesús  Morera,
s’han  vist  pares  de  xamoses  nenes,  que  han  estat  batejades
amb  els  nonis  de  Margarida  i Maria,  respectivarnent.

—  El  dia  11  a  les  5 de  la  tarda,  niorí  a  l’edat  de  76 anys,
la  yema  Francesca  Puig  Dulsat,  vídua  de  Bernard  Rigart
Sala,  sense  bayer  deixat  successió.  A.  C.  S.

pogut  saber  la  causa.  Les  prdues  han  estat  valorades  en
12.650  pessetes,  havent-se  pogut  salvar  únicament  í degut  a
la  rapidesa  d’alguns  ve’Íns en  acudír-hi,  el  bestiar.  Sortosa
ment  no  s’ha  de  lamentar  cap  desgrcía  personal.  Estava,
dita  casa,  assegurada  d’incendjs  a  la  companyia  angiesa
«Royal  Echange».

—  Han  traspassat  fa  poc  el  llíndar  d’aquesta  vida,  Elvira
Víiagelú  Colomer,  de  55 anys,  casada,  de  la  Colónia  Fibre
gas;  Pere  Franch  Pigat,  de  85 anys,  vídu,  veí  de  St,  Aniol  de
Finestres,  que  es  trobava  passant  una  temporada  al  costat
del  seu  fil! Prudenci,  mestre  de  i’Escola  Míxte  d’aquest  poble
í  Josep  Compañó  Camprubí,  de  83  anys,  vídu,  de  l’Hotel
Montagut.  Al  Ccl  siguin.

—  EIs  joves  esposos  Ceis  Niubó  Pijoan  í  Margarída  Per
pinyá  Costa,  han  tingut  la  joía  de  veure’s  pares  d’un  formós
nen,  que  ha  estat  batejat  amb  el  bm  d’Esteve.

De  El  Bajel!

El  dia  6  dei  present,  lliurli  la  seva  ánima  a  Déu,  a  l’edat
de  72 anys,  En  Domnec  Vila  Casteli.  (A.  C.  S.).  La  seva
rnort  ha  estat  molt  sentida  de  tots  quants  el  coneíxien,  ja
que  el  seu  caricter  bondadós  1  amable  el  feu  estimar  de
tothom  qui  l’havia  tractat.  Rebin  la  seva  vídua  Rosa  Prat,
fills  i  demés  familia  del  dífunt,  el  nostre  més  sentit  condol.

Espectacles  i  divers!ons
Cooperativa.  — Avui a  les  quatre,

tant-se  Icaros  i  Garras  humanas.
El  día  7,  nit  idia8  tarda,  els  films

señorita  Rocambole.
Avui  í  diumenge  nit,  baliades  de

l’orquestrina  Unió.
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De  Campelles

—  El  dia  16  d’aquest  mes  de  febrer,  prop  de  les  7 de  la
tarda,  es  cal  foc  a  la  casa  coneguda  amb  e!  nom  de.  «Cal
Jambaqué».  propietat  de  Sebastilt  Blanch,  sense  que  s’hagi

sessió  de  cine,  projec

Flor  del  hampa  i  La
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