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ES DIVENDRES SANT. 

Hey ha un dia dins s' añy, estimats 
1ectors, qu'es massa serio perque s'homo 
l' empr en riure 6 fé riure es séus ger
manso Aquest dio es el Divendres Sanl, 

. dia de records funestíssims, de féls hor
rendos, de farestes penes; de grosses 
amargures sufrides per JesúS y la Verge 
Mare Maria. 

Noltros es cat6liehs no reflexionam 
may amb sa fUrsa y coneentració que 
deuriam aquest gran dia. Som cristians, 
més vivim a la habetlá. Mos contentam 
·en recordá qll' el Bon-Jesús fonch cru
cificat y mort per núltros, sense indagá 
:ses causes de sa séna passió, sa magni
'tu t des séu sacrifici, ni ses consecuen
eies de sa séua mC)rt. 

Bo será que 'n tan solemne diada mos 
despreocllpem un poch d' els negúcis de 
la terra, mos despuyem per espay d' unes 
quantes hores de s' admósfera boyrosa 
el' aquest mon, que mos embolica ama
gantmos eS SOl de la Veritati y coneen
trem tol es nostro pensament, tot es 
nost1'o judici, totes ses nostres facultats 
morals a reflexioná sobre aquest punL 

Un Deu únich, sOl Creador de tot lo 
qn' existeix, tol Poder6s 1 qn' axi pOt 
elicLá lleys a sa séua obra, com camviá 
aqueiies lleys de sa manera que més Ji 
plácia, volgué 'coroná es gran fét de sa 
creaci6 del roon amb sa creació d' un 
altre ser que fos imatge del mateix Deu. 
Aquest ser fonch s' horno, a ne qui Deu 
doná' facultals y potencies no donades a 
cap altre objecte de la Terra. 

Una de ses ¡pés riques amb que '1 va 
dotá foneh el coneixement rahonable de 
ses coses, y coro a consecuencia natu
ral es lliure alvedriu 6 llibertat de ses 
séues accions, amb sa condici6 pero de 
que les dedicás él n' es servici des séu 

Sonará cada dissaDte, si té vént á sa fiant&. 

Creadó ó sia enes coneixemenl des Bé. 
NOltros som uns ignorants per esplicá 
aquestes coses, pero axí rnaIeix auxiliats 
de sa rahó natural provarém es ff'rrnos 
cntendre de totbom perque se conven
cen de lo necessari que foneh que Deu 
palís y morís pe s' horno. 

Deu, el Creador, es el Bé més gran 
del Univers, el Be S~tmo, s' únich Bé 
real y efectiu, y Bé infiuit y ete.rn en 
tola s' esIensió de sa paraula. 

Deu, el Bé Sumo. essent Creador no 
podia crear rnés que Bé, y tul quant va 
crear fonch vertaderarnent un bé, per
que essent EH el Bé per escel-Hmcia no 
podia crear el Mal.. El Mal per símateix 
no exisleix. Som nOlIros que donam es 
nlJlll de Mal el. lo que no es més que sa 
falta des bé. Axí com deym frel a sa 
falta de caló perque mos produheix una 
sen sació diversa, axí també deyro Mal a 
s' ausencia des bé. 

Vatx a veure si encara vos ho diré 
amb roés claredat. Es freL no existeix; 
es caló, sí. Quant deyro tench fret es 
eom si. diguessem «Me falta caló» y amb 
sa paraula «fret» espressam sa no exis
tencia des baló. Es Mal tampoch exis
teix. So falta des bé es lo que nollros 
coneixem baix des 110m de Mal. Es qui 
diu que se sent mal espressa lo maleix 
que si digués «Jo no me sent bé.» 

Es bé y es Mal no es més qu' es re
sultaL d' una comparació de dos esIats 
diversos d' una mateixa cosa. Un bé 
comparat amb un més grosmos pal'e
xerá un Mal, y comparat amb un més 
petit mos parexerá un hé. 

l:'er sébre diferenciá amb exactitul]o 
qu' eS Mal y lo qu' es Bé, vos aconsey 
que no miren ses coses per lo que son 
en sí maleixes sinó que les hem d' exa
miná haix des punl de vista de sa séua 
tendencia, de sa séua direcció 6 fi pro
posat. Es Bé Sumo no es més qu' un. 
Ets altres bens tots son relatiw; y de sa 
séua comparaci6 dependeix es que mos 
pareixean bens 6 mals segons sa ten
dencia que duen cap es Bé Sumo, 6 con-:
traris el. é11. Un barco sempre se mou 6 
camina de sa matexa manera; y anirá 
bé, duga es rumbo que duga, sempre 
que tendeixca él entrá dins es port que 

S' envían es nlÍmeros a domicilio tallt A. 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagant per 
adelantut a s' Adm inistració íCadena de !>ort 
n.· 11), 1 pesseta A conta de 16 nlÍmeros. 

s'ha proposat, y anirá malament si bbra. 
de modo que s' en alluñy. Entre dues 
persones igualment malaltes 6 delicades, 
dirém d' una «ja está bona» si veym que 
va convalecent, y de s' altre «ja 's mor
la» si observam que de cada moment se
presentan sin tomes més graves; encara 
que sa primera estiga relJdida y sa der
rera se passeitx pensalltsé que no es de 
cuydado sa sél1a malaltía. 

QualsevOl M relatiu per petit que sia 
que tracta d' aumentarsé y arrambars~ 
a n' es Bé Sumo es un vertadé M; pero 
ql1alsevOl altre bé per gros que sia que 
tracli de fuji d' aquell Dé Sumo y d' au
mentá sa distancia qu' el separa d' EH, 
es un vertadé Mal. 

Val' aqui perqu' el Creador, malda
ment donás él s' horno una completa Ui
berlat de pensament y d' acci6, per ferlo 
a imatge séua; bagué de darli espre
cepte de que anás sempre cap al Dé 
8umr-; que no '1 perdés may de visla, él 
EH, qu' era es Bé 8umo; ni baratás sa 
tendencia d' aná sempre cap a Ell amb 
sa de girarli s' esquena per conlemplá 
un bé relatiu. Per axo li doná aquesta 
ordre «No menjerás fruyta del arbre del 
Bé Y del Mal;» qll' equival a dirli que 
no comparás el Bé S'urno amb cap bé· 
relatiu. S' llomo empero va desobebi 
aquest precepte y olvidantse del Sumo 
Bé volgué coneixe es hé relatiu 6 sia es 
Mal. 

Com es Bé Sumo es infinit y tot altre 
bé relatiu es finit, coro a cosa creada; 
so. distancia ql1' hey ha d' un bé él s' al
lre bé es també infinita; perque 'n ma;.. 
temátiques una cantidat per grossa que 
sia, restada de l' inflnit dona per resta 
el maleiA infinit; per lo mateix aquesta 
desobediencia des primé horno va essé 
també un delicte d' una gravedat infini
ta; y s' homo, de Rey de sa Creació que 
era abans de pecá, vengué a ferse manco 
qu' es fanch de que fonch format; se fé 
més baix qu ets animals més inferi6s 
de sa creaci6, fins el. n' es punt de que 
aquests li perdessen del tot es respecte 
amb que '1 miravan abans, y bastas un 
petit escorpí per darli la mort. 

Deu, el séu Creador, pIé de bondat, 
de misericordia y de caridat, no podia 
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veure aquesta flaquesa de s' horno sense 
pensá amb sa séua reparaci6; axí com 
un mestre no pot veure un cliveH ubert 
8. so séua obra sense pen!'!á totduna amb 
so adobarló; maldament hey qued des
prés sa seña de qu' aquella obra séua ha 
estada adobada; y com a bOn Deu re
solgué repa rarla. 

Ara aquí entra sa consideració més 
principal de tates. ¿Quin ser del mon 
creat havia de remediá sa falta, essent 
s' horno s' imatge de Deu? Ningú podia 
més que Deu qu' era es qui havia féta 
s' obra. ¿Quin preu era es necessari per 
recompensá es desmerit infinit sufert 
per s' horno? "Gn preu de valor infinit. 
¿Qui posehia aquest valor infinit dins 
l' Univers, si tot era de con di ció finita, 
inclús s' homo després de perduda sa 
séua inmorlalidal'? Ningú més que Deu, 
únich Ser Infinit. De manera que Deu 
per llavé fét s' horno a imatge y sem-
1Ilansa séua, dolantlo de lliberlat y fentlo 
inmortal, no tengué més remey per re
pará sa falla de s' horno qu' emprarse a 
EH mateix com a preu infinit d' espiació 
d' un delicte, qu' era també de gravedat 
infinita. 

Vat' aquí esplicat es perque tot un 
Deu impatible se vé obligat a prendre 
carn morlal, per podé passá sa pena me
rescuda pe s' hamo; y hagué de patí, sa
crificarse y mori d' una manera dolorosa, 
pública, ignominiosa, y aceptada amb 
sumisió y hona volunlat, com un pare 
que consent a morí per son fill; per pode 
regenerá s' horno y tornarlo en part a 
sa séua primera posició d' ahont pogués 
cumplí encara qu' adobat, sa missió que 
Deu li havia destinada dins so Creació. 

S' amargura que Jesús hagué de sufrí 
per aquesl::J. regeneració, a s' hora de la 
IDort, va arriba fins en es punt de tenÍ 
que sentí sa pena més grossa de tates; 
sa que no sent \ln cristia per malta que 
en pas en morirse. S' hamo fins després 
de mórt té sempre es con s\¡} de que Deu 
está amb eH, y aquesta confiansa l' anima 
en aquell periHós pas, que mos dú d' una 
vida a s' (lItre. Jesús no tengué aqnesl 
conso1. Deu el desampará quant més 
necessitava sa séua ajuda, y quallt man
co s' ho espcra\'a el maleix Jesús. Axí 
es que poch temps abans de morí va es
clamá; cóm eslraüant aquell derré glop: 
«¡Deu méu! ¿Pcr que m' has desampa
rat?» Cúm que dí: <.( ¿Aqucst doló tan 
gran, es més 3111ílrch que pOt sorrí s'ho
mo, s' abandono de Deu, també l' he ha
gut de passá jó, essent son Fill, perque 
fos més complet es méu sacrifici?» 

M6rt el Ban-Jesús, comensá en el mon 
una era ó vida nova. Sa séua historia 
prengué un rumbo moll diferent des que 
duya abans. L' homo estava regel1erat y 
dins es séu co brotaren uns sentiments 
parescuts á n' es q u' adorna van es primé 
horno de sa crea ció , y ses séues idees 
prengueren un giro favorable a sa civi
lisació y regeneració moral de tot el 
roon, y ses nacions s' anaren reformant 
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a pocb, a poch; totes roénos una que 
fonch sa que li doná roort ó sia sa que 
va esse s' instrument d' aquest sant y 
necessari sacrificio 

Aquesta nació existeix encara dise
minada per totes ses parts del mon, y 
Deu la aguanta prospera, encara que 
desunida y lluñy de ca-séua, per lesti
roani d' aquella gran catástrofe regene
radora de s' horno. 

Pensern seriarnent amb lo que mos 
contan ets historiadós sobre aquesl par
ticulá, y posern de sa nóslra part tots es 
cinch sentits per no perdre may de visla 
es S1tmO Be, ó sia Jesu-Christ que doná 
proves d' essé es vertader Deu, y qu' es 
el qui mos va colocá de nóu a punt de 
que '1 poguessern veure si volgnessem. 
Dexemrnos de rahons foradades y de cá
bules, que tant rnateix arriba un dia en 
qu' es nóslros uys, a punt ja de lancar
se per a sempre, no poden ménos de 
coneixe ahont es el Be Sumo, y de gi
rarshi. 

iY que lluñy d' Ell se troban 11avon
ses els qui sempre en fogiren! En aque
lla suprema hora pot s' horno amb un 
esfórs supremo girá cap a Ell sa séua 
telldóncia, rnés quants n' hi ha que vo
len y no poden, y moren desesperats .per
que llavonses bey veuen clá y conelxen 
ahont está la Veritat eterna. 

Posemmos tranquils de conciencia ara 
qu' estam Mns y sans; y heu podero fé 
amb tola catxassa y finura, y axí podre m 
riurermos més bé del mon y de la bolla. 

A vuy era cosa de que L' lGNOHANCIA 

no rigués y vos posás es solemne mis'" 
leri del dia a la \isla y vos digués ses 
quatre veritals acosturnades d' una roa .. 
nera seria, ja qu' ets altres dissaptes les 
vos diu riguent. 

La setmana qui vé tornarem prendre 
es trotí de fervos riure com abans, y es
peram qu' heu lograrem, axí C0111 heu 
hem lograt fins ara. 

PEP D' AUBE~A. 

TRADUCCIÓ DEL STABAT MATER. 

La Y(\rgc Mal'c ploraya 
ll:lix (le la eren dolorosa, 
Mil'ant son Fill, lIagl'imosa, 
Oa' I'nclavat da!t clla eslava. 

Contl'istada ti' amargol' 
L' ánima quc tallt scntía 
Tl'aspassada la tcnÍa 
D' una c1'.pasa de (10101'. 

iQue trist esta va el COI' séu! 
jQu' afligid~¡ y desolada 
De Den la FilIa estimada 
La Mare del Fill de Deu! 

y tristc se Ilamcnta\"a 
y tremola"a al mirar 
Son Fill sant agonisal' 
Amb les pcnes que passa"a. 

¡,Qnin h"'lIlo hoy ha que no pla\' 
Vejenl la Mano del ehrist 
Dills un suplici tan trist 
N uhat dc IH~ncs SOll cur'? 

¡,UuÍ scrú que JlO s' hllrnill 
Trist(~ l' ániula y (llorusa, 
l\1irJut la Mare piadlisa 
Patin! lle\'Ur3 son Fill'? 

Ella ]¡;¡ vist son !len amal 
P' cls pecat:; dl! IJwlks gents 
Passallt pene~ y tUI'I1IClltS 
y eruelmcnt asslItat. 

Ella ha ,ist lo séu conhUrt 
Dalt lIna Creu I'nelavat, 
De tothllfll abandullat 
Quau t dal t la ereu q uedá mort: 

¡Maro ml>n;l, run t d' amor, 
Si ploran, fcys qu' al instant 
Tamué 'm ra~sa rllmpre cn,plant 
La fUrsa del méll dolor! 

Fcvs quc rnOll COI' tot s' cnccll¡:¡t 
Amo '1' ,IIIJOI' dc JcsucrisL 
Feys que quant cstiga trist 
Suls aUlo EII Illon cUJlhUl'l tenga. 

¡l\Ial'Ü Santa! llills mOl! cu,' 
Les Ilag'llcs de \'(lstí'On l<'í 
G¡'3vades le:> vuy tClIÍ 
CUllI a l' i(l uís,im tn'sul'. 

Que si '1 yeys patil' per lHí 
Mon pecal es qui '1 cOlldena. 
DOllalllJW part de sa pena, 
Per Ell talllbé \'I:y pJlÍ. 

Füy~ qtl' alllo lIá¡;l'i1ll3 selltid;t 
Selllprc jJlIg-a piará amu Vos, 
y selltÍ los St\lIS dolós 
MClltl'cS dul' la llIélla vida. 

J(', desitx Ver).:t) Maria' 
DC\'lI¡'a la Creu esta¡' 
y ami> Vos haix d' ella plOral" 
Fcntvos santa compaflía. 

Vcrge de yerges miray 
Siall indulgcnt pcr mí 
y plorallt amb Vos su aquí 
La Crcll no aoandoni may. 

Feys quc duga pcnitcnt 
Amb mí tle .JesÚs la mort. 
Comparlint l' amarga SOI'.t 

De to! son gran sufl'inJe.nt. 



Gr3vades ten¡.:a en Illon pit 
Les llag'ues del Sah'ador, 
y que son Divino Amor 
Enecllga Ulon cspcrit. 

y <¡tUl inflamada en dcsfki 
D' amor l' ánima cmbriag'ad;¡ 
Vos tenga pel' advocada 
En lo dia del Jndici, 

La ereu sia 3mh eficacia 
Mon CSCllt, \' la P,ISS:Ú 

De Jc,ucrislmon pCl'dú, 
Per logr[t la santa gracia. 

Feys que qllant l' hora felís 
De la Mort per mon cos venga 
La lli6ta ~llillleta tenga 
La glliria dd ParJdís. 

N' OT NET. 

QUI NO S' ENGIÑA NO VIU. 

¿Vos recordau de sa passada que fé
ren aquells dos estodiants a n' es fon
disla per ferli pagá un Mn diná? Ydo 
ascolLau aquesl altre. 

S' en anaren a sa POrla de Sant An
tOlli ahont !ley llavia un pages 2mb un 
xot ben grós. Fan traclo y li diuen que 
Jos segueisca amo so xot fins a cas señó 
y allá cobraria perque ells no eran més 
que criats. Es pages Len content y dali 
per envallt a cas señó. 

Arriban a una casa molt decent ahont 
hey vivia un melge famós, y un d' els 
estodianls entra primé y diu a n' es 
metgc: 

-Bon dia teEga. 
, -Bón dia. ¿De qu' anam'? 

-Jó som un erial de Don Venancio. 
¿Voste que no es es séu metge'? 

-Sí, y fa múlt de temps. ¿Qu'hey ha 
res de núu? 

-No, seiíó. M' envia perque ]i present 
es majoral d' una possessió séua, que 
pateix molt de morenes, perquc veja 
si.'l curará. Pateix molt des cap y a ve
gades l' enfila que li deuen tants de xots 
y no hey ha medi de treure '1 des tretz:e. 
Es señó m' ha encarregat que l' advertís 
p' es séu govern. 

-Bono. Bé está. Qu' entr y s' esper 
un pocho 

-Entrau, l' amo, (digué s' estodiant.) 
Eslau 'un poch y vos despatxará. 

-Sí, seys, (digué es melge.) 
y ets eslodianls cameles amigues amb 

so xot á s·esquena. 
- Veniu, l' amo, entrau aquí. Des-

feysvos es ealsons. 
-¿Es calsons? 
-Sí, horno, veurem ses morenes. 
-Jo no teneh morenes, vosté 'm pa.eh 

es xot.y ro' en aniré, qu' a ca-méua fas 
falta. 
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-Dexau aná aquestes c¿'ses, sa salut 
es lo que vos importa. 

-¿Sa salnt'? si jo eslieh hen LO gra
eies a Deu. 

Per aquest estilles Lengueren Ull hOll 

rato y a la fí resultó, qn' els estodiants 
llavian hurlal es pagl\s y es rnelge 

Ydu, posauvoshi amb eslodianls. 

X. 

Els abusos l[ll' alguns Gnardes Mu
llicipals cometan ja passan de mida; se
ri,a convenient qu' aprenguessen un poch 
de lllodos y sobre tot de fé justicia a gui 
tenga rabó, siü genl gran ó gent petila. 
lJeyIl1 il)';"¡ penlue dilluns passat, qn' un 
allót se quexanl ií. ulles dÓlles de que '1 
lw\'ian Lrapiljat, scrupcnteljades per un 
parey de soldats; sCllse més ni ménos 
s' lli arramba un Municipal y amb una 
sempellla el lé botí injustament deyall 
una taula del Ham. S' atl6t li contestá 
defensanl es séu hún moJo de prosebí y 
per ax0 lllogué un cseándol. 

Al!ucSl Municipal es aquell que li agra
dan tant es confits, y sobre tol si "\on des 
Carro de la Beata. 

Ja son massa es passos per l' estil que 
succeyexan cada dia; y un d' elIs va esse 
a s' Academia de BelIes Arts ahont un 
sefló corretgí es desafueros d' un d' elIs 
pcrque no pogué consentí qu' atupás un 
atlót; per lo malcix recomanam aquest 
assunto á n' el seüü Alcalde. 

Ses orucnanscs no els autorisall per 
pcgú ü ningú ni per doná sa rabó á ses 
persones grans, quant ets allOts tenen 
sa r¡¡ hó de parl séua. 

Cada afly pe sa Setmana Santa suc
ceheix una Cl¡sa original y es sa siguent: 
Ses wtladcs des séus dies que son ses 
que més gent mudada y' de qui fa fé 
corre p' es carrés de Cilltat; aquests, en 
toles aquelles parts alulllbradcs per pe
tróleo, sUlell eslá a h~s fosques. 

¿ y per qu' es axo? Vos ho esplicaré. 
Qllünt fa HUlla no 'ls encenen, malda
ment surta aquesta dues hores ó tres 
després de post es sól. Cóm es pIe s61 
esse molts d' afls es dilluns ó es dimars, 
com enguafly; resulta que sa lluna surt 
ja deyés les nóu y mitja ó les deu, y Bns 
aquesla húra es carrés petrolés están 
foschs eom a boca de llop. 

Si miravem un poch endevanl ó s' es
peritmcia d' avuy la guardassem per de
má no suecehirian aquests adefessios. 

.. 
Es qui ana van a veure Cases Santes 

dijous al vespre en trooavan una d' ex
celentíssima é inesperada entre el Sant 
Esperit y La Mercé. 

Ses p~dres girades demunt devaIl coro 
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a Uóses de vertaderes sepullures dev('Jra 
elles destapades, amo sa parlicularidat 
qne s' llavian descuydat d'axugá ses pi
ques de s' aygo beneyla y lothom s' hi 
llavia de señá amb sos peus. 

També s' lIavian descuydat d' encen
dre es ciris y no bey llavia mes llum 
q'ue sa llantiela d' ordonans;J que gllay
tava prop d' un pórxo, de mal humó per 
lo estreta qu' estava. 

Tampoch hey llavia centurions y axu 
qu' lley haurian caygut pintats eom a 
Lals es dos Municipals més grcJssas de 
La Sala un a cada coslal d'aqllesf,a casa 
Santa, pero contemplú ses apm'ades esta
cions qu' hey feyan tols es qui 'n pas
savan. 

A sa processó des DijOllS Sant en
gllafly bey varem "eure una C0sa nóva. 
Devant es hatidós a cavall hev ana\'an 
llomos amb grancres qll' agra¡{avan ..... 
ó escampa van es lancho 

Allo era de gran efecte p' es pÚ]Jlich 
qu' esperaYa sa processó. 

* 
També mos eridá s' atenció per lo Len 

ajustada qu' anava sa música ó banda 
qu' ahans era de s' Ajllntamellt. Tocaya 
lInes marxes fúnebres exce]entísimes, y 
sé coneix ({n' ha millorat molt d' ensá 
qu' ha sor lit de La Sala. 

COVERBO$. 
-ilfi p1'ime'l'o. ¿,Me faria el favó de 

lIetgirme aquesta carta que m' envia 
mumare'?- (deya un q1tinto a un sargent.) 

-Sí, homo de Deu, y tot lo que se 
t' oferesca. Y sinó, ¿perque servirian es 
sargenls? ... Diu axí: 

«Apreciat tiy N, :N.: Jllntament amb 
sa carta t' enviy una lIiLransa de vuyt 
duros ..... pcrque los donis a n' es téu 
primero y axi tendrá per devertirse a sa 
méua salud.» 

-¡Caramba! iY quina dona tan Mna 
que deu esse ta-ilwre! Digués, ¿que dus 
es vuyt duros? Vaja, ydu, dalosmé y jo 
ja li contestaré donantli les gracies. 

j Quan ts s' en fa n de pass os per l' estil! 
... 

* lO 

Una señora comprá a una pelletería 
un baul de peU de cavall, y maná a un 
bastaix pages, q\l' el dugués a ca-séua. 
Es pages se posá es baul demunt ses 
espatles, y atravessünt un earré, encon
trá un individuo qne ley volgué comprá. 

Es pages, que sabia quant havia cos
tat es baul, duptá un momen,t, y el la fí 
ley vené per quinze pessetes més des 
séu preu. 

A n' es pochs moments sa señora des 
haul tropessá amb so compradó, rego
nesqué es séu moble y arma una cuestió. 
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-Aquest haul es méu. 
-Vosté perdon, seliora, qu' es méu. 
-Li dieh avoste qu' es mé.u. 
-y jo li dieh a voste qu' es méu. 
Amb a XC') aparegué es pages, suanL 

tanta gola y carregaL amb un altre banl 
igual. Mediaren ses esplieaeiolls neces
saries, pero no 's pogueren arreglarse. 

Es pap:és, per esperit de llealtaL, lIavia 
comprat un altre haul més eá y milló, 
per durló a sa primera dueña, fent re
caure ii fa~'ó séu es negrJci qu' havia féL. 

S' indigna ció de sa señora se conver
tí amb alegria y ja n~ volia es primé 
hanl, y llavo es pages, pronl1nciá sa 
sentencia siguen t: 

-Aqueix señó 110 desconfiá de mí y 
me eomprá es baul; voste, señora, me 
judicá un lladre y deseonfiá. Aquest ca
vallé s' en dnrá es hanl bu y vos te s' al
tre, qu' es es qUe pagá. 

y axí se va fé p' esdret Ji glOria des 
pagés. 

'" * *" 
-Has lletgit maya Pcrsiles y &gis

"mnda, (demanava 'un esLodiant a un 
altre.) 

-Te diré, (contestá.) Persiles me pens 
que si; pero &gisrmtnda, no. 

Hey llavia dos compañeros que pas
setjantse véren un enterro molt 1ujós) y 
un digué a s' altre: 

-¡Caramba! qu' es de pornpós aquest 
enterro! lo qu' es a noltros no mos hi 
dllrán amb tanta pompa a n' es Cemen
leri: un cotxo es més dolent de tots y a 
lo més amb dos cavalls, y grades. 

-Axo, (respongué s' altre amb tota 
formalidat,) si no mos obligan a anarhi 
p' es nustros peus. 

-¿Abont vins? 
'" '" '" 

-Amb so méll germá. 
-¿Y es téu germá ahonl viu'? 
-Vivim plegats. 
-¿y tots dos ahont viviu? 
-EH está amh mi y jó estich amh ell. 
y d' aquí no '1 treyan. 

* 
'* '" 

Bey havia un avaro que per no pagá 
es metge l' aturava en mitx des carré 
cada vegada que '1 topa va. 

-Bbn dia tenga, señó Doctó. Me pols. 
Me diga que tench de prendre. Tench 
es cap que 'm roda. 

Fastidiat es metge un dia que l' aturá 
al mitx de Plassa quexantsé des ventre, 
li digué: 

-Acluch hé els uys per podé treure 
milló sa llengo. 

S' avaro heu fé y es metge fují sense 
didi rés. Sa gent que veya aquell señó 
aturat amb un pam de llengo defora co
mensá él enrevolLarlo, y quant eH cansal 
d' esperá qu' es metge li digués «Basta» 
obri ets uys, se lrobá al mitx de dos..; 

L' IGNORANCIA. 

centes persones que '1 tenían per loco. 
D' aquesta no l' aturá pús. 

Una señoreta, a ne qui se culpava de 
molt fesLetjadora, tenia un germá molt 
jugadó. 

-¿Quant dexarás aquest malahit vici 
de jugá? (li preguntá sa germana.) 

-Quant tú no anirás de festetjaments, 
(li contestá enfadat es germá.) 

-¡Ah, hanaslre! ¿vOl dí qu' has de 
.i ugá tota la vida? 

'" '" '" 
Un señó de Sólle tenia sa dona un 

poch vayvera y capritxosa, y havent 
esLal dos dies sense comparexa per ca
séua, se pensá si s' hauria tirada en es 
torrent 

S' en aná torrent amunt él cercarla, 
Rus que trobú dues dunes que renLavan 
y los ya dí: 

-Germanetes, ¿qu' hanriau vis! una 
dGna m("rta que pujás torren! amunt? 

y ac¡uelles dÓlles, miranLsé unes amb 
ses altres, li contestaren: 

-No sef¡{¡; perG si acás hauria estat 
torren t a vallo 

-Ydó, no hauria estat sa méua dona, 
perque 'n tol anava al revés d' ets aItres. 

Dins un cafe de Palma s' aItre dia un 
mosso de servici) per descuyt, rampé 
una hoLella huyda. Es sén amo li doná 
una reñada hen f¡')rLa y acahá per elirli: 

-No més voldria sebre cóm l' has 
rompuda. 

-Axu es fácil, (digné s' aLloL) 
-YJ6, heu voldria sebre. 
-Mirau, (prenguenL una botella ple-

na de rom,) la dnya amb sa ma, mirava 
lluily y m' 118 escapa! d' aquest mGdo, 
(obrint altra vega da sa má.) 

PensaLt ara v61tros quina escampadis
sa faria de snch y de vidre y quina cara 
posaria l' amo. 

'" '" 
Un sollericÍl havia dat a gllardú ii un 

altre qn' era veynaL séu un' 611a de llel. 
Quant hey torná a cercarla, sa llet va 
havé desaparescuda. Disputaren, se ha
rayaren y tengueren qu' 116vé d' aná a 
n' es Jutge. 

Es veynat deya que ses mosques s'ha
...-ian beguda sa 11et) sense qu' eH en ten
gués culpa. 

-Les havies de matá, (digué es Jutge.) 
-Pero, ¿k' es lícit mata ses moskes 

dins una prupictat des veynat? 
-Sí, (respongué es Jutge,) estás a11-

Lorisat per matarlesahont sia qu' els en
cuanLris. 

A n' es mateix moment vé una mosca 
a sa cara des Jutge, y pegantli una gran 
bofetada digué: 

-¡E"¡:ercit es méu drel! Vuldria ke 
fos una de ses ke se begeren sa llet; ke 
ley demanan. 

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO I'ASSAT. 

GEltOGLII'ICII.-Ses capl',.utires fan I'CIlOU d Sil 
p,.oce.~.~ó pe,. axo 110 ni'n colen. 

SE~IBLANSES .• -t. En qu' Jwy ha mongete, •. 
2. En que té signes. 
a. En que téncn corta. 
4. En que n' hi ha de .oel·eno,o. 

TIt lÁNG UI .... - Tom assa· Tom (ls·Toma· Tom·To· T. 
CA \·ILACIÓ ... • -Mad ,.ir. 
FUGA ••••••••• • -Féra la /le" faa la trampa. 
ENlll"·INAYA .. -Un cajJell . 

SEMBLANSES. 
1. ¿,En que s' assemhlan es peixos 1, la Terra'r 
2. ¡,Y ses dones 11 n' ets esclaus? 
3. ¡,Y sa costa de La Sell a sa ~olfa? 
4. ¿Y ses dones a TI' es jardins'! 

UN Pm~t. 

TRIANGUL DE PARAULES. 

Olllpli ar¡uests pichs amb lIetl'es que lIegides 
diag~nalm'mt y ,de tr~vés, di¡:(an: sa ,lo' retxa, 
es llom de sa meua dona; sa 2.-, es seu apodo; 
sa 3.-, una planta dita en castelIá; sa 4 '. es n6m 
de sa méua fiya; sa 5.', es séu \linatge; sa 6.', Ulla. 
abreviatura d' una orde. y sa ¡.-, ulla \letra. 

J. S. 

CAVILACIÓ. 
AGUJA DE no~w 

Componrlro amh aquestes lle"tres es nom ,l'una. 
pers.olla real y amlJ ses mateixes ll<::tr('s formá. 
es seu retrato. 

X. 

FUGA DE CONSONANTS. 

,UI .0 .0, ,E. ,0.1 .E .E.A 
DuclI D' ETCIlIl~. 

ENDEVINAYA. 
Ni Icncll c~llles y sé corre, 

Sense pens sé c~miná, 
Y t~mbé lJualque ve~'ada 
Scnse es~e bailad ball. 

X. 

(Ses soluciol!s dissapte qUi oé si som viU8.) 

8 ABRIL DE 1882 
Estampa d' En Pare J. Gelabut. 




