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UNA NIT DE BALL. 

(HISTORlCH.) 

Dos añs llavía qu' eran casats; mes 
€ll .ia no recordava aquelles dolsespro
meses que 'n temps per ella més xalesl, 
li va fé lantes vegades; tates li agrada
van ménos sa que li perteneixía, per tal 
-eslava milló qll' él dins ca-séua; molt al 
contrari d' ella qu' apar qu' els despre
cis d' éll atiassin es foch de s' amor que 
dins de lo séu COI' sentía per aquell él 
que es va uní per él sernpre. 

-Miquel: no me deixis lola sOla. &Qui 
milló que jo, que tant t' estim, te fará 
passá agraitables ses hores d' aquesla 
nit'! 

-Maria, no síei pesada; he dal pa
raula a uns quants arnichs qu' a les dolze 
mas veuríam a n' es cafe de djns sa 
Llonja y may m' ha agra:lat fallá a sa 
méua paraula. 

-jY com tú maleix te culpes! no vols 
faltá a una paraula donada a uns quants 
amichs, y cada día me faltes a sa que 
me donares ara fa dos añs. 

-No comensem; si vaitx a sa Llon.ia 
no hey vaiLx per devertirme, hey vaitx 
per parlá sobre ses eleccions y soIs allá 
podré trobá es que tench de mesté. 

Na Maria va acalá es cap y no torná 
obri sa boca més que per dí a lo séu 
marit que vengués tan prasL com li sería 
possible. 

. . .. . .. 
Si en temps d' es Dante haguessen 

usat es balls de máscara que se fan a 
n' el dia, casi eslich segú que no hanría 
debaixaL a l' Infern, puis que jamay fora 
pensat qu' bey pognés havé un lloch 
més digne de tal nom qu' un ball d' a
quells. S' interió y esterió de sa Llonja 
estavan il-Iurninats per una multitul de 
llums de gas J p'els antiquÍssirns festés, 
sOIs ses altes bOvedes romanían amb sa 
foscor, apar que desdeñassen el prendre 
parl amb aquel! bogibt; crits, riayes, 
brégues, renou de plats y botelles; aquí 
aquells que pareix que van a fé es fetg'e 
pe sa boca des cansament qu' han aple-

SONARÁ GADA DISSAPTE GOM HA SONAr FINS ARA 
SI TÉ YENT Á SAFLAUTA. 
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gaL ballant una polka qu' ha durat més 
d'un quart; allá quatre ó cinch mamays 
mitx adormides y ses séues fiJes asse
gudes devant una tanla y al costat el'uu 
parey d' esquerdes que no servirían per 
té fllm; uns altres, qu' él cops de cadira 
vólen aprová sa fortalesa des séu cap, ja 
que tenen sa desgracia 'de tenirló tan 
f1uix quant los puja es vapor de deu ó 
dolze copes seguides. 

. ......... . 
En Miquel, aquell qu' ha anat él n' es 

ball per cercá vóls, eslá assegut costat 
per costaL d' una fressa vestida de mónja 
que lé més trajo d'un sach de carbó que 
de lo que vOl aparentá; tan estassiat es
lava amh ella que no s' havía temuL que 
una andalussa amb més sal que ses Sa
lines, est3va devant éll miranlló fiL a fit 
ya punt de dirigirH sa paraula. 

-Adios, Miquelet mOlla, casadel de 
mala mOrt, &tú per aquí~ diguesmé: iS 
sa léua dona te deixa vení a n' els balls, 
y compr'>rla aquella Juana que vengues 
per aq uí a fé de ses téues y ella s' ha 
d' está tata soleta dins es llit'? 

En Miquel mini de dalL a baix a aque
lla que tan esmolada venía,' y com que 
li xocás més que sa que tenía per com
pañera, y 110 era d' esLrañá, aquesta pa
reilda un robiOl mal fél, quant. aquella 
era un tipo que ses mateixes andalusses 
haurían tengut envéja de su gracia que 
tenía amb so vestí sa falda curta y ver
meya y sa mantellina blanca, 

Es cap d' un Cllart d' hora, En Mic¡uel 
ja havía deixal sa monja lléca y ja auo
va a brassel amb 8' andalussa que les hi 
deya tates a ferí, y quaIcuna que de lan 
acertada el deixava bisco. 

-¡Ay, 1fiquel~ y com m' he cansada 
amb aquesl wals! Anem él seure un poch 
a n' aquelles dues cadires. 

-No, máscara agradosa, no vuy que 
seguis aquí; anem a la fouda; vuy pare 
dí en sa mélla vida qu' he tengul per 
compañera de taula sa mossa més salada 
qu' es passeLja per dins sa Llonja. 

-jMiquel, Miquel! si sa téua dona le 
sentís, jcom se desenganaria; ella que 
l' estima tant! 

-Deixa aná ara sa méua dona; pensa 
qu' estás a n' es méll costal, al costal 
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d' un que l' estima com may havía esli
mal, y que sOIs per veure lo que tapa 
R'luesl bossí de séda negra, aniría ti. 
11uch a pen descals. 

-¡De segú que no estás may tan 
amable amb na María, y per cel-t que 
heu rnereix més qu' ulla que ~o li has 
vial llIriy sa cara! . 

-¡Y cóm l' ellganes, Francisqueta, 
(axO ley diu amb molla passi6) dius que: 
no l' he vista may sa cara, quallt fá 
tanl de 1L'mps que per ella suspiro 

-Ja ... ja ... jay!. ... y corn t' espli
ques, Miquelel. PerO, jy que pi!.los SOll 

lols ets hómos! Mira,¡ jo <[ue pensava 
que 1Jer molt que te xarras no me conei· 
xeríes; vamos, eslich desrlnganada, no 
serveisch per doná broma. 

-No digues axo, Francisca estima
da; i,creus tú, que si hagués estat un 
aItre t' hauría coneguda'!no pensis may 
axo; es méu cor es el que t' ha Tenuda¡ 
sóls eH m' ha donaL a conehe aquella 
que tanL estimo 

---!oPero, Miquel, no. veus qu' aquestes 
paraules amb boca d' un hc,mo cas&.t no 
están bé. 

-Per Den, Francisca, no digues axOj 
no me recardis lo que tant avorresch, 
quan1 sOIs tú eLs sa causa de tal avor-
rimenl.· . 

Amb ax~, .ia estavan assegllls a una 
tanla de sa fonda; En MiqueL fé trelll'e 
sopá per to1s dos; éll doná bOlla canta de 
1res 6 quatre raccions: al contrari d'ell,,: 
q uc no va laslá casi res, ct?sa molt es
traña 8mb una máscara. 

-Francisca, no sias ingrata; deixém 
estreña aquesta maneta que segurament 
no 'n trabaría un altre féta amb tanta 
perfecció; deixa que la pusi demunt de 
lo méu cM y sentirás de quin mOdo ba
teja es qui per tú soIs té vida; pero, di· 
gas me, quin sant del Cel t' ha inspira
da per vení a n' aquest ball, jO que creya 
me desprecia ves, que te reyes de ses 
méues paraules perqu' era un hOrno ca
sal. ¡Oh! malahida sía s' hOra que tal 
capritxo vaitx teni! Digues, Francisca, 
¡,es cert que m' estimas'! es cert que 
has venguda a n' es ball sOIs per veu
rém él mi? 

-Si. 
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-¡Oh, Y quaut de való té per mi 
aquesta curla parallla! Pero vlly que 
l' em repeleixques, y el més que me dei
xis senU un pt'lch més sa léua véu que 
d' es qu' eslám asseguls no he pogut 
senlL , 

-Conversa tú; tench tant de gust en 
sentirlé que me sab greu perdre es 
témps conversant jó. 

En Miquel .la havía perdut es quest,' 
estussiasmat del tol, y .ja no tenía 'repa
ro en prendersé qualque lliberlat que si 
era petila, l' animava el prenderné de 
més grosses quanl veya qll' ella hey 
consentía. 

Eran les quatre de sa malinada quant 
ella va dí que .la era hOra d' anarsén, 
que l' acompaflás el cercá ses séues com
pañere8 que .la devían eslá amb ánsia. 
, -Peró, Francisca, ¿.y es possible que 
tenguis cM per dexarme? 

-Son les qualre des malÍ y es hOra 
que vajis el ca-téua que .regularmenL sa 
téua dona deu está amb molL de cuy
dado .. 

En Miquelli demaná per acompañar
la a ca-séua; ella hey posá de totduna 
algun reparo, perCl a la fí hey Ya con
senti. 

Ja tenim En Miqucl qu' apar que fos 
un fadrinet enamorat, devant, devant, a 
brasset amb aquella andalussa. 

-¿Perque no te llevas sa careta'? 
-Perqu' estich suant y tench pó de 

costiparmé. 
-Si es axí fas molL bé; (li va dí En 

Niquel, que li tenía més cuydado que si 
fós estal sa séua dona.) 

A un carré de devés Santa Clnra se 
'Yaren aturá su devanl d' una escaleta. 
En Miquel se va eslrañá que nf}. Fran
cisca s' aturás a n' aquella casa quant 
eH sabía qu' eslava a devés, so Calatra
va, peró ella li ya dí que a ca-séua li 
havian donat permís per <jlleJá a casa 
d' una amiga sélla que lenía s' hCJIno a 
fora y li havia demanat per fayó que li 
anás a fé compaüía, , 

Allá se despediren tots y cadascú 
prellgué per son vent, ménos En Miqtlel 
que va qlledá de\'ant es porlal d' allá 
ahont havía entral na Francisca y sa 
sélla amiga. , 

Peró enGara no llovían ube!'t sa pOrla 
de ca-séua guanL En Miquel ya cridá 
ambc-éu baha na Francisca. 
-y encara ets per aquí, jo pensuva 

que jaeres a ca-téua. 
~Escolla, Francisca, tench necessitat 

de conTersá amb tú unes quantes parau
les, per6 no voldría dirleste aquí baix. 

-Ah, fiyet, aquí no es ca-méua, y 
encara qu' heu fós, ja veus tú qu' a les 
cinch des mali no es hOra d' admelre 
hOrnos esterns. 

Tant va pregá En MiqueI qu' a la fi 
conseguí lo que desitjava; na Francisca 
.demaná permís a sa séua amiga J aque
lla l' hey va concedí, pero e~ condició 
que no havia d' está més que cinch mi-
fluts. ' 
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Sa dueña de la casa encengué es Uum 
y, ells dos se váren aSSElUre a un sofá 
per eslá amb més comod-idat y també 
més acostadets. 

-¡Pero, Francisca, CCJm que no pu
gues consen ti a llevarLe sa careta! 

'-Creuríes que ja no hey pensava ..... 
ara s' ha fét un núu y no l' em puch 
desfé. . 

-Dam, prenda méua, jó le 't desfaré; 
puis no puch conséntí parlá amb tú 
amb sa cara tapada. 

En Miquel passá ses man~ p' es coll 
de na Francisca, y després d' un breu 
moment, li va pore desfé sa cinta de sa 
carela, pero el n' es maleix temps que 
aquesta queya en terra, En Miquel pegá 
un brinco que casi va arribá a ses tre
ginades. ' 

'-¡¡Tú!! 
-Jo. 
-¡Tú,' na María! 
-Jó, na María, que també ha anal a 

cercá vals; y per cert que no ha perdut 
del toLes temps. ' ' 

Amb axó na María ja s· havía emboli
cat un mocadó, pren es brás d' es séu 
eslorat maril, y el s' en va dú de re-
molch cap a ca=séua. ' 

Desde aq \lell día En Miquel no torná 
aná pús de ba11s. 

PEP DE' TOTS. 

TRADuccró 

DE SOR JUANA INÉS DE LA CREU 

que poi aná dedicada á n' aquclls que parlan quanlrc ses d~ncs. 

Humos tontos qu' acusan 
A sa duna sens rah6 
Sens veure SOl! l' ocasió 
De lo llIatcix que culpau. 

y si atrevils sens ig-ual 
Les conduhiu ~ la lIie'encia, 
¡Perque cere~u l' inocencia 
!luant son CatlS~ del séu mal! 

¡Que cos~ més tonla Iwy ha, 
l\Iés loca, s' ha vista ma)'; 
Qu' aqucll qll' enlNa es miray 
y es qucixa si no está clá! 

En lo fa \'0 l' y el despreCÍ 
Teniu la condieió igual: 
Vos queixau si eus tractan mal, 
Vos burlau si eus fan ;'pl'cci. 

~Puis com ha d' está arretg[ada 
Sa que '1 Y(lslre amol' pretéu? 
Si es ing-r'dta \'os ofén; 
y si es fácil vos enfada! 

Deys ~empl'e ma I de ses dones 
Amb queixes y escuses vanes; 
¡Y voltros les feys livianes, 
y les voleu trobá bones!! 

Puis ¡,perql1e vos espantau 
D' els dercctas que los vcys? 
¡Preniulés Idls con¡ les feys, 
O feyles COIl1 les cercan!! 

U:'lA. SECVATGIN,\, 

CONFUSIÓ D' UNA FUSIÓ. 

Desmenliriam sa fama de IJoctors de
soley que tenim conquislada, si L' IGNO

RANCIA. llampantment no posás sa séua. 
ditadeta él sa peliaguda quesli6 de fusio-' 
nument des Vapors' que tant preocupa 
it n' els señósAccionistes y q!le tan t !la 
donal que xarrá a tola sa prensa d'aques
la Cintat. 

Abans, pero, hem d' advertí que som 
d' escampaJissa, y qu' es 110slro interés 
es imparcial; que no. som ni hem eslat 
máy Accionisles de cap de ses tres So
cielats en queslió, y, lo qu' es més, que 
no sabem que son, en bOn' hOra heu di
guem, Coloniltls, N01·tS, ni JJir,etes; y 
que per lo tant, no mos lleva es dormí 
una alta ni una baja, maldemenl sía de 
del! ente?'s sencés. 

Vaja, Jdó; fil a sa guya yenvant. 
Diuell els Accioni~tes y dernés perso

nes interessades a que sa fusió pás en
vanl, qu' es impossible dti a efecte tan 
bona y convenient, idea menlres tots es 
membres de ses tres Juntes de Govern 
no fassan un arreglo entre ells malei
xos, a fí de quedá contents lots sense 
perj udicá els interessos d' els Accionis
tes, ni desbocá es bOn prop0sit que los 
anima. 

L' IGNORANCIA, encara que no li im
pClrt, lrtJba q u' es ulla gran millora pe~ 
tola Mallorca sa fusió de ses tres Socie
tals, perqu' axí se faría una Compaüía 
respetable y digna de combatí amb mol
tes des continenl; la cual, dant fí a n'els 
abusos CIu' avuy se comelen, podría es-o 
tablí una relació direda amb Barcelona, 
Valencia, Ervissa, Alicant; Mahó, y fins 
y tot si se volía amb Marsella y arrib Al
ger; ydestiná un vapor d' els, més véys 
per dú bestiá quant sia necessari, per
qu' es una triste gracia qu' els passatgés 
racionals qu' han pagal com a persones 
humanes, hajan d'aná mesclats amb sos 
passatgés irracionals, qu' han pagat com 
a beslies inhumanes;, perO que s' arre
glo que demanan entre els membres de 
sa Junla de Govern l' haurían de teni 
abans els Accionistes per treure es cap 
des fil de sa confusió qu' enreda sa fu
sió; y llavo per arreglá, quedá acordes 
y modificá, si impOrta, ses condicions 
presentadei per sa fusió. 

Si 110 heu fan axí tol se fondrá en fumo 
de formaljada, perque tolhbm veu ben 
clá es pur incol1venient que romp sa 
bOna marxa des proposit fusionadó, que 
es sa mala avenencia entre els Directós. 
Succeheix qu' hey ha tres Direclós, un 
per cada compañia, y !i sa fusió se feya,. 



no més n' baurían de mesté un, y els dos 
restants se quedarían ex-lJirectós d' una 
ex-Societat marítima fusionada, y axo 
cabalment es lo que no los deu conveni, 
per a110 de que seria una mengua p' els 
que .quedarían sense Directoratge, al 
vcure qu' es lercé ha obtengut sa cre
dencial, essent, com los considerám él 
tots tres, persones dignes y aptes ·per 
maneljá ei difícil tango d' una compaflía 
marítima tlln dis~injida com serian ses 
tres fusionade!. '. . 
~ Per axo lrobám {¡u' els Áccionisles 

convendría se conciliassen uns amb sos 
altres, y resolguessen una delerminació 
sa més natural per aquesl caso 

• Per ecsemple: si se vol complaure él 
n' els tres Directós com él recompensa 
d' els serveys que téuen prestals_ a ses 
sélles respeclives Socielats, ¿perque no 
se fa sa fusió amb sos tres Direct6s, pero 
amb sa condició que comandarán de dos 
en dos añs ó més, un després s' alLre, y 
qu' en cás de mOrts ó inúlils un ó dos 
d' ells, no s' en nombrarán d' altres, él fí 
de qued¡(sa Societal amb un sOlDirecl6? 

Mo!ts dirán: ¡cá! ax~ es impossible 
bav~ de pagá tres Directós, dos d' elIs 
sense fé r~s!. .•.. Axó es un dcsbaraL co-

o mandá de dos en dos añs, perque suC'ce
hiria que lo qu'un fada s'altre hElU des
faria y els perjudicis los pagarian els 
Accionistes!..... . 

No hey ha tales carne1'OS. ¿Y. els car
recas de Direclós que no poren es se dc 
balde, gratis, com heu es ··el que tan 
dirrnament desempeña él s' Empresa .JIa
ll~rquína á Vapor, s' intrepit y coose
qtient marino Don Pere Antoni U. Gra
nada? ¿ Y per qu~ ha vía de desfé u n lo 
que s' altre faria, si lley bavía uns Vo
cals de sa Juntá de Govern que miras
sen p' es Séll bé propi, (que creym heu 
procurarían,) y. en parliculá de tothorn, 
y no ventas::;en s' encensé, ni se doble
gassen él devant cap respecte ni mira 
contradictoria a sa Mna justicia y lleal
tat? 

Perque deixauvós de tonteríes; els 
Accionisles y demés persones interessa
des, si no obren axí, may se fará sa fu
sió y sempre se trobarán nadant dins sa 
confusió y con las tortas en el horno. 

Sa conveniencia de sa fusió no püL 
ess~ més declarada, més desitjada y més 
convenient per tothom; mentres qu' els 
perjudicis que reporta a ~all?rca aquesl 
vergoñós estat de competenCIa amb que 
se troban encallades ses Empreses ma
ritimei, donan escándol y fins y tot de
sacreditan es Mn nom que mos deixá él 
tots, el gran batalladó En Jallme 1. 

Si no deym vé, ¡que respongan ses 
corroscades que de poch temps a n'.a
questa part s' en han duytes ses Empre
ses amb ses averíes qu' han tengut va
rios vapors d' els que fan es tráfich él 
Barcelona! ¡Qu' heu digan es passatgés, 
els que paganL deu ,miserables vellons 
han atravessat es bras de mar que mos 
uneix ~mb sa ve.rnada Ciuta~ des Prin-
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cipat! Yen fin, ¡qu' heu diga es #vi
dendo qu' han colJraL els Acciol!islei, 
desde que sa competencia y es despres
tigi sentó s.u. 1oeales· él dins ca ses seño
res Empreses! 

Abans d' haTerhí aquesta peste de 
competencia, ara fa tre! ¿, quatre añs, 
ses Empreses arribáren a un punt en 
qll' amb sos preus de sa·tarifa.estafavan 
llliserablement a n' els pobres, passatgés 
que" ó bé per feynes ó per deterliment, 
s'havían d'emharcá; perqué ¿quina Em
presa Marítima, es d' España, que per 
un vialge de dotze l,lores l'a pagá 7 duros 
a primera, 4 y milx a segona y 54 reals 
a demunL culJerta? Cap a n"es noslro 
concepte més que ses de Mallorca . 

Pero, llavo, desde que i' aument de 
una nova Empresa que se proposá e)(
terminá radicalmenL els abusos d' aque
!les societats an<'Jl1imes que tant se feJan 
valé, y que lants bons dividendos se re
partían els Accionistes, comensá a fun
cioná y los fé ses cosigoyes endins, y 
llaviJ s' armá sa gran competencia. Els 
yalol's de ses acciolls qu' ántes pasLura
van tan altes com una veleta de campa
ná, comensáren a rossegá p' en terra, y 
es preus de sa tarifa baixaren d' un mOdo 
hor~orós, ofi.ns arribá a. n' es punt qll' els 
D~p~ilJ.:.-s,,1i.es\vapors se converliran en 
mercills .. TaÑ es axí, quant noltros p'es 
n\)slros propis y cttriosos uys, hem vist 
més de tiues vegades rcgatetjá ses pape
letes lo maleix q:.le se regateljan ses to
máliglles a sa Plassa. 

Sa diferencia de llaviJ a ara no es no
table; Bavo ses tarifes estafavan els pas
satgés, ara los dona s'importancia d'un 
fardo de r6ba, d' un sach de torts, ó de 
una gabia de caragols en conserva. 

BHsla per avuy perque no mos hem 
proposat mareljá ses Empreses ni con
fondre als Accionistes que nédan a dins 
sa confusi6 de sa fllSió. Axo no es més 
qu' Ull1:l pelila idea amb ses séues incon
veniencies que L' IGNORANCIA sembra a 
dins sa provada inteligencia de totes ses 
persones inleres3ades; ó per milló dí, 
axo son, qualre plomades al vOl, fétes 
senseO irialicia ni interés, y moguts tan 
soIs pe!' sa curiosidal y per ses queixes 
de casi lols els que i' estiman de Mns 
palricis rivetats d' ignorants; d' els co
merciallls é induslrials que ~e llaménlan 
amb molta de rahó de sa baratura de ses 
tarifes d' els vapors, perque diuen que 
desde qu' els preus están tan abandonats, 
no despalxan per pagá sa contribuci9, 
perq u' els compradós d' un poch d' im
portallcia envían ó van a comprá es ge
neros a Barcelona, y com allá molta cosa 

_ está més baralel qu' aquí, amb lo que 
'ahorraQ de sa compra los basla per pagá 
es passatge, y amb una pedra fau dos 
tirso De la pobrea, que fa dos doblés de 
lo maleix, perqu' els pegesos en lloch de 
dú els fruyls y demés comestibles a sa 
Plassa, oom teyan primé, los embarcan 
cap a Barcelona, ahont allá los despat
xan en gros l' á un preu un .poch més 
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aumental qu' aquí, aument que los basta 
per pagá es fletes y es passatge. 

Amb totes aquestes rahons, els Ac
cionistes creym que Toráu ben clá qn'es 
necessari má de meslre per anivellá sa 
decadencia de ses tres Societats de que 
mos oClIpám, amb sos desitjos de tothóm, 
respecte á n' es darli vida. Noltros no 
prenim lal empresa perque mos ·consi
derám curts de gambals, y lIav~ perque 
no mos importa ni inleressa. Si heu po
guessem fé amb milja dolzenela d' arti
cles com aquest, gustosos sacrificaríam 
sa paciencia en bé de· Mallorca y des 
Séll progrés; més,· en vis~a de qÜ~ no. 
porem y de que tan mateIX es n~s[ros 
esf6rsos serían illútils, suplicám á tots 
els Acciol1istes que fassan un eslirament 
de nirvis y donin una maneta á n' els 
séus interessos que caminan ·amb un 
peu dins sa f6ssa y s' altre á sa vora 
d' un avench, segús qu' axí s' honrarán 
y donarán Ull pocl! d' importancia á n' es 
comers marítimo 

Tal \'(,11a eslraüarán molls de lectors 
que no més hajin féL blanch d' els nos
tros clare1s tiroteos á Sil línea d' aquÍ á 
Barcelona, essent cóm es una vexgoila, 
principalment p' cIs forastés, es veure 
que per aná a Valencia, a ·Alicant ó a 
Malló, valga sis vegades més que per 
anú él Barcelona. Y do, no; no heu estra
ñen; nóllros enlre y entre, som Ull 

poch considel'aLs, y per axIJ considerám 
qu' amh so escás número de passatgés y 
es poch cárrech (lue dllen, no se poren 
baixá els preus d' aquelIes líneas, so 
pél1a de qu' els Acciol1istes vulgan tirá 
sa casa per sa finestra. 

UN XEXANTÍ. 

A N' ES MÉU ESTIMAT. 

Si moo eslimat s' eo vi 
Ja s' en va lot lo Illéu té, 
.1ú tota stlla eslaré 
Fi/!s que d~ serví velldl'á. 

Jú et vny doná una pcsseta 
PCl'qLHl, ~lllb mí pugues pensá 
y te pl1g'ues I'ccol'llá 
De na María Angelcta. 

Prenlé moo estimadet, 
Que jo voldría darté 
Si fas possible.cs méu sé 
Hasta y tot es 'méu COl'et 

Jo no sé que pagaría 
Per'lue tú no te 'n aoasses 
Sinó que sempre 't quedásses, 
Amb sa méua compañía. 

Que sufriré de torments 
Desde que t' cn aoirás, 
Jo molt Ilareh trobaré es temps 
i"ins q!:e de s~rví vendrás. 



Jb no se que 'm pasgal'á 
Al'a que sens tú estal'é, 
Me pal'eix que 'm mOl'il'é 
Si no 'm puch acomoJ:í., 

Adios mon estimadet, 
Fins que te v~ja torná; 
Puis que 101 lo méu cOl'e1 
Junt amb t.ú també s' en vá. 

S' ATLbTA D' UN LLUMMAJOIIÉ. 

XEREMiADES. 

Don Uacinto Feliu y Ferrá, digne 
Pre~ident des Oírculo lIfallorquí, mos 
.ha passat un Besa-les-mans, convidanl
m6s asa inauguració d' es saló de fésles 
y reunions d' aquest Cassino, que se
gons noticies ha quedat espléndidament 
adornat. 

Procurarém assistirLi per podé do
narné conta a n' els noslros lectors, ,. . 

•• 
Don Anloni Cánaves y Coll, President 

de .El Segu1'o Mallorquín, mos ha remés 
S8 Memoria derrera de dita Societat. Li 
donám les gracies, 

... . '" 
Es Banca de FelanÍtx mos ha enviat 

sa Memoria de sa séua derrera Junta 
General d' Accionistes, y d' es séu con
tengut se despren es gran increment 
qu' ha pres es Credit dins aquella loca
litat y sa prosperitat amb que se traba 
dita Societat. 

... 
•• 

'Donám les gracies a n' es Director de 
sa Galería TopofFáfica y Fotog1'áfica 
d' es Mercal, p' es billet de convit que 
mos ha enviat per l.lná a veure lo que 
conlé, Procurarem complaure '1. 

... '" 
S' empedregat d' es carré de Sant Mi

que! fá via, Pareix que s' Ajuntament 
no hey plañy res, ni gent, ni llum, ni 
Municipals. Axí mos agrada. Deu fassa 
que vejem corretgides prest varies altres 
coses que tenim avisades y que per ara 
no ténen novedat. 

i,Quant han de destapá aquella fatxa
da qu' está amagada dins un carreró 
fosch entre es Mercal y es Born'? 

i,Quant han d' apuntalá al manco aque
lla paret de Son Serra que cau, y qu' está 
prop de ses escMes y costures d' aquell 
barri~ 

i,Quant han de tomá aqnells tros~os 
de paretque cauen, devanl Son Campos'? 

i,Quant han de llevá aquella obra frau
dulenta qn' axecáren s' altre dia á n' es 
camí de Manaeé> al mÍtx de s' emboca
dura d' un carré ja aprovat pe s' Ajun
tament'? 

Que mos ho <liga qui arrib á sebrerh6 

L' IGNORANCIÁ. 

p' es conhOrt y seguritat de tots els Ig
norants, 

• •• 
Rey ha hagut molte8 persones qu' han 

trobaL indecenl es gravaL quepublicá
rero es número passat. 

A n' aquestes persones los direm que 
nohros no l' hem inventat, y qu' es
trañám que traban indecent una copia 
quant s' original al vio fa añs qu' está 
en el Mercat, a un lloch d' els més pú
blichs qu' hey ha din~ Cintal, sense 
que ningú l' hey haja trobaL Si hey ha 
indecencia a sa copia, roés n' ban de 
trobá a s' original qu' está visible a to
tes ses hOres del dia, y que fá oló, Y sa 
copia n6. 

CORRESPONDENCIA. 

Barcelona, Fabré de 1881. 

Seiió Directó de L' IGNORANCIA: 

Lo qu' aqllests dios ha cl'idat molt slatenci6 
es estat s' Exposició «Parésll qu' a n' es c~rfé 
de Petritxol se vá obrÍ a 11' es públich fá poq ues 
setmanes. Aquesta Exposició es de Pintura y 
Escllltur~ y un que "aja a veurel'la en té per es
lona si la vllI mirá bé. Allá hey ha bo y dulent, 
COlll succeheix per tul yen lot; perb, axo sí, tots 
es cuadl"Os ténen una IJt)o~ vasa, y d' un p~m y 
mitx d' aÓ1plaria, s' hi importa, perque ja se sap 
qu' es fluchs han Je dí ~mb ses casloñetes, y 
llavll que no es mal ten! cn conta lo que diuen 
e:s itali~ns: bone p~rfile é ..... inm~zw, perque 
de totes maneres un llibl'e 3mb una encuader
nació daurada y en molles estampes es més her
mós qu' un J' aquells en plegamí mitx rong~ts 
de rates y amb Iletl'es més males de lIetgí que 
sa Iletra d' escrivá ó que sa méua. 

Axo no vol el[ que no hey haja pintllres m~s 
que bones; y entre elles algunes de pintós ma
Ilorquins que per cert hey fan sa ret.xa ben 
amunt. 

Es 10c~1 qu' es una sala ben espayosa y amb 
molt bOnes condicions de Hum, sempre está pl~ 
de gent. 

¡Llástima qu' 11 Mallorca 011 manco no puga 
está may pléna aquella que tenlm a n' es Bonl! 
I"á plorera s' entral'bí y veuredé més buyaa 
que bossa de jugadó. 

y no es qUl~ no hey haja pintós abast.ament, 
peru.,... no res; es maIlorquins son maIlor
quins. y h3sta. 

Per aquí la CanJelera vá rlUl'e amb cara de 
plorá; axo déu vol~ dí que s' estiu s' en vendrá 
cllm 11 d' amagat, per lo mateix ja podém está 
alerta. 

Sia cum sia, salut y pessctes, per tota L' IG' 
NORANCIA ILGSTRAD.\. 

~IEi5TIIE ESCIIIVIU. 

CALENDARIS DE L' IGNORANCIA. 

Se fá present 11 tolhUm y 11 tota persona que 
no tenga encara el pronostich de L' IGNORAN~IA 
que ja 'n quedan pochs etsemplals, y que vaJan 
a eomprarló abans de que s' acapian. 

p~nn~HJ-JltTI8. 

SOLUCIONS 1 LO DES NÚllERO PASSAT, 

GEltOGLII'IClI.-Un di1l<! dI! mal !J cinch sdus 
d' efnplal«a. 

SrBloLANSES.-1. En que té arch. 
2. Hit que fá nct. 
3. En que té ales. 
4 En que télwn pe!. 

TRI A NG UL ••• • -Cabdta·GabOt·Cabo-Cab-Ca·C . 
XAltADA ..... . -Fo-go-Iu'u. 
CA "ILAClÓ ... . -A /'lnl!n!)ol. 
FUGA ....... ... -Qui apada8sa son (emps passa. 
ENDE\'rNA\·A.-Es vento 

GEROGLIFICH. 

1 pS -+- )TI 

SEMBLANSES. 

I DII 
DII 

1. ¿En que s' asscmbla un puput a un segadó'? 
2. ¿Y un' uliba 11 una dobla de vint? 
3. ¿Y es papé moneda a n' els Millos? 
4. ¿Y es callalubl'es a ses monedes? 

XARADA 

Adins una Catedl'al 
Hey tl'obarás sa primera; 
Es áo~ ljue li vé del'l'el'a 
Es un signe musical; 
Fá un servey sens igual 
Es to! a sa bugadel'a. 

PREGUNTES . 

1. ¿Qui es aquel! Mmo qu' apesá Q1lf1 va neixe 
no mprirá? 

2. ¿Cum put ess8 qu' a n' el mon hey haja tres 
soIs? 

CAVILACIÓ. 

¡iPILLOS!! 
Cqmpondre amb aquestes lletres un lliilatte-

FUGA 'DE CONSONANTS. 

.i .a.e .0 .0. ·,en.e .0 .ey .a .ne .in,á 

ENDEVINA YA. 

Mascle me paseitx per l' ayre 
y fa molla per dins mái 
Sois no val cabilá gayre 
Per pode("m~ endeviná. 

Par tota sa colecció 
MESTrtll GRII(OS. 

(Ses solucions dissapte quí lit! ¡;i ¡;Oln lJius.) 

16 FEDRI!: DE 1884 
Estampa d' En Pere J. Gelabert. 




