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,<-UARTA. 

Amick méu: 

Aquesta es sa derrera carta y amb ella 
acabaré sa llarga pesada con testaci6 a 
ses preguntes qu' una després s' allre 
m' has féLes y que per cert lli' han im
portunat de lo més .. 

Me parles d' es renaixement de ses 
lletres catalanes; sí, amich méu, aquest 
renaixement significa qualque cosa més 
-que pura afici6 y passatemps. Significa 
un adelant Lal vegada no apreciat fins y 
tol per aquelles persones que conran sa 
nostra jove lileratura. Es renaixemenl 
de ses lletres catalanes indica certa 
-reacció favorable en-vers d' aquelles pas
sedes costnms que foren ses costums 
d' es nostros véys, es séu gust, es séu 
estil. Y significa lambé amor a ses nos
tres glories y desitx per a pareixe a de
vanl el mon com a vertadés catalans, es 
dí, ilustrats y patriOtes. Y no cerquis, 
amich méu, un poble gran d' es mitx 
d' aquells pobles que no estiman lo Séll, 
no cerq1lis virtut d' allá ahont no hey ha 
palriotisme; perque s' ignorancia y s' es
cepticisme no produ hirán jamay altre 
·cosa més que miseria y brulalitat. 

¿Y sa llengo mallorquina se confon 
amb sa llengo calalana? si, amich méu, 
s' bi confon perque es sa mateixa llengo 
ni més ni pús. Tothom heu compren axí 
y axi es efeclivament; soIs hey ha dife
rencies de deLall, petites escepcions de 
gramática y un nombre reduhit de vo
cables que no son comuns a ses dues 
regions de Cataluña y Mallorca. Mes, 
aquestes diferencies ecsisteixen per falta 
de cultiu y per falta d' una gramática 
que f6s usual y estriclament unida y 
que tengués relació él s' antich reyalme 
d' els Jaumes. Es nostros literats s' han 
.perdut casi to1s ells per massa esclussi
vistes, per volé lmposá es séu pensa
'menl él n' es pensament d' els altres y 
d' ax6 ha sortit naluralment una confu
si6 ortográfica que durará fins qu' bey 
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haja un esperit prou general de bona 
armonía y net de vulgarismes preocu
pacions. Els mallorquins, per ecsemple, 
preténen que sa séua dicci6 es més pura 
y més llegítima fuudontse que Mallurca, 
ocupant una posició favorable, no ha 
tengut relaciolls tan direcles perque sa 
séua llengo prengués vicis de lleugual
ge. Els calalans supósan qu' allá ahont 
va neixe sa séua llengo forsa t ha d' esse 
es punt ahont se parli 8mb més pureaa 
yamb més naLuralitat sa llengo catala
na; y els valenci~ns poch més poch 
manco diuen y relreuen es maleixos 
conceptes d' els fiys de Ca laluña. ¿Qlli 
té rahó? cap d' es lres. Perque de cada 
banda han d' amollá una mica aquesl 
malefich esclussi visme bo no més per fé 
apareixe a sa nostra llengo com un mi
serable y probíssim dialecle. Que s' in
venti una gramática catalana, qu' a de
munt ella s'hi escriga un'ortografía pru
dent y Hogica y senzilla; que toles ses 
publicacions periódiques sían dictades 
y conforme sa nova gramática, qu' es 
fundi una Academia de bones lletres per 
doná Hum d'en tant en quant a n'aquells 
esperils un poch discordants, y amb una 
paraula, procurá que tots es literats sían 
abans qu' academichs, enlussiastes ca
talanistes, qu' estimin sa nostra llengo, 
que la fassan llllhí, que l' emplehigan 
amb Mns fins. Y que sovint, pero moll 
sovint, la vestin de gala y la fassan apa
reixe a n' els uys estrañs una llengo ri
quíssima, flayrosa, tol una. 

Y, a propi!sit, ja deus sebre amich 
méu, que fa c(¡sa de qualre añs se pu
blica a dins Mallorca un selmanari titu
lat L' IGNORANCIA, diariel de modestes 
dimensions; el qual dona a llum trabays 
de més 6 manco gustlilerari, pero que 
s' ha fét es periOdich més popular de 
Mallorca precisament perqu' está él s' al
cans de lotes ses inteligencies y de totes 
ses bosses. Y do, aquest setmanari tant 
petit com es ba resolt es problema més 
difícil, qual es desperlá en-vers de sa 
noslra llengo cerl amor a n' es cM d' els 
mallorquins. Fa sis añs no més que 
ningú ó casi ningú sabia lletgí una pa
raula mallorquina; avuy qui nó sab llet
gi L' IGNORANCIA. es perque no,!l~J:gc;ix 
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allres peri(¡dichs; milló diré encara, qui 
no lletgeix L' IGNORANCIA son els forastés 
6 els rnallorquins que preleneu essé fo
raslés. A la pagesía aql\esta petita pu
blicaci6 ha fét lo que no fdrá cap altre 
periodich; a certes viles d' importancia 
s' hi venen els ecsemplars ti cenls, de 
manera qn' allá ahont no sabían lo que 
era un diari avuy hey eutn L' IGNORAN
CIA Y es lletgida amb afaily, amb vertadé 
deli t. Es sa pu blicació més susceptible 
a n' es fí que se dirigeix sa prensa; per
qll' entra per tol, desde sa casa d:' un ca
vallé a sa cabClna ll1és humil d' es nGS
tros pagesos. 

y naturalment aquesla popularida't ha 
el' infll1hi v mult amb s' esludi de sa 
nóslra lleñ'go y no soIs amb axo sin6 
que també ha d' influId amb s' ilustraci6 
geueral d' aquesla illa. Perque si bé es 
veritat qCle L' IaNoR.'\.NCU. no es una pu
blicaci6 cientifica 1 ni estrictament lite
raria, en camvi es un d' aquells perio
dichs que generalisan, si no es s~bre, al 
menys sa moral més pura y aquelles en
señanses propies de sa gent que neces
sila una distracció sahorosa y senzilla 
es maleix temps. Posau en mans d' un 
pages rúslich un diari de bombo y s' hi 
adormirá tot seguit. Entregaulí un pe
riOdich com 1.' IGNORANCIA qne parl de 
cohiles, que dl1i5a entre y entre qUlll
que ron:laya de bema moral, un coverbet 
qu' el fassa rinre d' en tant en quant; y 
notareu qn' aquest pages rúslich a poch. 
po eh pendrá cert amor .a sa lectura y 
fins y tot pendrá sa ploma amb ses séues 
dl1I'Íssimes mans per escriure qualque 
coseta y ferIe sorlí amb lletres de mollo 
cosa qu' ellmay llavía somiat. Y axo ha 
succehit él 'L' IGNORANCIA; perqu' has de 
sebre, amich méu, que L' IGNORANCIA es 
de tots els mallorquins, tothom qu' hey 
vulga escriure hey escriu; y en prova 
qu' es una pllblicaei6 més popular que 
literaria bastará dirté que jo a vega des 
hey escrich, enCqra que comprench que 
es qui comandan compOrtan sa méua te· 
meridat, 110 per mereix-ef~'jsin6 per in
dulgencia y b0n amor. 

Ses cartes que Che enviades han sortit. 
él demunt' L' IaNoRANcIA de manera qQe" 
per atenci6 de sa bOna amisJat que te 
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profés, t' hauré d' enviá es qualre éc
semplars que duen ses qualre carles. 
Per sa mostra nolarás que s' ortografía 
de l' IGNORANCIA no es sa més con ve
nient per s' unidat de sa llengo catalana 
axO es ve; perO també es ve, qu' els qui 
fundaren aquesta publicació degueren 
teni en con1a s' obslacle que s' oposava 
a n' aquesla banda. y varen inventá una 
ortografia convencional si vóls, pero sa 
més aproposit per sa bona inteligencia 
d' els mallorquins. Sería molt bU que 
L' IGNORANCIA sufrís una reforma orto
gráfica, perl'l aquesta reforma ha d' esse 
paulatina, prudeut, sense temeri1ats que 
Ji poguessen llevá es séu principal meri1 
qual es sa comprensió general; y que 
poguessen comprometre es fí él ne que 
va dirigida. 

Val' aquí, amich méu, tot quant sé de 
sa nostra llengo; mira si som ignorant; 
perO agrahir:n al menys sa méua volun
tal de complaurerte y de no respondre a 
ses téues cartes amb so silenci que tú 
haguesses pogut traduhí en desprey ó 
desalenció. 

1'on amick de sempre, 
t F. G. 

A UNA POLLA)( 

TI'eOlpant un PI'¡c!t nía ploma, 
Que no es del tot ja nora, 
Vench 11 darte una prova 

De santa gratitut. 

y encara que mereisques 
Ploma més ben taya·da, 
Si aquesta no t' agrada 

Jo he fet lo qll' he sabuf. 

TI'eguent totes més forses 
Per tu ..• i~ran mar3vella! 
Vuy recordarté, estrella, 

Lo molt que t' he estimat. 

Més ¡ay! no puch cantarte 
Niamb lira ni amb guitel'ra, 
Puis d' ensá que duym guerra 

Va tot desbarata!. 

Tant sois pensant cls díes 
Que junt amb tú passa\'a 
Lo méu CUI' ja s' esbra\'a, 

Ja li fuitx sa tl'Ístor. 

¿Que fará si es record a 
De tes pal'aules dulses, 
Qu' 31'a tu ja 'Is espolscs 

Deixant just s' am~rgor? 

¿Que fará si se gil'a 
y mir'a tes proméses 
Del tot ja drsa teses 

En grossa neixadés? 

¿Que fará si 's des perta 
Del somit que li passa 
y \'~u que no hey ha trassa 

De compondre ja r~s? 
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¡Olvida! SÍ ... ¡olvida! 
Aquells dies preciosos 
Que riguent ufanosos 

Passavam per allá ... 

¡Olvida! aquelles hbres 
Que corrían brioses 
Passant ¡tan ol'gulloses! 

Sensc lIlay aturar. 

Puis menll'cs que n' olvides 
Es tcm ps q uc ja p;lssa ren, 
Ses coses que olvidaren 

Diré ju sense pu. 

Tan soIs perquc tu \"~jes 
Al cornnás de mas cllrdes 
Que si 'tú t' en l'ecordes 

També m' en recurd jo. 

JUA-:}A-SA. 

L' AMOR O' ELS AMORS. 

(HISTORIETA DEDICADA A tf EL BHl SECSO.\ 

Conlavam l' añy mil \'uylcents vuy
tanta, y él n' es poble X creixía una 
jove, morena, admirable, hermosíssima, 
y al pareixe tant senzilla com sa paloma 
y més pura que l' allba. En los séus uys 
y fisonomía, apareixía un no sé que 
el' eslrañy qu' aumenlava més y més sa 
séua hermosura, cert atractiu que re
presentava Ulla energía imponderable; 
sobre tot, res tan poderós., ni tant res
plandent he vist com sa mirada de sos 
negres y afables uys; res tant rich, tant 
magnífich, com sos rossos cabeys d' or; 
res tan atractiu com sa sélla mirada: 
¡ y aquell son coló moreno! ¡ Valga m 
DeU! no, aquell no era es moreno mate 
de ses italianes, ni es sonrosa t de SeS 
españoles; era un moreno resplandent, 
ences, y que ¡cosa extraña! prodnheix 
s' efecte d' una blancor nítida y resplan
dent. .... pero no heu podem tení tot, al 
mitx de tanta hermosura, y par demunt 
tal concurs d' atractius descollava en 
certa manera, y als uys d' els demés, 
sa triste y repugnan t q ualita t de sa co
quetería. 

Contava apenas sos quinze Abrils, y 
ja ha vía tenguts varios pretendents, é 
innumerables que, poch agosarats en
cara, aufegavan sos sllspirs dins es vaU 
de llágrimes de son pi t. 

En Bartomeu era un d' aquests. 
La séua ánima tenía set d' amor, y 

axí fonch que tant prompte la vé com 
r aymá, y apenes l' aymá quanl la séua 
ánima (repeleisch) s' emborralxá de tal 
manera amb son amor, que tant de dia 
com de nit, tant él s' hora de descans, 
com a. sa de deverlimeuls, tenía dins son 
cap una inflnidat d' amorosos pensa
ments, forjava mil y mil somnis de de
licies, adornats amb flors de mil colors 
y projectes de ditxa y felicitat. 

Son pit bategava cuda día amb més 

intranquilitat, fins qu' un decapvespre 
caygué sa casualidat, que sens sébre 
com, es trobaren cos1at per costat; bai
xavan els uys cada pich que impacients 
él més no pode ses mirades s' encontra
van, y al mateix. lemps ses séues galtes 
tornavan més vermeyes que la grana. 

Embabayat noslron jove amb aque
lles alracli ves mirades, tal fonch s' efecte 
que causaren en ell que enlerbolida sa 
vista, y brollant de Eon lleal pit no més 
qu' amor li dirigí varies paraules entre
cortades per los sllspirs, que s' escapa
van de 8úl1 pito 

Ella despreciá son amor desd' un prin
cipi, pero al pareixe tan sOIs era amb sa 
boca, y axís funch qu' amb ses demés 
paraules qu' es dirigiren pogué compen
dre e~jo\'e qu' en cerla manera Ji supli
cava amor. 

Passaren dos, tres, quatre dies, y ses 
espressiolls que durant ells es dirigiren, 
foren dolses C':'1l1 sa mel, pero, ¡ay de tú, 
Barlomeu! na Margalida únicameut te 
deraostra amor per goñarsé ses téues 
simpa tíes, y colmá després sa téua tris
tesa y desditxa! 

y axís fonch; passal8, pues, dos ó 
tres dies mes, .ia sa bé (ó per milló di) 
vé per sos propis I}Ys qu' un allre jove, 
Ji feva l' amor, y qu' ella fentli sa milja 
contesla\"a al pareixe a. quaut li dema
na va, sens fé cas de ses furtives y ame
nassadores miraeles d' En Barlomeu. 

Vengué oporluna ocasió de conversá 
amb ella, y En Bartomeu rompé es si
Hmci amb un ¡ay! tan esglayat qu' amb 
so tal suspir dona va á com prendre s' es
tal en c¡u"es lroba\'a. 

-¿Que tens, a precia t Barlomeu? (di
gué na Margalida.) 

-Tu heu sabs, Margalida; tu sabs 
que mon pit sóls balega per tú, que sOIs 
suspira per lon amor; J que no més so
mía disfrlltá d' ell, (respongué.) 

-Bóno; ¿.y que? ¿que vMs dí amb axtW 
-¿ y tú encara m' ho demanes? ¿y tens 

paraules per conLeslá d' aquesta manera'? 
Jo me creya posehí ton amor, me pen
sava esse s' iman de ses téues simpa
tíes .... , mes, ¡ay! qu' aquells somnis 
que 'm forjava ses niLs passades, junta-O 
menl amb ses promeses de fael amor, 
que sorUan de sa téua traydora boca, 
foren neu qu' es fongué, foren fl6rs d' un 
sol <lia qu' 0brin al malí son calzer, per 
da una besada él l' auba malil1era, yal 
ca pvespre ses séues an les hermoses fu
yes jauen baix de son tronch lira des ja 
per á sempre en l' ombra de l' abismej 
sí, 1Iargalida, ton amor fonch una rosa; 
rósa que 'm vareisqué també al prineipi 
me besa\'a alegre y amorOGamellt, qual 
si fós la sonrosada auba; rosa en fin 
qu' ara sepulta ses lendres y senzilles 
fuyes de monamor, en l' abismede s' 01-
vid; si, Margalida, tú no m' eslimavesj 
tú m' enganaves quant deyes volermé 
tant de M! ¡ah! ¿per que obra\'as axí'? 
¿per que jugavas amb mon cor encara 
de ilin'? 



Callá aqui s' eoamoraL jove, baixá son 
antes alegre y altiu cap; dues llágrimes 
purpurines bavían aufegal sa séua yeu, 
y res més es sentía que sos ttmdres y 
fondos suspirs del traydorament enganal 
jove. 

-No, Bartomeu, jo no t' enganava; 
jo patía per tú; jo t' aymava; pero som 
encara jove; no convé, trob, comensá 
taoL prest sa llarga carrera de l' amor; 
tú heu comprens més que jo. 

-Sí, Margalida, ja t' entench; n' hi 
ha d' allres que t' encantan més que jo; 
que 't saben cautivá amb ses séues tray
dores espreSSiOllSj amb una paraula, que 
son amos absoluls de ton cM; pero, bé 
fás, res bey tench que di, tú soIs ets 
dueña de tú mateixa, fé lo que bé 't pa
reixca: pero confessem al menos que 
m' eoganavas, y may més tendré remor
diments de no posehí ton amor; si, Mar
galida, fém aquesl favó, dám la mort ó 
la vida, consOla per sa derrera vegada a 
mon contristat cor. 

-30, Bartomeu; jo no t' enganava; 
sa veritat a n' es séu Hocu; si, jo t' ay
maya, jo sent encara dins mon pit s' a
hrassadora flamarada de ton ardor; si, 
jo -hey sent encara, Bartomeu, fondes 
rMs de ton amor que van enfondantse 
més y més a cada paraula que 'm di
rigeix:. 

-¿Per que, pues, ets tan iograta'? 
¡,per que me desprecies'? ¡ah! no, Marga
lida, tú no m' estimes; no, per sa méua 
desgracia no he lengut sa ditxa de causá 
en tú s' inmensa impressió, que tú in
fundeis com més va més dins mon pit! 
no, ton cor no 's sent traspassat per ses 
sajetes de mon amor, sinó per ses veri
noses fletxes d' aquest jove, que rondel
ja ton carré, y que si Deu m' ajuda no 
ha de conseguí sa téua hermosa y peti
ta má. 

Romp na Margalida amb suspirs, ve
jentI6 inflamat de l' amor de son con
trislat ]ove,· y agafantlí sa má li jura 
amor elern, sellat per una llágrima que 
temps llavia goylava per milx de ses 
séues Hargues y negres pipeHes. 

Passá mitx: añy, y els dos joves dis
frulavan de sa més tranquila pau y feli
citat; al enlrá sa primavera, quant els 
camps altre vega da es cubreixen de 
verdor; y ella després de vestida amb un 
vM blanch com la !lel, havia fél amb ell 
un núhu tanl y tant fMl, que per més 
qu' haguessen féL no l' hagueran rom
put, ni la ausencia ni fins y tot la mort; 
núhu que qual l' ánima es inmortal; 
amb una paraula, s' havian desposats. 
Passaren dos 6 tres añs, y Deu los con
cedí un nin y una nina, qu' eran nou 
mira,. de sos pares, més vius qu' una 
centella y etxarovils fins podé més; sa
lul no los ne mancava, estavan molt 
ben acomodals, tol los anava vent en 
popa; amb una paraula, de cad' añy dis
frutavan més de tranquililat y ditxa; ni 
Ádam fonch tan ditxós quant al des-
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pertá vé al séu coslal a Eva en el Pa-:
radís! 

Son amor per res necessilava de la 
maleria, era amúr de l' ánima, y coro 
ella era inmortal. 

Era l' amor d' una mare per son únicb 
fill. ' 

L' amor d' un lleal militar per son rey 
y per la pá lria. 

Cadascnn tenía en s' altre; el pare, el 
fiU, el germá, l' espos; l' amant; amb 
una paraula, tot quanl pOl tení, tot 
quant pOl influhí en la SéU8 ecsistencia. 

Axís s' aymavan, y axis deu aymá tol 
sér que desitja bé a. un altre, deixá que 
l' amor li rob la séua propia voluntat, y 
que llú li deix teni altre volunlat que sa 
del sér qu' ayma. 

Aquest es l' amor d' els amors. 

Ara, perdonau lectors, si trobau que 
no m' he sabu! desfé d' es trunfos de lo 
més bé, 6 si trobau que mon llengllatge 
es vulgá perque adeinés que som igno
rant de dues sOles, som jove y apassio
nat, y l' amor no té més qu' una espres
si6, y ti 11' aquesta la pronuncian tots 
els que s' enamoran y ayman; com los 
uostros esposos. 

NAUJ ERTsBM. 

GLOSES Á SALTS y Á BOTS DESBARATADES. 

Día cent y ú de Jané 
l' añy que va neixe En JOl'dá, 
Prení;v'un hañy de la má 
L' amo 'n Toni Pellicé; 
Tan pronte com heu sahé 
S' Ajuntament de Moscari 
D.ispongué passá el rosal'Í 
y que tots el séus vecins 
No 's pos3ssen polvos fins 
Que '1 véssen torná a Caymari. 

l' ~ñy dessét quant come!lsá 
A dins Mallorca S3 féura 
Feyan cone mitja lIebra 
Dos coixos pel' dins la má, 
En temps que '( Rey Balbsá 
Habitava dins El'vissa 
Enseñant de serví missa 
A n' es Vic3ri Ramon 
Per trobá dins tot lo mon 
Una atlOta casadissa. 

S' engiñé de S3 marjal 
Ha fet un esperiment 
Pe l' tapá es forat des vent 
En que sía del mestl'al, 
y cura es mal de caixal 
Amb purgues y vomitius 
y casi tots els estius 
Los passa dins una cova 
Apadassants~ sa roba 
Amb aygo-f~rt y calius. 

l' amO de Son Turmassot 
A dins es mes de Febré 
Va empaltá un jinjolé 
De figuera bordissot: 

Quant va coneixe En Masso1 
Aquesta gran pical'día 
Va demaná per novía 
Sa fiya d' En Miquél Agre 
Qu'.era una atlota molt magre 
Qu' anava sense camía, 

De sa vall es garrigué 
y es vil'ell de sa Vileta 
Tengueren junta secreta 
Dins es camp de Son Suñé 
Acordaren qu' es boué 
Que guarda es Mus a Son Vasa 
Que fós S3 primel'a espasa 
Des toros qu' han projectat 
Pe ses ~'ires de Ciutat, 
y que '1 capeás amb un ase. 

En Pere NOfre Seguí 
Quant sorUa de matines 
Enseñava a ses fadrioes 
De dí missa en mallorquí, 
Al entretant s' esgotzí 
Qu' está veynat de can Blanes 
Repicava se~ c,lmpanes 
Des convent de L1uchamet 
Perqll' es séu fiy Bernadet 
Berenava de quartanes. 

Un pastó de Son Servera 
y un porqueret de L1ubí 
Jllgavan un escambl'í 
Dalt es castell de Cabrera: 
Quant los va veure el sen Pere 
S' en va aná lo més formal 
A sa torre des señal 
y allá demunt unes peñes 
Los va fé sébl'e per señ~s 
Qu' havía tl'ét un caixal. 

A n' es lloch de més endins 
Que veym pintals a n' els Mapes 
Diuen que ses dones gua pes 
Encalsan sempre els fadl'JOsj 
y que '1 rey des Biduhins 
Está de rabi qui esclata 
D'ensá qu'ha salJUt qu'En Rata, 
D' andarins emperadó, 
Té fama; dins Aragó 
De COfTe sense sabales 

S' altre día un bergante]) 
Qu' esta va un poch desmenjat 
Se va empassolá aviat 
Dotze tel'ses de vadell, 
Set cortons de moscatell 
y encara tenía s~t 
y fam, y mestl'e Nofret 
Li va fé olla d' un Mu 
y el s' acabá am b M es brllu 
Qllant ja casi rslava fret. 

3 

UN EMPLEAT DES CARRIL. 

XEREMIADES. 

Don Marian Aguil6, mallorquí, hi
bliotecari de Barcelona, y que fa dins 
aquesta Ciutat sa retxa ben amunt en 
materias de literatura, está publicant 
una partida d' obreles cllrioses antigues, 
que son de 10 més herm6s. Cerca aquells 
ecsemplás raros que casi ja no se troban 
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per lloeh y los reprodubeix fios á n' es 
punt de que sa lletra, es gravaL, es coló 
de sa tinta y fins y lol es mateix papé 
son féts aposta imitanl sa impressió de 
s' edat miljana. 

Derrerament hem visl ses (dJooles de 
¡ tristor de les tres naus catalanes de C01¿

'serva» y el «Oanyonm'et 11 lItiracles en 
laltor del Psaltiri ó Roser» que no po
den es sé més agradables ni més ben 
imilats. 

Recomanám aquestes obre les a n' els 
nostros leclors. 

'" .... 
Es cert qu' aquesta setmana Santa 

passada els homos ,anavan dev6ts; peró 
ara si qu' hey van ben de-vOls. Ara tots 
cercan billet, seose essé dins sa Core
maj y n' hi ha que per donarné de billel, 
surt de la parroquia cada día. 

¡Y axO, que ja estám eo temps de 
pancaritats! 

'" '" '" 
Don Marcelí Menendez Pelayo es a 

Mallorca. 
Aquest señó es aquelljovenetqu'abaos 

de teni viol y cinch añs ja era aoade
mieb de s'bistoria¡ per lo molt que sab, 
lo bé que pensa y parla, y lo bO y sus
tanciós qu' escriu. 

Es un sabi tan sahi que casi pareix 
un ignoranL cOm nólLros, tan modest 
que no fa cas de baixá des pedestal 
abont sa fama europea l' ha posaL per 
entrá dins el Congrés de Diputats y de
fensá els interessos d' una illa tan pe
tita com Mallorca. 

Deu li dó vida y acert, y lo que més 
li convenga per lográ la séua felicital 
temporal y eterna. 

'" .. '" 
A hordo d' es vapor Menorca dura~t 

sa derrera travessia que ya fé, neixqué 
un ninetj suposám qu' es noslros leclors 
ja están enterals de s' assunlo, p' els 
aItres periMichsj peró lo que mos obli
ga a prendre sa ploma, y a repetí lo que 
han dit ja alLres diaris de sa localidat, 
ha esta! es doná s' enhorabona a Don 
Franceseh Cardona y él sa simpática se
ñoreta Pepa Riera, que tan desinteresa
dament s' oferiren a essé els padrins de 
aque11 infantó qu'amb motiu se li pOl dí 
fi11 de la má. Es balisme va essé cele
bral dins l' Iglesia de Sant Jaume, y es 
nom des nin, es el des séu padrL 

lácsimes y conseys D' es jovent dEl dia, 

(TllADUCCIÓ ITALIANA.) 

Es matrimoni des jove amb sa véya y 
d' ~s véy. amb sa jovenela, es sempre 
una obra esgar~adaj. es matriínoni de 

L' IGNORANCIA. 

dos véJs es una broma innocent ó una 
ca:ieatura alegre de s' amistat. . 

Perque un malrimoni sÍa felís, es 
molt més necessari sa conformidat que 
s' armonía des gimils. 

No cregueu may él sa dona que vOl 
coneixe lota sa voslra vida passada y 
vos jura que de tots mOdos vos estima
rá. Essé franch, vOl dí mostra es fanch 
de ses nostres sabates, bY qui no té un 
poch de fanch a sa sola des séu mon 
moral'? 

Els viudos sempre han eslaL preferits, 
axí es que ses dones los perdonan molt 
fácilment una dolzena d' ¡;¡fls demés. 

No se pot dí lo mateix de sa viuda, 
aquesta per bona que sía, sempre deixa 
aná gusl de sopes recaufades. 

Si vos agrada s' hermosura, pensau 
que sa més duradera, es sa que viu él 
n' els uys y dins el cor; sa que més 
aviat desapareix. es sa des Habis y sa 
des cutis. 

Si vos agrada sa virtut, pensau que 
sa primera de totes, él n' es malrimoni, 
es sa bondaL. 

Dí que no se pOl estimá més qll una 
vega da amb sa vida es UIla de ses be
neytures més grossesj cadascú per si 
mateix se pot convence de lo que dicho 

(A cabarán.) 

PEP DE TOTS. 

EPIGRAMES. 

En Tomeu, poure cessant, 
Vestit pl'illl se passetjava, 
Amb un fl'et que trepanava 
Que '1 veurel eausaV3 l'S¡Wlt. 
Vé qu' un alJlieh Séll l' atrapa 
y Ji Jiu:-¿,Uue no tens ft'et! 
-No fII' e11 falta gells, Pl!rct.; 
Lo que'm fa falta, una edpa. 

Un ]¡on:o pleueljauú 
Un indiüt va cOllJprá 
Aposta per regalá 
A n' es séu prucuradú; 
Y.quant el va have p;lgat 
DIg'ué es 'page~:-ilé Vlgota!
Hespon s altre ,HU!J gTall xaeóta: 
-Es señó está vaeullilt. 

l\IESTRE GRINOS. 

ORIDA. 

9ua',sevol pe~'sona qll' tlaja perduda una cIa.u 
qu a n es pareJxe es de eaixó ó moblo no mult 
g,r0s .. que pas pe ¡,' Administl'aeió d' aquest pe
I'lOdlCh y donant ses señes se li entregará. 

SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 

GEROGLII'ICH-lIfos ho /'epartírem com á úons 
yerlllans. 

SE~IBLANSES.-l. En qu' ara vénen. 
2. En que s· acaba. 
3. En que 110 valen res. 
4 En qUe son males d' endeCliná. 

TRIANGUL .... - Ventadó - Ventad - Venta - Vent-
Ven· Ve-V. 

XARADA .•• ... -Mo-li·ner. 
CAVILACló .... -Tel'l'és. 
FUGA ......... - Vos qu' amú so mirá l1latau 

¡o,lataumi! soIs que'm. lIlireu 
Ales m' estilll que me mateu 
Que si viseh y no 'm mirau. 

ENDEVINAYA.-Sa !letra E. 

GEROGLlFICH. 

1_01\ : : DIRN 

G.AT 
UN BUÑOL FltANCÉS. 

SEMBLANSES. 

t. ¿En que s' assembla un rellbtge ~ un cat'nicé? 
2 ¿Y un cal)1'é a n' l'S féJ'l'o-ca1'1'il? 
3. ¿Y una !Jota congreilada a una botiga de vendre? 
4. ¿Y L' IGNORANCIA á sa festa de La Tl'initat? 

MESTRE GRINOSt 

TRIANGUL DE PARAULES. 

Omplí aquests pichs amb lletres que lIetgides 
diagonalment y d~ través, digan: sa 1.' retxa, 
es méu lIinatge; sa 2.0. es Ilinatge de sa meua 
dona; sa 3.-, lo qu'es ella; sa 4.', es rnéu segon 
llinatge; Slt 5.-, una consonant y una vocal y sa 
6.-, u"na lIetra. 

ECSEMÉ. 

PREGUNTA. 
¿Quin día es en tot l' ally que ses polles uuen 

més poI vos a sa ca ra? . 
MESTltE GRINOS. 

CAVILACIÓ. 
GIRA GRA 

Compóndre amb aquestes lletres un llinatge. 
ECSE:\IÉ. 

FUGA DE VOCALS. 

M.l' .. í s.m .n.m.! 
N. s. \" c.1 m.S s.nz.ll. 
C.n .ch j. d. s. e.rU!. 
P.r .x .. q .. st. q .. rt.ll. 
V. s.ns. c.p v.e.l 

ENDEYINA YA. 

ELL. 

Jo som blaneh y he estat ben negre; 
Som lluent y he estat hen lleHx¡ 
Abans ningú me mirava 
y ara fás lI10lt de papé. , 

(Ses solucions díssapte qui oé sí som Oíus.) 
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