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S' HERMITÁ MELSION. 

No fa gayre temps qu'.un cassadó de 
Ciutat, estant cassant per dins una gar
riga de sa muntaña, hagué de prendre 
redos a una Ermita, per guardarsé d' un 
xubasco qu' anan a ma de xumerarló 
nns a sa pell. 

Quant arribava a ella, cridava els 
bermitans amb aIla veu, com si fossen 
estats missatges d' una possessió séua; 
y un pobre llech que sortí, li digué que 
fés favor de parlá baix, perque s' hermi
tá Melsion se trobava a u' els uys de 
Den. . 

Es cassadó en lra sense cerimonies 
fins a dins sa cella del pobre moribund; 
y quant aquest, mogut p' es renou de sa 
parla y de ses sabates ó boles des nou 
bosle, alsá els uys y el vé amb s' esco
peta en sa má y es capell posat, que fic· 
sament el se mirava; amb gran seriedat 
li digué: 

-¿Qui sou vos, que veníu a essé te.s
timoni de sa méua mOrl? 

-Som un selló de Cintat, (contestá), 
que cassava; y perque s' aygo no 'm po
sás xop fins als 6ssos-he prés cobro dins 
sa vostra Ermita. 

-¡Un seüól ... (esclamá eslorot s' her
mitá). ¡Un seüó!. .. ¡No hey ha més 
señó que Deul ... ¡Digau un horno!. .. 
Bé se coneix que no heu tengut ningú 
.que vos fés present may que no erau 
més qu' un horno com els alLres. 

Aqnell cassadó romangué fret; y per 
respecle a sa blanca barba d' aquell véy 
de uoranta añs, s' en torná sa contesta
ci6 no molt decorosa que ja tenía apa
reyada. 

Poch després, conlinuá s' hermitá: 
-Faxexanta sis añs que vailx vení a 

n' aquest desert, desitjós de trobá sa ve
rilat, sa sensillés y sa inocencia, tres 
qualidats que per més que fés no podía 
·encontrá dins ses viles y ciutats. 

Favuytanta añs que avorreisch sa 
mentida; qu' a n' es pá 1i dich pá, y fi. 
n' es pe;x, peix; r¡ qu' observ qu' els 
nomos son els únichs sers de sa Natu
:ralesa que no obeheixen ses lleys eter-
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nes diclades por la Suma Veritot, qu' es 
Deu. 

S' hermitá acalá es cap demunt son 
pit, baixá els uys y un mamen! després 
continuá: 

-Contempl la Mort a mon costat, y 
jo qu' he viscut sempre mal aplé dins 
aquest mon d' engañs y falsedats, la 
veitx· arribá amb alegría, basla y prclu 
sía ella la veritat més segura de la 
Terra. 

A l' hora present es per mí la Morl un 
atxa de vent encesa que me fa veure 
amb tata clarela t y evidencia q u' es 
boyra y fum lo que dona forma a ses 
idees qu' els hornos mirám com ses més 
hermoses ilusions d' aquesla vida ..... 
Devant els méus uys, que prest se clou
rán per a' sempre, mir resplandent sa 
gran verilat que domina l' Univers; y 
conech ara clarament que tot quant se 
separa del ordre sapienlíssim estabIit 
per Deu, es una farsa, una mentida, una 
complelaembustería. 

Es cassadó, que no era aficional a 
sentí sermons, ja es'Lava dos per tres si 
sorliría de sa celIa; pero es xubasco que 
quéya amb gran forsa el va fé está a 
l' estaqueta dins s' Ermita. S' anacoreta 
al entretant alsá sa visla aItre volLa, di
rigí una l1yada penetrant a. n' es cassa
dó, y continuá diguent: 

-De u ha permes qu' assistisseu a 
mos derrers moments de vida temporal, 
perque escollasseu de sa. boca d' un mo
ribund aquelles veritats que ningú vos 
ha di les may, per contemplació, per 
adulació ó per altres respectes humans ... 
SeS veritats que deixaren de dirv6s els 
vostros páres, per un eccés d' estimació; 
ses que vos callaren els voslros mestres 
y preceptors, per una preocupació mUT;
dana; ses que vos amagaren els vostros 
amichs, per no perdre sa vostra protec
ció y p' es sén propi interés, .... 

Sa cara es es miray de s' ánima, y jo 
demunt sa vostra hey tr0b escrita una 
"ida de fingiment y una máscara de 
virtut mundana qu' amaga tates ses pas
sions que l' han combatuda ... Escoltau
me M. 

Aquí s' hermitá prengué una anima
ció impropia des séu decaygut estat, 
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s' incorporá demunt s' eslora que li ser
vía de llit, fé seure a son costal demunt 
una estormía al cassadó, li prengué una 
má y amb veu més haixa torná empren-· 
dre es fil de sa sélla conversació. 

-Quant eran jove \"os donaren s' edu-· 
cació y s' inslrucció esmerada que se do
na a la genl dislingida d' aquest mon ... 
Una leve tintura de ses belles 81'1s; uns 
elements de toles ses ciencies; unes co
leccions de paraules lecniques y fets 
clllminanls d' els conéixemenls més a 
la mOda; una erudició llaujera sobre fi· 
losona, retorica, poetica y allres esLu
dis; una práclica no molt completa d' els 
idiomes eslrañs; una petita resseña de lo 
que constituheix es codich d' els \'ostros 
drels lJOlíliclls y civils; y tú! axo, d' una 
manera superficial y vaga, sense enfon
dir massa en sos principis, ni en sos 
resultats. Vos, que teníu de Deu el do 
d' una fácil comprensió y talent natu
ral, sortirell un jove aprofitat d' els co
legis; y pClssarell per un vertadé sá.bi. 
d' aquests que s' estilan avuy en día; y 
sábi vos creguereu, y ho creys ess~ 
encar' ara. Més ... ¡Oh, miseria humana! 
Ningú hey va ha ve may que se cuydás. 
d' enseñarvós sa primera de ses cien
cies, sa de coneixerv6s' a vos mateix. 
Ningú, que se prengués sa molestia de 
fervós vellre qn' erau una crea ció "de 
Deu, féta a imalge y sem.blansa séua; y 
com a lal obligada, corn tates ses obres 
de la Creació, a no separarvós un ápice 
de l' orbita s~ñalada al Horno p' es séu 
Creador. Ningú, que vos fés coneixe y 
estodiá es codich d' els vostros devers, 
com horno, envers d' els aItres hornos. 

Tots els parents, tols els qui cuyda
van de ::;a vostra educació, 'vos posaren 
devant la visla lo que més devian ha
vervos d' amagá; pintures de fantasma
goría social, mirays que desvían es ver
tadé camí de sa Hum, crestays de color 
y d' aument y una serie de vidrels pin
tats que dins sa llanterna mágicad' a
quest mon bey projectan figures y som
bres que pareixen véres y no son més 
que jochs de física recreativa amb que 
el mal Esperit tracla de combalre ó es~ 
carní s' obra santa de Deu ... 

y vos, engaña~ per aquestes ilusions 
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~ptiques arribareu a creure com a dog
ma de fe que erau superió, per neixe
ment y per naturalesa, él. n' els alLres ho
mos; y per lo tant, acreedó él una vida 
de plers yde ditxes, d' abundancia y de 
benestar ..... 

Els qui vos rodeljavan vos mostraren 
éls retaulos de s' opulencia, de sa como
didat, de sa grandesa y de ses humanes 
consideracions, y apartaren d' els vos
tros uys ses imátges del sufriment, de 
sa pobresa, de ses malaltíes y miseries 
humanes. 

Sembraren dins vostron cor ses aspi
racioos més ambicioses, fentvós crellre 
que sa més escuhida noblesa estava en 
ses esterioridats, eo lo l)ondo de ses 
persones, en s' ostenlació vana de vos
tron pode, y no en lo recte interió de 
s' ánima y en sos fets personals y b011S 
de s' indivíduo. 

Vos rodetjaren de criats que, essent 
.nin, satisféren tots els vostros uopril
xos; que, essent jove, alhagaren ses 
vostres passions y males inelinacions, 
per esplotá sa "ostra fortuna; y qu' es
sen! horno, han tengut sempre un cuy
dado sumo en tractarvós com un ser 
més superíó qu' ells, donanlvós títols 
elevals de merce y de señoría, digllent
vos amen de tol, adula n t totes ses vos
tres accioos y acabant per fé, sempre 
en servey y representa ció vos Ira, ses 
baxeses más vils y ses accioos més des
preciables. 

¡;Y vos'? ¡Oh, cegueaat suma! Tot ha 
hell toleral. Fins heu arrí bal a defensá 
y él mostrá cara en favor de ses majors 
injusticies, perque sos autors ó interes
sats eran persones des vostro sen'ey, 
amistat ó familia. 

A l' hora d' ara sou rieh, tenin hones 
finques y graos beos de fortuna, y ocu
pau una posició brillant dins sa socie
tat; 'peró, ¿sabe u per ventura quantes 
llágnmes costan a n' els altres hornos 
ses vos tres riqueses, sa vostra hazienda 
y sa vostra posició'?De segú que no heu 
sabeu ... :. ni heu voleu sebre, que es 
més..... ¡Ah! si vos, abans de pensá 
que sou un horno rich, un horno noble, 
un horno de,Posició, haguesseu pensat 
un solsllloment que quant neixquerell, 
neixquerell despuyat com els allres Lo
mos, y que mamareu tal volla sa pobre 
llet d' una dida rústica des poble baix, 
no estirfau ara ignorant de lo que més 
vós convé sebre en aquest mon; y es 
de qu' a devant de Deu tots som iguals, 
y que axí com venguereu u la villa 8mb 
sos mateixos sufrimenls y miseries de 
tot horno, axi ·també en sortireu un día 
amb sa maleixa pena y doló; y tan des
puyats de materia quedarán després els 
'Vostros ossos com els de sa criatura más 
infima y humill de la ,Terra. 

Sa gran Hiberlat que vos dona sa con
sideració que disfrutau, axeca roolls de 
desitjos dillS es vostro cor que procnrau 
satisfé totduna. ¡Ay! Quants de pobres 
moren sense have pogut satisfé, per fal-
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ta demedis, un so!s desilx que tenían 
desde infants, desÍlx es més sant y pur 
de tols els desitjos. 

En aquest moment s' hermitá que co
mensa va a alená molt espes, quedó si
lenciós a causa de son cansament. Men
tres' tantO ses teules de s' Ermita cro
xían rompudes per sa pedra qu' es xu
basco bey descarregava demunt. 

¡Quin contrast! Dins es cor des ca s
sadó hey cremava ses més delieades fi
bras, sa viYa Hum des Sol de la veritat, 
desennigulat per sa paraula de s' hermi
tá; menlres qu' el defora el Cel estava 
fosch y farest, y desiara se sentía es 
renou des tro y se veya sa vi va claró 
d' una v~rga de llamp. 

Eran uues tempestats de divers gene
ro, neteljadores toles dues d' els pes ti
lents miasmes de la T(ma. 

PEP D' AL'"BEÑA. 

_ (Se continuará.) 

LES ROSES DEL MES DE MAITX. 

l. 

¡Que son d' hermoses les roses 
Que resten el mes tle l\1ailx~ 
Plt'ncsde perles que l' auba 
QlIant tl'ellC3ra 'Is ha dona!. 

Entre elles n' bi veitx tle riques. 
Cent fuyes tle color blanch, 
Ben compustcs y alapides, 
Hiqlles corones 10& rano 

Son [' uura, Den mél1, més bella 
Qu' han feta les rastres mans. 
Deixau que les cuyga lotes 
y a una atlola les I'~g·al. 

Anit que 1I10n amol' d' ángel 
Declaral'lí tcncl! pensat 
Han d' C85CI' pel' ella tates 
Les rus es del llIes oc l\laitx. 

l\Iés ¡ay! Agudes espines 
Sos ,~apolls gllardant están 
y jo no plldl arrancades 
SCIl!;e derramal' ma sanch. 

TI'iste condiciú es la vida: 
Plegats van el Bl~ yelMal: 
Sa més pClita alegría 
Mas CIJsta 1l101lS de pesario 

l\Iés les ruses son tan LcHes, 
Que ju 110 les vull deixar, 
Si me costan cenl fCI'ides, 
No J¡ey fa r0s; ja 's cllr3r{¡n ..... 

.. Ja he logral lo que \'ulí:l, 
Les espines 1Il' hall fet mal 
l\Iés CClll ruses les 1111'S tilles 
Hc fcrll1ades amb un raIn. 

Anit, quant rcuré l' hermosa 
Que mon Clll' estima tant 
Li daré d' amol' en prova 
Aquest ramell tant pl'euat. 

y si m' escolt<l y me dona 
Espel'anses d' estimar 
Li diré: .Téues son totes 
Les roses de! mes de Maitx.» 

iJ. 

Menten els ulls qu' eus demostran 
Sentiments d'un amor gran, 
Si quant la Doca el demana. 
Vos pagan amb desenganys. 

Traydores son les cal'icics 
Quc los COI'S cllamorals 
Atrcucn perquc sofreixcan 
Els tlespnkis més fatals. 

Ju cl'eya que m' estimava 
S' atluta per qui ll1a sanch 
Deixá pilltades les fulles 
De les roseteS de M.U!\:. 

Mes, anilj quanl de ventura 
Veurel' creya el dols inslant, 
La beguda del desayre 
M' ha fet beul'er fins ab:lix. 

Deoadcs li he dil qu'havía 
Penatper ella llarchs anys 
Esperant veui'e vensuda 
Del séll COI' la cl'tieldat. 

Qu' eHa, oblidantles mirades 
Que mon pit fcrc.n cremar 
M' ha dit amo l'igol' eslrcma 
Que per amada era !art. 

No hcy ha roses scnse espines. 
No hey ha plcrs sense traoays, 
Ni hey ha amol' pel' gran que sia 
Que no repia desenganys. 

El ramcll d' hermoses roses 
Amb enveja '1 ro' ha mirat. 
Mes; no es pel' ella, en que vulga 
PCl'que l' hey don, fer les pauso 

¡Oh, gran ceguera la méua! 
¡Qu' anava jo de tapat! 
¡,Per ella tates les roses? 
Nu ':5 digne de relll'en cap: 

Allit l' altal' de María 
Dins un pitxé adornará, 
Qu' ella sola es Vel'¡;e digne: 
lJc l1urs que me custan tan!. 

Desd' a\'uy la Santa Yerge 
Tendrá sois mOl! amor gl'311, 
y serán pCI' Ella totes 
Les ruses del mes de I\lai tx. 

CLARET y POQUET. 

UN CUADRO .. 

Fa díes que teníam desitx de parlá de 
lo que tothorn ara parla: d' es cuadro 
qu' ha pinlat En Bauzá per sa gran sala 
d' es nou edifici Universitat de Barce
lona. 

A noltros ignoránts, aficarmós dins 
tals assuntos pM fermós estirá més que 
es -llansbl y mostrá es peus. Per axÓ 



serem curts y sustanciosos: hem agafat 
paraula d' aquí, paraula d' allá: hem fét 
un replech de lo qu' hey diuen els inle
ligents en sa materia, que no son tants 
com se pensan, ni entran en llista els 
qui pensan tirarles d ferí, com si sabes
sen fil per randa per quines aygos na
vegan .. 

D' axo n' ha resullat, que la modes
tissima IGNORANCIA pol enviá a n' es 
noslro compatriOta En Juan Bauzá, sa 
més coral enhora-Mna per lo bO des 
cuadro qu' ha pintat, y per ses demos
tracions altamenl satisfactories qu' es 
'públich li ha féL. 

y mos alegrám de tot cl)r qu' un ar
tista mallorquí, que molt apreciám per 
lo que val, haja afagit una nova flor y 
·una joya més a sa corona de la pátria 
nostra: cada cosa d' aquesles mos umpl 
de ben entes orgull y sabrosa satisfac
ció, perque lot lo bO que fan els séus 

, fiys, y germans, heu prenim y lenÍm 
per al6n noslro, y per prova de lo molt 
que valen, y vale podrían, si tothúm 
ajudás a lreuren d' ells es partit y bene
nci que se podria dins es ram del art, y 
de tot quant al senliment y a sa inteli
gencia va lligat. 

Perque Mallorca, de fa temps, y ara 
com may va donant dins aqueix ordre 
de coses tan repetides mostres, que ja 
soIs pOt desconeixerhó qui tenga els uys 
lancats, ó uberls lant soIs per mirá al
tres coses: axo es ve, y heu tením de
vant y no es lo mateix dí la veritat que 
brevetjá. No mos aficarem, com hem dit, 
a parlá cosa per cosa d' es cuadro de 
que tant, y amb motiu, se p_arla, dei
xant axo per allres diarls que ja heu 
han fét, y farán: soIs direm, <¡u' es cua
dro, val: y a1eses ses circunstancies 
totes, de pes y d~ importancia, es séu 
autó amb un alreviment y coralge de 
primer ordre, ha realisal un esfors que 
l' enalLeix, doblegant unes quantes gr6s
ses dificultals,' y dllguent a Mn port 
unes quanles belleses. 

Axí va bé: ¡avant artistes! y a no ré
tre per ses males topades y sopegades 
qu' es pegan per dins s' estreL carrerañy 
que serveix de cami per pujá al temple 
de la gloria. 

Pol dirse qu' encara no ha acabat es 
cuadro En Ballzá,- per sa gran sala de 
f/raus, de la dila Uni versilat de Barce
lona, ja comensa a pintá es séu, s' allre 
nOslro acreditat compatriOta En Ricart 
Anckermann. ¡Bé de tot!! Dos arlistes 
mallorquins podrán lluhirse en tan no
ble y hermosa lluyta, guañats dits pre
mis en públich concurs, y eslirat certd
meno EIs qui han ensumat y vist els es
tudis y boceto des cuadro qu' ha de pin
tá n' Anckermann, esperan per lo vist 
.que será una obra que lluñy de des me
reixe des nom del séu auló, hey afegirá 
un grau més. Ne parlarem quant hora 
5ia .. A un, y a allre; com a n' els demés 
artistes que semblants coses pugan fé, y 
han fétes, encara que ménos grosses, 
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y no de tanta importanoia, pero bOnes, 
los enviám a tots sa nostra felicita ció y 
enhora- bOlla. 

UN QUE L' HA VISTo 

Coses que no pareixen res diuen molt; 
tant per M, com per mal. Fa uns quanls 
añs ... els sabatés comensaren el. fé feyna 
el. su es portal de sa botiga, ó aqseguts a 
def6ra, dllguent per tol veslit un xo
quins, uns calsons mes ó ménos espelle
ringels, y de cjnta en amunt una camie
ta de punt mal embotonada, y mánegues 
layades ó arromengades. 

Sa párt de decencia, si no per élls, 
p' es públich, no 'n sortía molt bé: ara ja 
no es allo tol-sol: molLs d' alLres han 
prés sa mOda, y ja molla gent de feyna, 
va p' el milx d' es carré, y alravessa tol 
Ciutal el. qualsevOl hora del día, no direm 
veslits d' aquest mOdo, sinó despuyats 
d' aquesta manera. 

S' altra diassa, dins un 110cb casi pú
blich, o al manco amb un públich bas
lán numerós, y amb señores, se presen
tá un amigo d' aquests veslit de sa mane
ra qu' bem dit. No s' ha de trescá molt 
per veurerlós axí, ara que vé s' estiu. Si 
no s' hi posa remey, axí arribarán a aná 
a n' es paseitx, ó prendrán butaca el. n' es 
lealro, ó entrarán a l' Iglesia qu' es pitjó: 
ja hem vist cosa casi per l' eslil. 

¿Y qu' han de dí de n61tros els eslran
gés y foraslés"? 

¿Y sa pública decencia com queda'? 
¿Que permelrán a ningú sorH en ca1-

sons blanohs de devall ó en camiela com 
per devés sa marjal de su Pobla'? 
~Que no hey ba municipals, que no 

hey ha Batle, que no hey ha autoritat'? 
¿Que no hey ha compilació munici

pal. .. '? 
Y si no hey ha aquest capitol, que 

n' hi fassan un: y que no se permete 
semblant indecencia. 

Esperám que s' aulorilal local prendrá 
en conta lan rahonada queixa, y hey po
sará remey, fort y presto 

... 
JI; JI; 

Unads el. s' Alcalde de Palma: 
Hey 1m un carré que no passa, ano

menat de Vecindad, que reclama un 
complet arreglo perqu' encara que cen
trich, es s' afronta d' es barrio. 

Aquest carré es plá com ses roques, 
sech com un pou, y odorifich en grau 
s u perla ti u. . 

PM serví de cassera a n' els cassadós 
en temps de veda, perque s' hi passetjan 
rate:=¡ d' un pam y mÍlx de llargaría amb 
una coua que fa feredat, a lotes hores 
del dia. 

Té ses parets encortinades amb una 
tela molt fina de fabrica ció d' araña. 

Es vespres está més foseh qu' una 
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boca de llop. Abans tenia un Hum de 
gas, pero el llevaren perque cremava els ' 
uys a ses formigues. 

Es séu arreglo evitaría sustos, rates, 
esluguedats y lIadres. 

" '" 
Aq uesl estil1 lols els que ténen case

tes en el Te1'reno están d' enhoraMna 
perqoe no faltan carruatges bOns y bara
to que cada mitja hora surtan de Ciutat 
per traginarbí la gent. 

Aquesla millora es deu a sa iniciativa 
d' un verladé amich del país, propietari 
antich d' aquell alegre caserío. 

Per lo mateix es un devé de totbom 
s' apoyarló y aprofilá sa bOna ocasió que 
se presenta, perqu' aquest arreglo con
tillubu y sa millora no baja de sucumbí 
per falta de. prolecció. . 

¿Y S8 Torre des señal qu' havia de 
lorná avisá els barcosq u' arriban, quant 
comensará a funcioná'? 

¿Deuen esperá es principi de s' any 
economich? 

Suposám que s' en ocupan, y amb 
aquest suposit un dia d aquests dona
rém qualre retgles d' ignorant perque 
els qui compongan sa combina ció de 
ses señes ó es diccionari des signes, pu
gan prendre Hum ó fumo Sempre sebrán 
més un misse y un ase qu un misse 
tolso1. 

Hem rebuL una correspondenCia que 
dona conla de sa Fira de Manacor cele
brada es diumenge passat, peró l' hem 
rebuda massa tart per pode publicarla 
avuy. La publicarem, si Deu bo vOl, 
dissapte q ni vé. 

• * • 
Ha. passn t per Mallorca UlHl nolabili

dat, un pillló que 'n cinch minul~ pin
ta un cuadro de cinch paJ}ls, al olí; cosa. 
que pareix impossible. Noltros hem vist 
UD d'es cundros y mos agradá ferm, peró 
no l' bem visl pinlá, y no podem contá 
a n' es noslros lectors de quiD es arts se 
val. 

TOS ULLS. 

Si Mil trovayre jo fos 
Los téus ulls ensalsaría, 
Entonant amb tot amor 
Cántichs de doJ~a armonía. 

Me captivan tes u\lades 
Que de vivesa llambretjan. 
Gayes son com l' estelada 
Las pipe\les qll' els ombl'etjan, 

Ta encisadora mirada 
Un jorn en mí se ficsá; 
Tan bcnhaurada jornada 
Jamay I~ podré oblidá. 

PEI' DE TOTS~ 
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CORRESPONDENCIA. 

Pol>le de ..... 27 de J1faitx 188/. 

Selió Direcló de L' IGNORANCIA: 

MOLT SEÑOR MÉV: Amb sa dcrr.;ra carta li 
vaitx prometre enterarló de ses sessions que 
celebraríam d' aquí en envant, y com jo som un 
hOmo que m' agrat de cumplí sa paraula, vench 
ara 11 contarnhí un altre 

Ses qu' hem tengudes els diulllenges passats 
(perque ha de sebre que cada diumeuge hey ha 
reunió) son de tao poca importancia que no paga 
es parlarne; s' única d' uo poeh d' interés r:s sa 
d' anit passada. 

Dissapte capvespre vengué 11 ca-méua es Se
cretari y m' entregá una cada el osa amb un poch 
de lIevat y sense ctireeció, l' obr y veitx un billet 
que deya: "Se convoca ti V. para una sesión ex
traordinaria que tendrá lugar lIIallana 25 á las 
8 de la noche en el sitio de costumbl'e.-El Pre
sidente,-Yer inot." 

-¡Ola! (vaitx díjo) ¿eal'ta ... y closa? ¿firma amb 
so nom girat y ... sessió estraordinal'ia? qualque 
cosa hey ha devall es terroso 

Tl'cch un pá, una sobrassada un poch més 
que ordioal'i, y un bútil de ví, y convit 11 bercoá 
es Secl'etari. Rauría rigut per ses butxaques si 
hagués vist es modo de menjá d' aquell hamo; 
(axo no vuy qu' heu diga 11 ningú), pa,rexía tení 
fam canina; sa dona seya 11 n' es portal des rnen
jadó y de tant en quant cm feya uyades corn que 
dí «¡que farem! ¿que la vos acabareu?" Efectiva
ment, fins qu' hev va havé sobrassada, es Secre
tari posá trossos y doná tan tes hesadcs 11 sa bo
tella que si l' haguessen 8angrada no n' hi hau
rían tret gota. 

S' axecá de sa taula, mos digué adiós, y s' en 
aná fent més esses que no hey ha 11 uo diccio
nari. 

Es diulllenge després d' have din~t y fét la 
siesta, mos n' anarelll En Toni y jo 11 sa.taYCt-na 
de can L1eitx, fél'em un parey d' cscambrins, 
eo buydarclll mitja dotzena, y quant tocaren les 
set saup áncores y SOIll partit vent eo popa cap 
a sa Societat. 

S' ante-sala eslava plena de socis qu' 11 n' rs 
veure ana van molt remolenchs; m' hi acost, fas 
barretada fins en terra y prench assiento. Es qui 
duyá sa paraula, quant vaitx entl'{¡, continuá: 

-Ydo, sí, ó jo no hcu entench ó els csperits 
oUl'lons mas han féta sa farsa. 
. -Jo trop que no (digné un altre) perque 
s' esperit d' En Pere, Teleca que flns aquí s' ha 
mostrat tan desitjós des bé de sa Societat, no heu 
hauda permes. • 

Jo no vaitx pore sebre de que se tracta"a, 
pero no em vaitx torbá 11 treurerme es gat des 
sach; ja el'a hora de comensá sa funció y entr3-
rem 11 n' es salon. Allo si que era de veure, hey 
havía un munt de rebasses de figuera de mOro 
gue pel' mí n' hi havía una canelada; 11 un ('aeó 
Eey havían fét un caramull de tronxos de col que 
feya po; en 1I0ch de sa ma de fust, demunt sa 
taula, hey havía uo parey de martells, un pleeh 
de taixes gTosses, una serra y una alxa. 

- Veurem (vaitx dijo) en Gelat ahont s' ajenrá. 
.Es pl'esident s' assen y nultros feym lo ma-

telx. . 
-¡Hermanos (digué) lodo ~stá dascubierto! 
y h'eguent uo número de L' IGNORANCIA lIet

g( sa carta que vaitx enviá 11 "OS te s' altre dia. 
-Ja heu veys (continuá en mallorquí) lo que 

noltros feym s' ha descubert no sé si per mcdi 
d' els esperits burlons, ó si aquí hey ha traydós¡ 
per lo que puga esse vos ecsigeisch que repeti
gueu es jurament que fereu es dia de s' institu-

L' IGNORANCIA. 

ció de sa Societat. ¿Gumis no quebentrar los sa
cretas de nuestra SeGÍedat? 

-¡¡Sí!! (digueren tots, ménos jo, amb un crit 
qu' axordaya.) 

-Ara veitx, (vaitx dí entre mi mateix) es 
motin de tant de cabal. ¡Vetla-llissa! si sabiau 
qui es, rs qui vo~ ha fet es fayó, de segú que 
l' enjagariau; pero no heu Se9reu. 

Quant hagueran jurat, es Presiden!. digué: 
-Per fé perdre el nort 11 Jl' els nostros ini

michs m' ha pareseut que lo milló sel'Ía val'iá es 
local, y per axo he fét aquestes rebasses y trooxos 
que veys aquí, per fé un cadalso (a) cadafal, 
Sllposat que mo~ han descubcrt sa manganeta 
de sa taula. 

-¡Aprobado! (cridaren tots.) 

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 

GEROGLIFICH.-Mestre, sa roda roda. 
SEMBLANSES.-l. En que s'acaba. 

~. En qu' está es mUx de Palma. 
3. En qu' hey ha tambós. 
4 En qu' he!! l/a Rosas. 

TRIANGUL ••• • -Mariner - Marina - Marin - Mari-
Mar-Má-M. 

X ARADA ••• , ,.-M a-ta-lás. 
CA VILACIÓ ... ,-A g ramun(. 
FUGA ....... .. -Qui te terra y no la veu 

Se fa pobre y no !wa crea. 
ENDEVINAYA.-Un lápis. 

•• -t-
GEROGLlFICH. 

X-+-lV[<I::X 
ECSEMÉ. 

SEMBLANSES. 

y dit Y fél, un ag'afa un martell, s' altra sa 
sen'a, un parey duyan rebasses;')' altres tronxos, 
y pUI/!-pam, pata-pim, pata-pam; amb un sant
y-amen tenguerem es cadafal fét, mos sortí una 
especie de I:u'ima de tres pams d' alsada; bey 
elavarem un garrOt d' uyastre 11 sa part de de
vant, y es cap d' amuot des garrot, amb so 1'01'1'0 
d' una Biblia protestant, hey fél'em una cosa com 
un fal'istul; no hey faltava mós que s' escut d¿ 2. 

L ¿En que s' asscmbla un homo que pasta a 
u o q uc se baraya? 
¿Y ses rilueses 11 n' es caragbls? 

. sa Societat, y com no'o teníam de fét, hey po- 3. 
sarem un lIetl'ero que deya Dios es pas, amor y 4. 
caridad, enrcvolta!. amb ses voreres d' una sena-

¿Y es doblés d' un avaro 11 o' es presidaris? 
¿Y ses tomátigues 11 ses persones vergoñoses? 

va véya. 
" Acabada sa feyna, es President asscguentse 
demunt sa tarima mes va dí: 

-Ja sabeu, que segofls es nostro reglament, 
cada dos mesos podeu camviá de President, pel' 
lo maleix are votareu es que voleu que desem
pefly aquest cárrech perquejo ja acab es temps 
de podel'hó esse. 

Trcguel'an una jarra someral y una sanayada 
de taeons de sabala fOl'rats de papé I¡lanch, 
n'entre:jarQn un 11 cada gcrmá, y cada uo des
pré~ d' ha\'t~ escrit es n(,m del que volía que fós 
President, el tirá dins sa jal'l'a. 

Señó Directó, dispens; ses sopes están escal
dados y m' en sailx 11 menja!'lesme; dissapte qui 
yé li acabaré de contá es rcsultat de sa votaeió y 
tot lo dcmés que férclll. 

ORIDES. 

Qualse\'ol que \'ulga comprá materials de 
s' ubra de ses i\longetcs des Canonge Garau, pOl 
pass{¡ pel' allá per tl'iá y concertá lo que li con
venga. 

lIe)' ha una galería de cinch al'chs de pedra 
molt bona y amb columnes totes d' una pessa, 
rnolt ben conser\'ades, que sería bOna fel'lll pel' 
una casa particulá. 

S:SNÓS 
Arquitectos, Engiflés, Dclincants, Pintós, DibR
xanls y tota casta de persones que se dedican 11 
n'aquesta casta de trabays, los feym 11 sebl'e que 
si han rnc.sté capses dc compassos, lapiceres, 
difuminos, tinta-xina, carbonet, esclladl'cs, ret
g'les, dobles decímell'os, gomes per bOl'l'á, "ite
las, bristols, papé tela, y tM es dcmés carl'o
portal que per axo se necessita, y heu volen bO 
y barato, poden yisitá s' :Elstabliment d' ar
ticles d' Escritori y Dibuix d' els HE. 
B.E1J'S de D. GADB.IEI. B.O'.l!'G:ElB., 
Cadena, 11, seg(¡s de que trobarán lo qu'hao 
de mesté y 11 preus molt economichs, 

MESTRE GRiNOS. 

TRIANGUL DE PARAULES, 

Omplí aquests pichs amb Iletres que lIetgides 
diagonalment y de través, digan: sa t.o retxa, 
un llinatge mal1orquí; sa 2.', una fruyta; sa 3.', un 
coló; sa 4.', lo que fan es canaris; sn 5,', lo qu' es 
es méu nin; sa 6.-, lo que son cls óus; sa 7.', un 
animal, y su 8-., una lletra, 

XARADA 
Quant un apr~n de contá 

Li cnscflan sa primera; 
Es dos que li YÓ derrera 
lIo solco fé per llogá; 
l\Iolb de gent sol pOI'tá 
Es tot dins uoa cartera. 

ECSE~IÉ. 

MESTRE GRlNOS • 

CAVILACIÓ. 

QUI AnenES 
Compondre amb aquestes lletrcs un llinatge. 

FUGA DE VOCALS. 
M.I q .. f. m.l q .. n. f. 

l\J.l q .. d .. m.1 q .. n. d,. 
m.1 q .. pI. 1'. m,l q .. r .. 
Y .x. m.l p.r t.t h.y h. 

ENDEVINAYA. 

ELL; 

Qu~nt yé uo CUI't temps delañy 
Em pl'enen d' una vegada 
y em donan una atupada 
D' un modo raro y estrañy. 

MESTRE GRINoa. 

(Ses soluctons dissapte qUi vá si som vlas.) 

31 MAITX DE 1884 
Estampa d' En Pere J. Gelabare. 




