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Fóra Palma. DinSMalJOrca .. \3 m,esos .... 0;85 A Palma, carla numero ......... 0'05 cen.' pta. 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 » 

Un añy ............... 2'60 » 
Per dotzenes .......................... 0'45 » 
Núm.' atrassats des 2.' tom ... 0'0<5 » 

Id. id. des l.·tom ... 0'07 » 

LA FESTA D' ElS DlFUNTS. 

IFRAGMENTS.¡ 

Tolbom sab que totes ses fes les son 
fes les, y si fa no fa, totes ses fes tes son 
iguals. 

¿En sabeu cap voItros que sobrepuji a 
totes ses demés, en tristesa y quietul, 
devoci6 y esperit religi6s? 

¿No'? 
Ydl'l, jo en sé una: Lr¡, (esta d' els di

(unts, dia en qu' els increduls se tapan 
sa cara, d' empagahits; els heretges no 
surtan a 11um; y els.protestanls regonei
xen drel aposlólich a sa noslra mare la 
Santa Iglesia Ca lulica. 

Jo sé ben cert que si tots els dies fos
sen com el día d' els difunls, no ecsisli
rían pecad6s a la terra, perque sa mal
dat se fondria amb l' especlácle trist y 
macilenl d' un Cementeri, únich lloch 
ahonl els mortals es recordan del signi
ficat d' aquesta paranla mortals. 

Perl'l desgraciatlament els díes passan; 
y com s' bumanidéll es tan flaca, passan 
també els sentiments y es recOrl, y a 
un día de difunls succeyeix un alLre de 
bulla y de gresca, y ¡ja Leu crech! to
thom s' entrega a sa corrent mundana. 
¡Pareix impossible! 

En aquest día ses campanes mos re
cordan sa sombra d' els nostros pares. 

La Iglesia ostenta mantells negres y 
ornaments misteriosos. 

La tradici6 mana a tothom que vesti 
de do!. 

Els camins d' els Cementeris es una 
process6 de cristians que van y veneno 

EstOls de families; de mares amb los 
séus fiys; de pares desconsolats; de des
venturals fiys; tots van a resá per qui 
més estima van. 

y menires caminan, y menlres ade
lantan passes cap allá ahont un día, més 
prest 6 més tart, tots mos hem de reu
ní, descuLreixen á mils de llumenerons 
qu' indican el respecte que mereix a ses 
.generacions una llosa el dia de la fesla 
-<1' els difilnts. 

sonaÁ GADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ VENT Á Si FLAUTA. 

ADMINI5TRACIÓ: C,l,m:i\'.\ m: COIlT, N o 11. 

Vej~m ahonl va per dit camí la Pobre
sa envolta en lo desconso!. 

Es una viuda d' una trentena d' añs, 
amb quatre infants, dos nills y dnes ni
nes, que van pobrement veslits, peJo 
nels a més no pore: ¡ La Pobresa es neta! 

Un d' eIls pórla ulla senayeta amb dos 
fanals dedins .. 

Camina caminarás, no s' aturan fins a 
Son Tritlo. . 

Entran dins es Cementcri y ran ran 
paret, com empagahits d' es lujO que 
s' ostenta fins y tot a n' es Cementeri, 
se dirigeixen a un racó pool! notat, ahonl 
hey ha una tomba 8mb un panteon que 
té una inscripció que diu: 

1YO pases, 1/Io/'la[, de aquí 
Sin /,ogar á Dius por mi. 

ANDlÜ:S. 

MURIÓ .i... LOS 53 AÑOS DE ED.\D. 

E. P. D. 

Allá hey está en lerra 1 l' es pos d' ae¡ ue
Ila viuda, el pare d' aquells infanls que 
morí encara no fa milx aiiy. 

Quant son allá, encenen es dos fanals 
de dins sa senaya, y enrevoltats p' es 
panteon comensan a resá un saltiri. 

Aquella dcJna no PC)t més, y esclala en 
plorayes. 

Els fiys més grandels, pensanl en son 
pare, ploran també. 

-¿Que teniu mamay? ¡No ploreu! (di u 
es més peLit de tols.) 

-Fiy meu, plora tú també, qu' aquí 
devall bey ha ton pare. 

-¿Y qu' hey fa? 
-¡Oh, ignocencia, y qu' ets d' her-

mosa! 
Y li dona una besada. 
-Vamos, resém. 
y tots s' ajonoyan. 
-Resém amb bona deroció, fiys méus, 

y el Bon-Jesus mos escollará. 
-¿,Y mon pare que mos sent ara de 

aquí bont es? (demana es més grandet.) 
-Sí; e11 avuy fa festa,(respon es majó.) 
-¿Y quin sanl es? (demanan els dos 

petits. ) 
-Els morts. 
Dues llágrimes devallan de bell nou 

d' els uys de sa viuda y diu: 

tlany ........ 325 

I 
Dins España .. \3 nl"esos .... 1;00 

I ti any ........ 350 
1I A Ultramar V s'Estrange .. \3 m~,sos ..... 1:00 
1 ' tI any ........ 550 

-Vamos, seiiemmós: Pe,' lo señal .. • 
y dil axo, agara sa maneta del más 

petit; el seña, y se p(lsan a resá. 
Y aquesls desventurals n~f'an allá fins 

a derrera llOra, plorant de tiJni en tant, 
y res a que resa. 

Mes enllá ... hey ha un horno ajoneyat 
a devall t ti II pa1Lteon lol destrossat que 
amb molls d' esforsos s'lti lletgeix: 

A MI ESPOS.\ É HlH. 

n. l. P. 

¿,Será ell es qui dedicá aquest epitafi'? 
No heu se, pero lo que veilx es que 

plMa com una Magdalena. 
Persones que l' han observat. diuen 

que fa qualre hores que se traba amb 
aquesla posici6, y que diferents vegades 
s' ha trel dues fotografíes de dins sa hut
xaca y les ha besades lo maLeix que besá 
a un infanl. 

Jo el conech llomés que de vista y 
per axo es que' no vos pucb doná ses fi
tes neles de q ui es eU; pero escollan lo 
que diuen dos homos que passan p' es 
méll costat: 

-¡Axo si qu' es desgracia! en vuyt 
díes aquest homo que resa aquí, vá per
dre s' esp?,sa y una sola fiya que tenia. 

-Si q ti' he u es desgracia t, y valga que 
de HaH) ensá diuen que tol lo día es a 
la Iglesia. 

-Ja heu veus, fiel, quines coses suc
ceheixen en aquest mOll. 

Axo es tol quanl he sentil, al temps 
que passavan. 

Fins ara només hem vist lo que SIlC
cehfa en aquesl día, p' els recons d' es 
Cemenleri; y ja comensa es sé hora de 
sebre qu' es lo que fan p' el mitx. 

¡Quanla diferencia hey ha d' un llúch 
a s' altre. 

Allá els panteons no més mastran es 
pur gnsl més 6 ménos arquitectanich 
de sa séua construcció; aquí más qu' es 
gust arlistich, mastran rica ostcnlaciÓ 
de corones, qu~l més capritxosa, lassos 
amb brodadures, retratos, alegoríes amb 
11etres d' ar, poesíes, titols, dignidats y 
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dEmés carroportal d' aquesta c1asse; y 
en lloch de trists faBals ó nubles atxes 
bey entiman fanalets de colors, c"om si 
se lractás d' una festa amb llums a la 
veneciana. 

¡Fins y tol en el Cementeri y entre 
els difunts fan retxa els doblés, se dis
tingueix s' estat social y se posan a sa 
veneració els titols y ses dignidats que 
la lima otorga. 

y tothQm s' atura per admirá aquelles 
1Jelleses, y si per entre y entre veuen 
cap sepultura de ménos importancia que 
aquestes aItres, los pegan una mirada 
d' indiferencia, 10 mateix que si fessen 
nllsa entre el museu d' elegancia que 
s' estetica sacra-profana va inventanl 
d' en añy en añy. 

y lo més particulá es, que mentres a 
ses de poca importa'Jtcia s' hi resa un 
saltiri derrera s' altre, a ses engalanades 
no s' bi veu ningú mes qu' una triste 
llibrea que pareix. posada allá aposta 
per rebre es dM, en representació d' els 
propietaris. 
... " . . . . . 

.1cluquém la vista a n' aquesl enjir
golal social y recordemmós d' els difunts. 

= 

Axó es lo que vertaderament se diu 
La lesta d' els morts. 

Jo m' he destex.inat per pintarlavós de 
sa manera més clara y llampanl qu' he 
pogul. Deu vOl ses coses clares, y axó 
perlañv a Deu. 

y c~m he pintat en quatre· plomades 
solamenl, d' aquesta festa, S8 tradició y 
costums novelles, esper de sa voslra in
dulgencia, benvolguts lectors, que no 
me direu que sia un mal pinló. 

Aplausos no 'n vuy: un malcantant 
no 'm mereix, y per lo tant; jo tampoch 
en mereisch sense esserhó. 

Arreveure, ydó; y vulga el Bon-Jesus 
que tots qllants aqueRt añy assislirém 
en es Cementeri, en devoció, puguém 
anarh! molts d' añs en la santa pau de 
Deu, Bns que mos hi dugan ..... per a 
semp~e quant siam véys. 

UN XEXANTÍ. 

ROMANSx 

EN LO DIA D' ELS MORTS. 

l. 

Van per dintre el Cementéri 
Silencioses y ben tristes; 
La mare portant vél negre, 
Túnica blanca la filia, 
Atrevessan de les tombes 
.Les \largues y dretes files 
y sóbitament s' aturan 
Devant llosa ben senzilla 
S' ajonoyan demuot ella, 
y la mare hey deposita 

L' IGNORANCIA. 

Una fúnebl'e corona 
De daurades sempre-vives, 
Graciosarnent enllali3da 
Amb un !H'gI'C fItlch ó cin!;l, 
Que té unes lIetl'ps d' <ll'gent 
Qu' A 111011 amat Espos, diueo. 
L1ayors a l'('sal' eoménsan 
Plenes de mc1311colía. . . ,. ". . . . . .. . .. 

-Ma-mal'l'! la !C'rra s' allia! 
_Resa, resa, filia mia. 
-¡Ay, ,mar~! ¡quin pw;~)Oalge 
Que yellx dlfllre la bOyl'lna. 
purta llore!' en el cap, 
Va vp-slit oc pedrería 
La més bella y més brillanL 
Que d' es que sorn nada he vistil
La mare embambada eslá 
y tan sois no l' ha senlida, 
Homán també embabayada 
La tendl'c y hermosa nirra, 
l\lentl'cs que l' aparescut 
Dill 3mb yeu moll foiltla y viva: 
-¡Som Ion cspos! .. ¡Son] ton pare! ... 
Gús de Dcu en compailía 
D' ctem3 felicitat, 
De santa pau més c¡,¡mplida, 
Del bcnestal' més inmens, 
y més segura alcgl'Ía, 
Tot Bé tench; Ala!, no '11 con~cb; 
No sé que vol dir desditxa. 
He guaíiat eix parader 
Fe tengucn t lota la vida, 
Esperansa la més cérta, 
Caritat 11 n' el prohisme, 
Obediencia per l' Iglesia, 
Amor 11 Deu r~Il'a mida. 
Donchs tot axo m' ha valgut 
Pel' gosa pel' tols els siglcs 
Del vcrtadel' benestar, 
D' inmensa y segura ditxa .. ,!. 
¡De u es just, y d01la '1 pl'emi 
A 101 aquell que n' es digflC!
Amb axo dcscompareix 
Espargint una olor fina. 
............. 

Tornan en sí. Cum qu' encara 
Sentin les pal'auJes dites: 
»¡Deu es just, y dona '[ pre,n;, 
A tol aquell que n' es digne! n 

xx. 
En lo dia de los mOl'ts 

De joves una partida 
P' el Cem~nteri es passeljaD, 
y de tols els mbrts se riueD, 
Al P¡¡I'gatori lo negan, 
Als sacerdots calumnían, 
Profanant lo sagrat lIoch 
y també '1 trislíssim día. 
De sopte veurn sortil' 
Demunt una tomba rica 
Una faresla bubota 
Dios fbmades carmesines. 
Veenthó, volen fugir; 
Ses cames s' eJs pal'alisan, 
y están allá tots 'sustats 
y més frets que pedra viva¡ 
Mentres que '1 aparescut 
Los diu amb veu entl'istida: 
-¡Som condemnat de l' Infern; 
Posseyesch tota desditxa; 
No sé qu' es felicitat; 
No sé lo qu' es alegría. 
Estich dins foch més calent 
Que calent n' es lo fús vidre; 
Visquent estich morint sempre, 
y lo que més me castiga 

Es quc may veurc podré 
De Dcu la C3l'a di\'ina. 
1\1' ho mcresch, perque pecant 
He passat tota ma vida: 
També j.o d' els mOl'ls ene r('ya, 
L' Iglesw desobehía, 
No tenía fe; ni res ..... 
¡Siga ma SOl"t Ulalahida! ... 
i Deu es just y dono 'l caslich 
A n' aquel! que 'n lroba difj1/e!
AmI! axu deSCOll!p3I't:ix 
Deix~nt pudol' insufl'¡ble. 

TOl'nan eri sí. COIll qu' cucara 
Sentin ¡es paraulefi diléS: 
«¡Deu es just, y donu '[ clÍsLich 
A lot aque/l que n' es digne!" 

UN ATREYIT. 

¡Oh, mOI-t.' y qu'hcu cls d'amarga! 
¡Qll' es de tnsl, ton pensamcnt! 
Hich, jo"e, debil, valent, 
El téu brás tothom embarga. 

l\Iay I may, estás afartada; 
Semprc, sl'mprc, més !le vols. 
¿Quanles víctimes y duls 
Ne fá ta faus afilada! 

l' en entres dins els palaus 
Corn també dins ses calJañes' 
QlIanll'c tú no hey valen manes, 
Ni SCI' lIibel'ls ni esclaus. 

Arranques sense pietat 
L' esposa 11 n' el seu espus. 
Deixanlló amu pesar' molt gros 
Dins la triste "iudcdat. 

¡Quants de pichs vas a robá 
. El tUI á la séua mare! 
¡¡Quant ella ni sois encara 
El s' ha acabal de mil'á!! 

Tú saps bUl'lá tvts els pl~ns 
Qll'els hornos fan cada dia; 
Tú convcrleix sa alegl'f3 
AmlJ dolors, penas y plants. 

De dins la triste ferida 
Qu' el primer pecat vá obrí, 
En el 111011 val'es "eoi 
y encara no n' has sortida. 

¿Co'm no ha d' ess~ ben pesat 
El teu jou ¡¡oh mMt malvada!! 
Si de cér't ets engendrada 
Per la culpa y el pecat? 

MESTRE GRINOS. 

.EPITAFIO' 
Descansa amb pau Amor qll' una jornada 

Tanintranquil dins lo meu COI' batías; 
No vulles bategar, puis .que t' aymada . 
Jamay sentí l' ardol' que tú sentías: 
y encara que tu sen tes tal vegada 
Rcmordiments, y encara que confías 
De nuu amb ella, y vejas millor pl'Ísma; 
De! trist oblit descansa dins ¡'.abisma. 

NAUJ ERTSEM. 



RECORT Á MON ESTIMA! PARE. 
(Q. E. P. D.) 

¡Pobre de mi fJlltl mou pare 
Ja m' ha deixat! 

La rnol't cruel de di ns la tl~rl'a 
L' ha 3l'reualat. 

PCI' nin~un lIoell ¡oh, dol8 pal'e! 
Vos trobaré, 

y sense vos, dins la terra 
¡Cl'lm heu ¡'<Iré! 

El \'cure persona honrada, , 
Me f:lrá dol, 

Puis que pensaré amu la Yoslt'a 
Per dcsconsol. 

¡Ay! demunt la \'ostra tomba 
¡Quant he plorat! .. , 

Son tl'ispúl amb mol tes lIágrimes 
Est;' ('('gil!. 

Els derrel's cOllsclls que 'm darell 
Bé los recórt; 

A dins mon Clk cncal" ara 
Parlan moll fort. 

Descansau'; j¡dols amOl' Olé"!! 
Sí; descansau. 

Segú estich que de]a glol'Ía, 
Amu mí pensall. 

Ju us prolIlN de 101 mon COl' 
No olvidal'\"ós. 

Totes les hores del dia 
Pensaré amb vos. 

¡Que dich ju! ¡¡Tules les hores!! 
jiTul'; cls instans!! 

Preg'.Iré á Deu que \'os dóni 
L' etel'O descanso 

Un pells3ment m' acunsbla. 
Pare amorós; 

y es, el d' un dia en la glol"Ía 
AI.H'assarvós. • 

MESTRJI: GRINOS, 

RECORD 
.Á LA POBRE LLAURADORA .MADÓ liARlA H, 

el dia del .1DlversarJ de la seulI mort. 

Foreu pobreta 
Molt desditxada, 
Tant conformada 
Que 00 's pot dí. 

Puis la desgracia 
En vos va neixe, 
Ningú cap queixa 
De vos stntí. 

Quantes vegades, 
Deyau al día: 
.Deu m' ho envía 
y heu vuy sufrí. I 

A Deu honrare\) 
Sens fer pa rada; 
Amb sa llamada 
D' un xel'3fí. 

¡¡Oh, palometa 
Senzilla y pura; 
y amb que dulsura 
Va~u mor!!! 

L' IGNORANCIA. 

"V'os vcitx mostia 
j¡Pobre assucen.l!! 
Tanta de pena 
Tengué son fí. 

Dins es scplllcrc 
Descansan ara, 
.Jo t¡'¡st nncal'a 
Tcnch d' está aq uí. 

Vt~ys en la glol'ia 
ne Den la cara, 
jjM(ISll'aumos al'a 
Lo séu C3I1li!! 

Plorallt de Vel'éS 
Vuy fas IIH'lllfll'ia; 
Desde la glc'lria 
PCllsau amb mí. 

MESTIIE GHlI\OS. 

XEREMiADE5. 

Sabém que ses solemues funcions que 
se celebráren un diuruenge d' els passats, 
en el Colegí de la Puresa de María San
tisshna varen ess~ escullidissimes y molt 
concorregudes, Per axó sentirem moll 
el no pode correspondre a la fina invita
ció que mos· havía dirigida la séua dig
nissima é ilustrada Señora Rectora. 1."as
sa Deu qu' un allre añy no tenguém els 
obstácles d' enguañy per pod~ demos
trarlí amb fels el nostro agrahimenl per 
tan señalada merce, 

.. 
* * 

Várem rebre a son temps una alenla 
esquela del Directó del Colegí de Santa 
Teresa des Ponl d' Inca, invitantmós a 
la solemne apertura del curs escolá de 
aquest añy y reparliment de premis del 
passat. 

Hauríam volgut assislirhi com l' añy 
passat, peró no mos lonch possible. Do
nám ses degudes gracies per tan tina 
atenció. 

• * 
Hem rebut un B. L, M. del señor Di

rector del peric.dich h umoristich é ilus
trat que s'anomena El8iglo y qu' anun
cia lo que venen els grans magalzems 
d' articles que poseyeix dins Barcelona. 
Aceptám 8mb gust el camvi y li oferim 
ses columnes des noslro setmanari per 
lo que crega útil él S8 séua missió. 

• 
* * 

Dissapte se reuni altre vegada sa J un
ta d' Ensanxe de Palma tan necessari 
per encarrilá ses coses absurdes que 
veym per fora ses portes de Ciutat. Per 
una part els vezins axecant cassutxos 
baixos, ruinosos, sense gust y sense 
condicions per no estralimitarsé de lo 
que permet sa zona militar; y pe s' alLre 
s'Ajuntament cobrant drets y arbitris de
munt ses construccions, que fan aques18 

propietaris dins ca-séra, quant no está 
facultat encara per llrhanisá aquests ca
seríos ni pUl cobrá demunt ses obres 
d'ells els drels <¡ue cóbra demllntses de 
Ciutat per falla d' aquesta urbanisació. 
De mOdo que enlre ilegalidats d' una 
parl y mesquilldals de. s' altre si no 
s' autorisa presL s' Ellsallxe será impos
sible ferIó amb ordre y amb gu~t per sa 
senzilla fa hó de que ja estará fet, y feL 
d' una manera indecent y póbre. 

Voldriam que sa Comissió mixta yes 
Govern superió tengués present aquestes 
rahon8 solides. 

'" .. * 
Cridan s' alencÍó d' es públ~ch.ses co

rones de porcelana que té s' imprenta y 
llibreria de Don Pe re Jllsep Geleberl, 
corones que se pOden dí elernes perque 
se pOden renlá y no perdan may elssélis 
vius colon:. 

Les recomanóm él lolhom. 

* * • 

El periódieh professional títolat El 
Eco de la Zapateria publica un llarch 
article sobre sa higiene d' es calsat y sa 
intluencia qu' ecserseix demut sa salul 
de s' individuo s' ús d' aquell qu' ba es
tal construit amb materials ja usats. 

Consigna que s' 01'ige1¿ d' els mal s que 
causa es s' afañy de molls d' industrials 
en vole sosteni preus baixos, fent una 
desastrosa competencia a n' els sabatés 
de bona fé y dona sa ven d' alerta él to18 
aquells que per una economía mal eote
sa no es miran en comprá aquell dolent 
calsat esposan! sa séua salut a un perill 
casi cert com heu demostra amb exactes 
opservacions, y acilba dihent que s' art, 
deguent els séus principis a sa ciencia, 
no ueu separarsé mlly de ses prescrip
cions a' aquesta ni perdre es credit ni es 
presligi qu' baja alcansat progressan\ 
dins es séu ramo 
. Recomanám él n' els sabatés y él n' es 

públich en general sa lectura d' aquesto 
notable article per quaot se posan amb 
en de relleu ses ventatges de s' 'higiene 
respecte s' ús dolent de calsats construits 
amb materials ja empra\s. 

'" .. '" 
Segons dalos estadístichs publicats 

per un periodich resulta qu' él Nápols y 
els séus alrededors que conta una po
blació de 450,499 ánimes hey ha bagut 
11,348 casos de cOlera y han mor! 6,042 
persones; de lo qual se deduheix que 
aquesta epidemia ha estaL sa més fOrta 
de quantes n' hi ha hagudes, perque si 
bé es veritat que l' añy 37 els morls pas
saren de 13.000, va essé en cinch ó sis 
mesos y ara no 'n duym més qu' un mes 
y miu. 

¡Veyau, /Si es de tenirli ptl en el seDó 
cOlera! 
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EPITAFIS. 

Aqul'st que jau 11 su 'qui 
Que d' añs en tenía t/'enta 
Va morí d' una sernpenta 
De sa sbgra. ¡Jugauhí! 

Mestre Pép, xocolaté, 
AlI:lI'gat aquí reposa. 
¡¡Pobret!~ morí d' una enclosa. 
D' un baneh. ¡Qu' heu sé jo de hé! 

Aqucll póll que jau allá 
lJeixá el mnn (!t1 ma la gana. 
Morí d' un tersiana 
Quant s' atlola l' enjegá. 

Un incredul aquí está. 
(pal'lau baix que no s' en tema) 
Els divendres de Cnrema 
May menjava bacallá. 

Aquest dirunt qn' está aquí 
Que bé estará si " C(~I log/'a. 
Quant mol'Í sa séua 50gra. 
De pena, son COI' s' obd. 

Baix d' aquell márbre Iluent 
Descansa un noble señó 
Que deixava pel' favó 
Els doblés a deu per cent. 

Axo 's el tr'ist paradero 
D' aqueil poli tan estufat, 
Un cadáne desearnat 
Compon tot el séu salero. 

Está aquí dins ben taneada 
Una elllpiulada pO lleta 
Que perdía 5a xa\'Cta 
Per allá enrarinolada. 

l\fESTRE GRINOS. 

(cAquí dins dos estodiants 
Descansan.» Tals com abans. 

Jau aquí un hon al·tillé 
QUtJ va morí d' un gros susto 
Quant un munt de bales vé. 

Aquí entelTaren de balde 
Per no trobarlí UII velló 
Un qu' ha vía estat Alcalde ... 
De barrio ¡Deu el perdó. 

A¡¡uí descansa un trone"a 
Ditxós, tartamús y tort, 
Taot en vida eom en mbrt 
Sempre es estat calavera. 

Aquí hey ha sa pell y els ossos 
D.' un gran mestre de Hatí. 
-¿Sabríes de que morí? 
-De no pod~ menjá. h·ossos. 

Jau un escrivent aquí 
Que d' ungles llargues pate. 

L' IGNORANCIA. 

Un estodi~nt j:lIl aquí' 
Qu' era talllbé cnalllorat. 
-¡,Que saps de que va morí? 
-De cal'abassa embarat. 

.J~u t~nr.at din's nn armari 
Es taverné n' Eslelrich. 
-Er:i un' homo millonari. 
-S' aygo fon lo que '1 fé ¡'icho 

Jau aquí un qu' en la guerra 
Moltes eiutats conqnistá, 
y ara dos metros de terra 
Li sobran pel' dcscansá. 

UN ATREVIT. 

(TRADuccró.l 

Está enterl'at un poeta 
Dirs aquesta sepultura, 
Si no s' hag-ués lllllrt, s' hauría 
Morta sa Literatura. 

COVERBO~. 

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 

GBROGLIPICH.-Ripuntá randes y mocadós. 
SR:.IBLANSES .. -l. En que l'; r;oU,'s. 

2. En que fan plorá. 
3. En que ca. vestit. de blanch. 
4. En que II eeuen poqucs cs-

trelles. 
XARADA ...... -Do-sé. 
PREGUNTA .... -Sa somb"a. 
CA VlLACIÓ ... • -Estelricl!. 
FUGA ......... -Albocassa un 8egadó 

de oessa perdé s' alé: 
casi casi no he'j Da cssb 
ti temps s' E{lJIra-monció. 

ENDRV1NAYA.-Una escopeta. 

GEROGLlFICH. 

~~GILI. ~ l\ y: -: 

SEMBLANSES. 
Una vegada dos pagesos d' aqllells de 1. 

sa montaña que poques vegades arriban 
a Ciutat posaren messions a veure qui 2. 
anida a n' es Cementeri un vespre ja 3. 
fosch pero amb sa condició qu' llavía 4. 
d' essé a n' esCementeri de Ciutat. 

¿En que s' asscmbla una etll a n' els morros 
d' un hOrno? 

¿Y una ealllpana 11 un hOmo gat? 

, J ustament es díá que triaren per fé 
sa prova va essé es día de Tols Sants a 
vespre, y qllant Jesprés d' havé caminat 
un parey d' bores afinaren es Cementeri 
qu' eslava encara illuminat amb fana
leLs, fogiren tan correns que cap d' els 
dos s' aturá fins un Mn tros lluñy per
que no bavían caygllt en quin día era y 
se pensaren qu' els 11ums eran árlimes 
que los volían fé po: 

* 
'" lO 

-¡,Que no has d' aná él n' e¡; Cemcn
teri demá? (deya un jove él un aItre). 

-No, fieL; ja bastará es lemps qu' hey 
estaré en havermhí duyt; ¿encara ÜClbes 
qu' hey hem d' anáara d' en vin en vi u? 

-jJa es coneix qu' els rn'orls te fan 
molta po! 

ORIDES. 

CORONES FÚNEBRES. 
Els qui en ynlga comprá que-vajan á sa Pá

pelería de Can Tous, que n' hi ha d'her
moses, bOnes y barato. 

Qui vol comprá I'AN:EI:L:LZTS de mol
tíssimes classes, rosaris de pasta bamba y de 
confitura, y pesses de pasta real daUI'ada, que 
vaja 11 sa CONFITERiA DE CAN FRASQUET y en 
trobará de bOns. Se fa present qu' els pane
lleta son tals, y no pasta real cuyta qu' heu 
imita, y que sa pasta real daurada no es de 
aquella qu' el metjes amb rahó aconsevan que 
no 's menj. " 

¿Y els diaris a ses músiqucs lllilitars? 
¿Y una guitcl'I'a a S3 T(tlTe de Felanitx? 

XARADA 
Veu que serveix per cantá 

Se troba rá a m b ~a primera; 
Segolla que vé del'l'em 
.Es membre del co~ humá; 
Es tot quant vas a agraná 
Li sois pegá amb S:l granera. 

PREGUNTA. 
¿Qu' es lo que féu Cés:lI' AuO'ustoquant ya 

hav~ fet trenta añ&? " 

CAVILACIÓ. 

TROPELL 
Compondre amb aquestes Iletres" unilinatg8. 

FUGA DE \'OCALS. 
• Ll.ch v.r.s Ll.ch 

• .mb .n Ll.ch I ~s e.s.d. 
i •• 11 eh n. '/l. ":<;S .n.d. 
• Ll.ch n. 'g .. I'.s b.l 

ENDEVI N AYA. 

Naisch .a fOI'sa de~ra¡iades, 
.Tolhom rlU quant '.Iamech; 

"\ abans de clavarmt; ''. ileeh, 
Me sol en dona ellsa1 ti qes. 

p,,1' fota sa colecció 
eSTRR GRINOS; 

(S88 30lucions dissapte '1'ú eé si. som Dlru.) 
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