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SANTIFICA CiÓ DES DlUMENGE. 

Molles persones piadoses han empre
'Sa sa gloriosa tasca de fé ressucita la 
.santificaci6 de la festa des Diumenge. 
¡Ban pensament! Ja era hora de posá 
remey a sa confusi6 que reyua dins Ma
llorca sobre aquest punL 

POden contá que per lográ tan han fi 
mos tenen a nollros en es séu costal, 
mentres procuren no fé sa feyna a mit
jes costures. 

Una vegada comensada sa tasca, s' es 
mesté no deixarla de ses mans, sense 
tení contemplacions de cap casta fins 
.arribá a s' enfront; maldemenl tropian 
molles dificultals que vence y grosses 
·contrarietats que combatre. 

Aquestes b(1l1eS persones han comen
sal, a fí d' arrancá aquest mal arbre, a 
tayarlí ses petites reletes, aq uelles més 
visibles que corren per dem u n t sa lerra; 
y es necessari aná a cercá sa soca prin
cipal, armarsé d' una bClna deslraló una 
serra grossa per rompre ses rels més 
gruixades, y lográ es séu bon inlenl; 6 
sinós no baurem fet res. Per axO es que 
('n voIero cOllversá d' asseguts. 

Els dEm M,ll1amenls de Deu forman el 
cOdich de lleys més anlich y sllblim del 
mon. Los séus preceples "aren esse dic
tats p' el mateix Creador, y son de tal 
naluralesa, com a cosa feta per Aquell 
que no pol errá may, qu' es séu cumpli
ment y observancia dona a n' els hOmos 
s' alegría y sa salllt qu' ba mesté la séua 
vida mortal, d' una manera segura é in
dubitable. 

Encara direm més: tots aquests Ma
namenls tenen ja en parL sa séua re
compensa en aquesta vida, com vos ho 
podría demostrá amb infinidat d' ecsem
pIes; y un d' els preceptes més impor
Lanls y que més aviaL toca aquesla re
compensa d' una manera visible es sa 
de la Santificaci6 de les fes les perque 
pareix que Deu lé un especial cuydado 
en enviá S8 més .segura ·prosperidat a 
to1s els qui observan aquesla santifica
~i6i y no deixa pujá maya galliné a n' els 

qui no l' observan. Y axó es una cosa 
que se pot veure cada día dins toles ses 
parts del mono 

Sa sanlificació des Diumenge y de ses 
fes tes solemnes es un d' els tres primers 
Manamenls d'aquesta lley de Deuj y beu 
de repará tots els qui ara lletgiu L' IG
NORANCIA Ó la escoltau lletgí, que d' els 
deu Manaments, els tres primés que son 
els tres més priucipals tractan solamenl 
de lo que devem a Deu, perque el primé 
mana amar16 sobre totes les coses; el 
segon respectarl6 fins al punt de uo 
anomená el séu santíssim nom en vá, y 
el tercé mos ordena santificá ses fesles, 
ó sÍa que d' els sel díes de sa selmana 
n'!Ji baja un només per EH y p' el des
cans del procsim, deixant per noltros 
maleixos tots els altres siso 

Sa santificaci6 des Diumenge la con
siderám noltros com sa iuslitució relli
giosa més antiga de la terra, y sa més 
es lesa per dins tot el mon; y es motiu 
d' aquesta generalilat que té es degut 
el que es higienica y beneficiosa, (com 
totes ses institucions de sa nosLra relli
gió) a s' ánima y a n' es coso Aquesta 
santificaci6 es també es regoneixt'menL 
més solemne de sa soberanía de Deu 
demunt els hornos, per Ell creats; y per 
aquest poder6s motiu es de alta conve
niencia social es conservarla amb tota 
sa séúa puresa y vigor. 

Val' aquí perque volem que sa séua 
observancia se rehabilit d' una manera 
complela, y que sía aquesta observancia 
una verladera demostraci6 de lo que 
s' homo den a n' es séu Creador, y del 
respecte que li mereix una disposició ó 
lley emanada direclamenl de la séua Di
vina volunlat. 

Una de ses coses qu' es convenienl 
que fassem per iogtá tan sanl fí es el 
reclamá s' ausili de totes ses Autorilats 
constituhides, tan t eclesiásliques, com 
mililars, tant civils com municipals, a 
fí de pode contá amb so séu poderós ele
mento 

Després s' es mes té diferenciá ses va
ries castes de feynes que s' oposan a 
n' aquesta santificaci6j perque no sola
ment s' han d' evitá ses mecániques, 

sin6 també ses inllecessaries per con. 
traries a n' aquesla santificaci6, y fin!! y 
tot modificá aquelles costums que sellse 
ess~ feyna han estat y son encara causa 
y motiu d' entronisá el trabav en tan 
sants díesj y han donaL llocl~ a que se 
perdés sa práctica anLigament seguida. 
d' aquesta completa santificació. 

Rey ha varies castes de trabay. Un 
necessari que no '11 podem prescindí ni 
trasladá a un allre día de sa setmana; 
un altre que podém ferI6 amb antici
paci6 6 posterioridat; y un allre que '1 
podém evitá del tot per ess8 merament 
de lujo ó d' ellltelenllnent y complela
ment inútil. 

Aquesta derrera casta Je trabay es el 
primé qu' bauria de desapareixe, com es 
llagich, perque sa sanlificaci6 des Diu
menge fos un fet; més, desgraciadament, 
es el que més se tolera, el que més passa 
per maya y el que manco se tracta de 
evilá. 
Comens~m a posá uns quants ecsem,. 

pIes y mos entendrem milló. 
Els teatros, els circos, ses plasses de 

toros, els cassinos, els reñideros de galls 
y molles altres societats solen elegí 6 
preferí els diumenges per doná ses séues 
funcions més uolables; y per lográ més 
concurrencia y més ganancia obligan a 
fé feyna en diumenge a toreros, operis. 
tes. comediants, músichs, cantanLs, ma
q uinistes, crials, bastaixos y aItres cas
les de manestrals. 

Ara demán jo: ¿quina necessilaL hev 
ha d' aquestes funcions en semblant fes
ta't ¿no es poden elegí aItres afes d' enlre 
setmana per celebrá aquestes diversions, 
que ninguna ulililal donan a ningú, ans 
bé son molL mal sanes per s' ánima y 
p' es cüs, filosoficament considerades~ . 

Un pobret jornalé, qu' es diumenge 
dema tí cobra es salari de sa séua set
mana de jqrnals, no pOt aná a comprá 
un tros de f('¡ba per abrigá un infant 
séu, cosa necessaria tal vega da qu' está 
fela en deu minuts y sense escandol; y 
un rich ha de podé perdre qualre bOres 
públicament dIOS un Tealro 6 plassa de 
toros, vejent coses que res tenen de san
tificaci6 y que son del tot superfluxes, 
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i,Per qué se tracla d' evitá lo primé sense séus fadrins y jornalés fins després que 
fé res per fé desapareixe lo segon? ¿Quin ha tocat doblés, ó sia fins el mateix de
es s'objecle de fé tancá ses botigues'? El mati des diumenge; y es clá qu' aquest 
que sa venla no perjudich s' assistencia día es quant es jornalé pOl ana a com
a ses funcions d' iglesia y a aItres prác- prá unes sabales si les ha mesté, ó un 
tiques indirecles de santificació. ¿Y ses tras de roba, ó una taleca de farina, ó 
funciolls de toros, titeres, comedies y qllalsevol aIlre cosa que sia indispensa
bregues de galls no son més falals a ble per s' aliment y, vesluari !le sa séua 
n' aquesta assistellcia y santificació? familia. 

Dirá qualcú qu' estant destinat també NOltros a Ciutat tenim es mercal po-
aquest dia a D' el descans del cos y del sat en dissapte per causa de sa santifi
esperit, convé proporcioná diversions a cació des Diumenge; y els jornalés, 
n' el qui reposa del trabay de tola la quant hey ha mercat, no hey poden aná 
setmana. Noltros DO som tan rigorisles á comprá res, perque ja han gastada sa 
que pretengllém que el qlli es crisliá selmana que cohraren sis díes abaus; y 
pas es diumenge de pIe en pIe dins ses tenen qu' aná a fé ses compres a n' els 
19lesies; ans al conlrari s' opinió nostra revenedors que solen "endre es diumen
es sa de que aquest día se dedich en ge a Plassa sa fruyta que compraren es 
primer lloch a s' alabansa qu' es deguda día abans él n' ~ls pagesos; y :no los 
a Deu, y en segon a ses alencions que cosla una carestía que los seria afluxa
de noltros reclaman els allres homos dora si cobrassen abans des diumenge. 
germans nostros, particularment els pa- Pagaul6s es dissapte dematí y veureu 
rents; y per últim a s' espayameut, que com es mercat s' animará, y desaparei
es la vida del nostro esperit. Hey ha xerá d' allá dedins s' escoria d' els reve
mol tes casles de rebre aq uest es paya- nedós, y els jornalés no tendrán ca p ne
ment d' una manera saludable a n' el cessitat d' aná a Plassa ó a ses botigues 
Doslro cos, a sa nostra inteligencia y a es diumenge, y destinarán mes fácilment 
D' es nostro cM, contribuhint juntament aquest d¡a a sa sautificació y descans 
amb ses práctiques relligioses asa san- que tan necessaris son a sa séua mora
tificació des Diumenge; pero may pol lidat y bOnes costums. 
ess~ bo aquell espayament que fa torna Alires coses hey ha laÍnbé qu' haurían 
cruels, ó desmoralisa, ó produheix un d' essé trasladades a ll' els díes fanés y 
mal a s' ánima y a n' es c(}s. que ses Auloridats baurian d' esse ses 

posem un aIlre cás. De segú que con- primeres en manarh6. Mos r~ferim a ses 
fessareu tots que en la observancia de Fires. Casi totes se celebran en diumen
qualsevollley s' ecsemple ba de partí de ge. ¡Y quants son els que per aná a fira 
dedaIt, perque sÍa de durada y profitós. se quedan sense missa! Y no digueu que 
Per lo maleix. el3 tlui poden, y els qui SfJls sÍa es diumenge es día aple per sa 
tenen, y els qui figuran, han d' essé els séna celebració, perque Inca vos fará 
primés en posá esment en cumplí aquest callá posanlvós de manifest sa gran con
preceple de la lley de Den. No. s' han de currencia que tenen els &á.us dijo1ts·bons; 
contentá solament amb so predlCá aques- ahont tal vegada com~lx més gent y 
ta sanlificació des diumenge, sinós que s' atravessan més dinés que 'n qualsevol 
ban d' essé els de devant de tots amb so aItre fira de Mallorca. 
posarla en práctica; absleninlsé d' obrí Per últim moltes persones esperan es 
ses séues cases en semblanls dí es per diumenge per treure ses séue;; mudades 
doná tertulies, jochs, halls, convits y noves. ¿Y axo per qué'? Perque son e1s 
altre casta de diversions; que serán tan diumenges els díes destinats a fé alarde 
inocentes c¿m voldrán, pero que no te- de sa séua yanidat, poder y riquesa; y 
nen res de descans ni de santificació. les v(Jlen lluM p' es Born, ó en es Tea
Han d' essé els primers que 'n semblant tro, él en qualque festa de carré, que 
día s' afluixen d' aná en cotxo a missa él també solen ferse en diumenge, indegu
a ses corantMres sen se necessitat, ó a damellt. Si en semblant dia solament se 
fé la rúa p' es Boro y per la Rambla, cuydassen d' aná a l' Iglesia abont hey 
perqu' els pobres jornalés no tengan res deuen have de concorre sense lujo, ni 
que dí si veueu qu' els richs fan té feyna flocbs, ni bandereles, ni adornos, ni cap 
a D' els séus dependents, d' aquella que casta de compostura que crit s' atenció 
DO es necessaria. Convé també es pro- de sa concurrencia; cap necessilat ten
curá que tots aquells qu' empran entre dfian d' estrená es vestit nou aquell día; 
setmana els jornalés y els maneslrals, ' y ses modisles, y els saslres, y els sa
maldement aquests sian ja mestres; no batés, y els capellés, y aItres manestrals 
esperen a pagarlós els séus contes es no haurían de fé feyna els diumeng~s 
diumenge dematí él es dissapte a derrera demalí perqu' els séus parroquiansó par
hora; perque aquesla mala costum es roquianes queden contents y pugan 11uhí 
causa de que ses botigues toLes YEHlgan aquell decapvespre ó vespre es nou ves
mes amb un diumenge qu'en quatre díes tit. Si totes ses prendes se tornassen els 
d' entre setmana. Axo es consiguent; es dissaptes hey goñarían també els oficials 
jornalé sempre va curl y no compra fins y oficiales de ses botigues qu' ara en 
que té doblés. Si es señó paga al meslre lloch de descansá prestan un escés de 
a derrera hOra des dissapte él el diumen- feyna en diumenge de tres ó qllatre ho
ge dematí, es mestre no pOl pagá als res, sen se recompensa tal vOlla; y amb 

so perjudici molles vegades de quedars~ 
es dilluns sense jornal, perqu' es mestre 
ó sa mestressa no ban tengut temps de 
apareyá lo qll' han de fé. 

Repelim per lo mateix lo que tenim 
di~ abans. Sa santificació d'els Diumen
ges y fes tes de gordá es necessaria per 
sa bOna direcció d' els pobles y morali-· 
sació de toles ses families. 

Es volé conserva en vigor sa séua 
práctica, pública y privadamenl es una 
cosa allament civilisadora; pero convé 
molt es comensá per establí UDS Mn6 
fonaments y no aturarsé en porros-fuyes, 
ni contenLarsé amb so desterrá els abu
sos pelils; sinó dirigí tota sa farsa prin
cipal y atenció a correlgi els abusos 
gros sos y a llevá de la socielal totes ses 
causes que donan ocasió y lloch a que 
aquests solemnes dies no se santifiquen. 

Vat' aquí es camí qu' han de s~gui 
ses bOnes persones qu' uan empresa tan 
bona tasca. Que continúen, que no 's 
cansen ni fastidien, y L' IGNORANCIA los 
ajudará en toL y per tol amb ses séues 
modestes fOrses a lográ son Mn intento 

Envant, ydo, y que no desmayen. 

PEP D' AI1BE~A 

UN SOMIT. 

¡ACAD.A:IlENT,) 

Guayt y veítx IIf1S altres !lomos 
I"ichs y póbl'es tots rnesclals 
qll' uos amb sos alll'08 s' rsl.ayan, 
s' estaY¡ln semprc rapall!. 
¿Quí stln aquests'? y I'Ill contesla 
-~lel'cadcl's y Illallcslrals, 
3mos v st'ñós -s' esliman 
cóm S1 no fossco gerOlans. 
-AI'd, ' ... ina, y aquí guay la 
que t' asseglll' que W'urás 
una ciJsa deverlicla -
Hey vaitx y cm p~~ a mirá 
y veitlí. una gl'ossa gu,:rda 
a dills no C;¡tnp {;lI11bé gl'an 
de gOl'ans de ducs carnes 
que camioant pl'l' allá 
a cada passa pegaYan 
de jOlio)'s un bon eselat 
y tenían ses I'utlanes 
que I'éljavan l'O)'s de sanch. 
-¡Vaja quina casta d' ases! 
(vaitx clamá tol estol·a!.;) 
may dd mon n' havía ..-isls. 
-Cada passa que dará~ 
en ycurás a fol'l'ollons 
puis pel' totes parts fl' hi ha; 
aquesl.s ereuen esse sabis 
y son uns gl'alls ignorants; 
ell (~I lJ10n ~lln rntJlls els MillOS 

qUe pateixcn d' aqucst mal.
V¡lÍlx torná don{¡ una passa 
,. witx UIl allre fOl'al 
y en torn ll1éll un sens fí d' hOlllos. 
dins un camp de lJloll de faneh 
bolcaotse tira que til'a. 
S' en axecal'rn U os qua n ts 
amb un pegat 11 la vista 
quc '1 se posaren boleant, 
y quanl s~ "cren tan eegos 
foren partllS desbocats; 



uns dins un avench se c:!v('n, 
aItres de dalt els pcñals' 
y amb S3 fúa en que corrían 
J'omanían estrellats. 
Vaitx preguntá aquells qui eran; 
-¡Ah, fiyet méu! uns desditxats. 
Aquests son tols aquells crgos 
que no creuen en sos Sants, 
ni en Deu, ni en ~anta l\Iarí~, 
y no xerran més qne nlal 
de sa nostra Ftl qu' es santa, 
de monges y capellans; 
y sa causa lijes sa bena 
que bolcantse s' han posat 
que los impedeix es Vfure 
sa lIum de la Veritat. 
M~ apart y me pl\S depres! 
11 mil'á s' altre forat 
v veitx un arbre ufanús 
de fruyta ben canegat. 
Vns devall s' arredossav;¡n, 
al tres pujava n deda I t, 
Y l' amo que dalt estava 
los deya:-Vamos, germans, 
vos ellcarre.;h aquest 3rhre, 
teniulí cuydado gran, 
y lIevaulí ses onlgues, 
y si té qualque animal, 
y no toqueu grns de fl'llyta 
qu' ha d' esse pel' quí está abaix. 
-D' axo no 'n passeu cuydado, 
(respongueren tots plegats;) 
bastaqu' cstiga en mans nustres 
per conservarse ben sá.-
Quan!. l' amo girá s' esquena 
tots els qui cstavan dedalt 
cohiren lota sa fl'uyta 
y el deixa I'en ben pela l. 
Els d' abaix amb rabia devall: 
-¿Y pel' noltros no n' h¡"ha? 
-Qui está IJaix fa penit¡\ncia. 
-¡Vaja uns dolenls ma¡OI'al~! 
noltros que cavám la sl)ca 
y amb sa sl]hor la regám 
per uarlí salut y vida 
y aquests el volen matá. 
-¡,Qui SOIl aquests?-No t' importa. 
Deu heu sab, y axo es bastant; 
mos diuen lo que no creuen 
y lo que diuen no heu fan. 
Deixem qu' al'l'ib la séua hora.-
A un altre rOI'at 111: en vaitx 
y vailx veure una gran guarda 
d' auvcyes dins 1l:J bcll plá 
que tranquiles p~sturavall, 
Jos séus picarols sonant. 
Me gil' y veitx que venían 
dos forsarruts animals 
consemblants a ses auveyes 
y es posaren 11 fé caro .• 
Es pastó prest s' en va teme 
y un d' el& dos pogué agafá, 
il\ matá y quant l' escorxava 
va sufl'Í gros desengañy 
perque fonch un Ilop sauvatge 
3mb pell d' auveya mudat. 
~Son aquests aquells mals hornos 
qu' amb sa capa de bondat 
vos esplotan y pal'eixen 
que no fan mal 11 n' es pa; 
pero si 'Is alses sa capa 
y los mires trobarás 
un puñal y una pistola 
per poderte assegu rá 
¿T' ha agradat aquesta cova 
tota plena de forats 
per veure en el Mon quant passa 
sense mentides ni engañy? 
Es ciri .:le sa conciencia ' 
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ja 1" p;ll'tit ;1 "1"'111;': ,'s Id:dl 
\' ('~ ('¡I'i d,' q IIJ;¡li,'i:l 
;'ÜUI IlJt\,' \;1 ¡n,',,, IIdl'dl '" f:'. 
jOuin 1J],JlI~ Ulii \;1.11,:1, qui 1,'i1l, 

qlli va IllJlll111 y 'lui \iI aVdll; 
lllJ est'llIill,;t, ~'11111\' ardq;'a; 
HIl Il' pl,'J's, :; 1;]11'1: Irdha~'s; 
HlIS riW'II, ,'í, ;illn':' pll\r;ln; 
ilIJ dlll'lll, s' ;:1 In' e,I;1 vl'Il;wl. 
PéJ'U I!;¡ÚI arJ'd,;, UII día 
(j 11 e: tot axü est;, ;¡¡;auat 
y aquel! qu' ha duytinala vida 
lo! heu Irób:, a s' enforná. 
-Silrtigucm d' aq uesla coya 
IJtle del moo ja 'n tench baslant: 
lnt'rH~1lI 11 casa tranquila 
ahont ju tranquil puga está.
Aquella pagesa hi'!'fllosa 
me dugué dins un calllp ras 
ahont s' hi w\'a una caseta 
alllb UIJ ¡al'dí al ~éll costat. 
-Dins ¡iql1esta casa blanca 

. (me digné) podrás e~lá 
y amll una vida tranquila 
cuydarás' aquesl sendwat. 
FCllt fc"na tie ~ül a ~ol 
alJJh ta ·suhú d reg-.II'ús, 
y'-Ilo 't cl'égues ql;e si séudJl'('s 
clyad(:s, úrdis, v J.¡\;¡ts 
pUglll'S cullil' l:0nil Xl'xa; 
lo que: SClllUI'is cullirás; 
lJlt's prOl'llra selllbrá xexa 
:: farás pI pá més blanch 
-Ara jü te don les g!'aei~s 
fH'r aqucsl f¡¡"ü tall gl"<lO 
qlW m' has ret de treurem prollle 
d' aqnellllüch tan esbarriat. 
-¡Súls I'es lIJés de L' IG:-\ORA;\CL\'? 

-D~'ll de Yi<Ja 't don mo!ts ails, 
sa!ut y pau y all'gría 
jh'r en!'.l'ñ;í als ignllraots. 
-AIJ}(\n. Tú tlllnbé procura 
110 SI" tí de! ~ljkll jalJta).-
;\qní Jl)(~ pr(,lIgué cls cineh (:'S~(iS 
y llII;1 C'Rlrela lll' lIi dnr:;í 
;ligIH'nt:-Adics, fins dissapte, 
!ju' a \"('UI'l'rllle 101'n<l[';ís ..... -
Aqní '1Jl va nid:'l Hlumpare: 
-Alto qn' es sul ja es hen al!; 
jll'ells ses ('}"Ilas !J('[l drpl'i'ssa 
110 esti~:lll'S ndlirmi,e;ll -
jI' ¡lis dl~ preSsa y jú i\¡) cr(~~'a 
11) 'lll' havía esta! ~ollliant 
pCl'ljllC tut me p;!l'r:\Í~ 
llO sOllJit, la rl'~lid¡¡t. 
SOIll pal'til pens.l qlli peusa 
en s3 coya d' els fOI'at8 
y ara he I'csült jtl compondl'e 
aquest malsonant rom<lns, 
perquc en cap d' altri eSC31'mi'ntin 
lots els joyes mos cornpañs. 

FEROSTAS. 

XEREMtADES. 

PROCESSÓ DEL CORPUS. 

L'aily passat, després de vista, digue
rem qua tre parcJ ules referen ts el certes 
coses que mos ::;abé greu venre, y al pú
blicb en general: y amb molt LOn desitx 
mos permetérem cridá demuntelles sa 
atenció de s' encarregat d' organisarle, 
fos qui fos, perque no tornassen s~ccehí 
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semblanls coses, que moll desdiuen de 
una funció tan gran, tan solemne, y tan 
digne de tol decoro y magestat. 

Añs enrera, per falta de ses comuní
dats relligioses, dita processó era que
dada reduhida el un curt acompañament, 
formal p' els Seminaristes, y les cinch 
Parr0quies: el poch el poch se va dá axam
pIes, y s'admeteren algunes associacions 
amb les séues bauderes, y ses figures de 
los séus sanls litulars y palrons: y l'añy 
passal s' amolIá, com solem dí, ¡S' esco
ta en banda! tan! en banda, que tolhom 
que 'n volgué esse, pogué prendre can
dela, cóm si. fos confrare. No parlarem 
d' els infants~ carregats de flochs y ban
deretes, y cabeyets rissats, perque duan 
tola l' innocencia d' els angels, y fins a 
cerl punl aquesl acompailarnent pOt in
terpretarsé com una manifestació sim
bOlica d' els esperits puríssims que ro
deljan el gloriós trono del Señor. Mos 
referim el n' els jovensans, y hornos gra
nats, que s' hi presentáren, y los hi dei
xaren aná, moll indecorosament vestits, 
perqlle alguns, y se parían contá per 
dotzenes, hey ana van , amb axó qu' es 
diu trage de mesclilla de coló· y mol .. 
claret, camia estampada, y de llista, 
sense mocadó ó corbata al coll, y fins y 
tot amb sabates depell blanca, y de 
qualcun se pogué suposá y mitx veure 
sense calcelins. Aquelles fatxes haurían 
estatmolt a son lloch a n' es tendidO 
d' una Plassa de TOros ó fenl una bauxa 
a n' els Hostals nous; pero may, ni per 
cap estil, d' aquella raanera veslits, a sa 
solemne Processó del Corpus. 

Si axo pareiX: cosa poca, que no fa al 
cas, y que no importa posarhi esment, 
no mos quedará el noltros més remey que 
di com deya aquell «elIs heu entenen.» 

Pero per si acás també noltros, y es 
públich heu entengués'una miqueta que 
bé podria essé, diriam, que p' es lluhi
roen! de tan solemne acle, y evitá sem
blallt irreverencia, desitjariam~ se ten
gués a~~o en conta, y no se permetés lo 
que l' añy passat verem, y que per pod6 
aná el dita processó fas condició precisa, 
'Destíts '!J calsats de negre, coroata al cOlE 
y camía blanca. 

Manáaxo y ferbó cumpli no deu ess~ 
cosa tan dificil. 

* * * 
Es D0stro corresponsal de s' Hostalet 

mosdiu que dissapte passat bey bagué· 
dues desgracies, perque un carro passá 
per demunt un horno el sa carretera de 
Inca, y una atlOta el s' horabaixa se cre
má amb un quinqué de petróleo. 

Mos diu lambé que el dia de Pasco de 
Cincogema bey haurá s' inauguració de 
ses Fiyes de la Purissima y sa festa del 
Mes de Maria, amb comunÍó general él 
les 7 y mitja del mati y ofici el les deu, 
amb sermó que predicará Don Jusep 
Reus. El decapvespre el les cinch se 
fará es Mes de Maria y Trisagi costeat 
per ses fiyes de la Purissima. 
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PRONOSTICH PER LA 8ETMANA QUI VÉ. 

Diu11le1lge 24 de lJlaitx. 

PASCUA DE PENTECOSTÉS ó LA VENGUDA 
DEL ESPERIT SANT, STA. SUSAYNA 

y S. JUAN ~'RANCISCO DE REGIS. 

(Ind. pI. en la Seu, y bendició papal 11 S. AgustL) 

Coralltlui/·es.-Acaban en Sta. Magdalena, y co
mensan en la iglesia d' els Desamparats, de
dicades 11 sa Titular. 

Com!us.-En surt á les 7 pel' Alcudia y Bar
celona; 11 les 8 per Errissa y Alicant. 

Efemérides.-1730. Vengueren dues tadanes 
d' Alger qui aporlaren molts de catius cris
tians ab los pares redemptors. Dt'sembarca
ren v feren Ilna solemne processó. Duva la 
bandera D. Nicolau Olesa, Cavall!'I' del Rabit 
d' Alcánt:lI'a y casi tola la Noblesa tant na
tural COOl estrangera assistí 11 la procC'ssó. 
Passaren p' el Real Castell, Cort y tol8 els 
COllvents de monges y 11 les 8 de la nit entrá 
S3 processó a la Mercé y se doná un esplér:
dido sopá a los catius y los cavallés los Sf~I'
vían en laula. 

Temps.-Perillan ooyres. 
Signes.-Es sol en Géminis; y 5a \luna en Li

bra.-Els nins nats ayuy serán hermosos 
y SI'S ¡lines fades. 

DilluIIS 25. 

SANTA MARÍA MAGDALENA DE PAZZIS. 

CO/"{/Il!/¡ores.-Sl'jueixen 11 n' els Desamparats. 
Con·eus.-A les/ del matí sOl arribá el de Va-

lencia y á les O es de Mahó pel' Alcudia. A 
les 5 des capvespre surt es vapor per !\;lahó. 

Efemérides.-1758. El dia del cOrpus. Va v('ní 
UIl xabech y digué qu' els muros l' havíall 
encalsat fins 11 dins de la Bahía. Era una mi
seria. Tota la mar eslava cl'emada de moros. 
-1781. Vingué ordl'e de I\Jadl"Ít perqne els 
milicianos s' en tornaSSCIl 11 ca-séua, y la 
presó romangué 4 díes sense guardia. 

T~mps.-~egueix boyró~. . . 
Szgnes.-Es sol en Gémlllls; S3 lIuna en Libra. 

-Els nins qu' avuy naixqucn sel'án pe rc
rosos y SI'S nines veleles. 

Dimal's 26. 

SANT FELlP NEHI y LA BEATA MAHIANA 

Coranthores.-At:aban a n' els Desamparats, y 
comensan 11 Sant Felip Nel'Í dedicades a son 
Sant Fundadol'. 

Con·eus.-Surt 11 les 5 es "apor cap 11 Barcelona. 
Efemé7'ides.-1757. Va ploure lant qu' els tor

rents corregueren bé. 
Temps.-Brusques. .. 
Signes.-Es sol en GémlOls; y sa lIuna en Es

corpio.-Els nins nats avuy serán bons per 
frares y ses nines fanm'es. 

Dilllecl'es 27. 

SANT JUAN PAPA Y MÁRTIR. 

(Témpora.) , 

C9ranthol'es.-Segueixen 11 Sant Felip Neri. 
Correus.-A les:5 arriba d' Ervissa y d' Alicant. 
Efemérides.-1150. Gracies 11 Deu qu' avuy se 

va embarcar el Comandant Don Juan Resti
tuto Antolinez de Castro. Puch assegurar 
que s' en va anal' 11 grat y contento de tothom, 

L' IGNORANCIA 

ménos dc dos ú tres que li feyan de colegas 
a Palacio ó de lIepatayades. Deu fassa que 
no tOI'O. Amen. En son lIuch entrá D. Gas
pal' de Cagis'ig~I, Mariscal de Campo 
La peste encara durava, peru gl'acies a Deu, 
ja no duya taDta malicia aquí rn la Ciutat. 
En les viles CDcara fl'ya de lt's séucs. Deu 
mas ajut. Amen. " 

Temps.-Segueix aygolós. 
Siglles.-Es sOl en Géminis; y sa lIuna en Es

corpio.-Els nins que neixerán anly serán 
Mns manestrals, y ses nines vaywres. 

lJijolis 28. 

SANT JUST y SANT GERMAN BlSBE. 
(Se treu ánima.) 

Corantltores.-Acahan a Sant Felip Nel"Í. 
Correus.-A les !.I ¡;b1 arribá el de !\1ahú, y 11 

les 5 des capYespre surt es de Valencia y 
es d' Alcudia y Malló. 

Efemé/'ides.-1750. Diu un escritor lo siguen!: 
AVl1y mc son restituit 11 Ciutat a causa que 
la peste CO!J1ensava 11 pt'endre fOrsa en Sineu. 
Deu mos ajut. Amen. 
S' ellcengué gl'an renou en Mallol'ca cntre la 
ciutat, poble, Ille. Capitol, quantre els pares 
dominicos perqu' havían escrit a Roma con
tra el culto inmemorial del B. Ilamon Llull 
y altres dicleris que digueren alguns afectos 
á dits dominicos, pero el motin principal 
fonch el no volé as~istí dit convent al Tedeum 
que feu la Ciutat als 25 de Janel' passat. Co
mensá la cosa á ellcendrel's¡) y enmarañarsé 
de mancra que '1 populatxo, en veurc frarc 
dominico los deyan "Viva Raymundo» y los 
arribaren á tal data que no sortÍan del con
vent y fonch precís que la IlI. Audiencia 
quant sortían ab lo rosari hey envi,ás mi
nistres. 

Temps.-€j) Lluna plena 11 les 8'42 Je la nit. 
Siunes.-Es sol en Géminis; sa lIuna en Sagi

tari.-EIs nins nats a\'lIV serán llluros de 
pau y ses nines alibles de" easéua. 

lJivelld/'es 29. 

SANT MAXIi\UNO, RISRE. 
(Témpol'a.) 

CoranlhOres.-Coíllensan en el Socós dedicacl,'s 
al Sant Cristo. 

Efemérides -1154. Aygo grussa tot lo día y 
tata la nit. 

Temps.-Bun temps. 
5ignes.-Es sol en Géminis; S3 Iluna en Sagi

tari.-EIs nins qu' ayny neixerán serán ter
ribles y ses nines de \larga vida. 

Dissap!e 30. 

SANT FERNANDO, BEY D' ESPAÑA. 
(Témpora, Ordres y se.treu ánima) 

Corantltores.-Segueixen en el Socós. 
COl'reus.-Aniba a les 7 es de Barcelona. A mitx 

día surt es de Barcelona per Alcudia. 
Efemérides.-1752. El blat anava aquest día á 

10 sous la harcella v la cullita anava molt 
bOna, gMcies 11 Deu: Ja segayan urdis á la 
plena. 
-1158. Los moros tenían sitial el Correu 
de Mallorca dins el pOl't d' Andl·aitx. 

Temps.-Bo y calent. 
Signes.-Es sOl en Géminis; sa Iluna en Capri

corni. Jupitcl' prop de Régulo.-Els nins 
qu' avuy neixerán serán fÓfts y ses nines 
señoretes. 

-------------------

SOLUCIONS Á Y.O DES NÚMERO PA¡;SA'l'. 

GEROGLlFICII.-Per I/u:.< I)uefasses 1'13 per demés. 
SEMIlLANSES •• -l. En que n' hi ha rle bassones. 

2. En que 1/' lIi ha de "arios tamañs. 
8. En que s· ¡tI/la n . 
4. En gu' ""ra coltal d' ay[¡o. 

XARADA •••••• • -Fus-te. 
PREGUNTA ••• • -Sa lletra ]lJ. 
CA VILACIÓ ••• • -Llambias. 
FUGA ....... ... -Debadl?s me dú,~ sa júrra 

que tan mateia: 1/0 beuré, 
puis si s' ay[¡ordent l/O eé 
lile I)(),~art! á m"njá tl'rra. 

ENDEYlNAYA .. -Una falO" te¡¡:lra. 

GEROGLlFICH. 

¿;- X-+-: X. aBn X BY 1 -+- 3 11 
ECSlmB. 

SEMBLANSES. 

1. I,En que s' assembla una lIadriola a un avaro? 
2. ¿Y un avaro a un malalt? 
3. ¿Y un malalt a un t:lUló? 
4. ¿Y un tauló á sa pasta de farina? 

XARADA 
Per primera en passa gent; 

segona la té tothom; 
y es mon to! es una festa 
que cad' añy dona consol. 

PREGUNTA. 
.¿Qu' es lo primé que fa un OI)U que p~stul'a, 

quant surt es Sol? 

CAVILACIÓ. 
DIGBAN 

CompOndl'il amb aquestes lletres unllinatge. 

'FUGA DE VOCALS. 
N. C.t.I.Il. m' .gl·.d. 

p.l'q .. t. .s p.r! .. m.u 
y s. b.qu.!. d' .nl".s 
y ,s n.s d. r.t. p.f1.d. 

UNA PADRINA CAS'ADA, 

ENDEVINAYA. 

Som imatge de vurcsa, 
dins un \libre estich guardat, 
quant me treuen de ca-méua 
me matan y al Cel m' en vaitx. 

(8c& 8olueio1!s dissapte quí o!Í si som oius,j 

CUENTOS MALLORQUINS 
D' EN PEHE D' A. PENYA. 

Se baratan amh dlles pessetcs á sa lIibrería de 
sa Viuda y I1vs d' En Pere J. Gclabert, Pas d'en. 
Quint, n.o -lO.-Rey ha rcbaixa de preus p' els' 
qui en prencn molts. 

23 MAITX DE 1885 

Estampa de sa Viuda y fl.ils d' En P. J. Gclaber 




