t'

Quinzenari portaveu de l'flssoeiaeio "Pinerva,,4efensor dels interessos morals i materials d'Arta i sa Gomarea
Dels treballs publlcats he son responsables els autors

Redaccid i Administracid

Quatre Cantons, 3'

+

__....
~.

ARTA

I

Grat sia a Deu, que Arti, cap de la Comarca
llevantina de Mallorca, c o m e n p a desxondir-se de
bon de veres i vol tambe la part que li pertoca en
I'honrosa t a x a de procurar el rejoveniment de la
nostra Illa en tots els ordes.
D e cert temps an aquesta part, s'hi noten sintomes de renovellament. La creacio d'entitats
socials d'empenta corn la Caixa Rural, va esser el
primer pas donat en fort, cap an el progris material de la nmtra vila; a ella va seguir la constitucio
d'un Sindicat Agricola que treballa p'el millorament de 1'Agricultura local, i d'allavonces enCa
s'han fetes una,partida d'ob:es de veritable profit
material i social.
Aqui, aont mai per mai havia conseguit posar.'bi rek cap soeiedat, avui n'hi ha establides un
nhmero considerable de vida mis o matico intensa.
Sa tornada de gran multitut de paisans nostros
eQriquitsa les ArnPriques.ha fet engrandir i millorar la nostra Vila qu'al meteix temps s'ha higienisada i etnbellida amb la reforma de la Parroquia i
San Salvador, la construccio de plasses i carre5
nops i la sem bra d'arbres d'ornamenr. Tot aixo
i la c~ncessioljltimament rebuda del ferro-card
que nos unirh amb el restant de Mallorca, sembla
ievelar qu'el poble empren la veritable via del
progres material.
AI costat d'aquest resorgiment econbmic, no
podia faltar-hi el literari i cientitic. La benemerita
Caixr Rural anyalment. celebra una festa literaria
que fins ara es pot dir qu'era 1'6nic caliu que
cqmava eti I'altar de la Ciencia. MCS, una serie de
conferencies qu,aquest any passat dona el Circol
d'Obrers Catblics i la tonstant predicacio de persones entusiastes per .la cultura popular han pres
dins el cor #una joventut ivida d'instruccib que
s'ha ajnntada. en societat i traballa amb entusiasme
p'el foment de la cultura, en be seu i dels demts.
Per a h a part, hi ha aqui qui se dedica a un ram
especial de la Ciencia, cotn no hi falta tampoc una
j&entut entrenada en la, colaboracih a peribdics i
reafstes de fora. donta Art&,amb elements de valor
inestimable 'que se dediquen a llevar la pols als
doourrents antics dels arxius. mallorquins per
treurbr-ne notes histbriques de la poblaci6; com
tambe hac0ritribtli.t inagnanimament al moviment
cientific;i'literari . de Mallorca amb persones que
amb llurs estudis'i peblicacions han lograt ier-se
un n o m &stingit.
:
Sentim tots aquests vaKosisJims element$
:.
lianyatanqa' d'uh':p$ribdic loca! que pbsi6n comu\ nichcid . aqdesfs escriptors amb 'els qu'estiguen
.di~posts.a.rebrellurs.essegyan~es
i fruir.ks balle~ ~ ~ p r o d udec tS O
e D ingefii,'hem volgut trewTe.a
l@;po~~
u m aquestmb.destquinzenari,
qu'al mateix tem, s
de^ 1% noy entitat
"Minekv$ P5
jygui. hfi..iii5tqial o crobi
els Tefs mb'rihia&
din-5,
,Socceesqw
fi ?deque , p e r t a p s t
istots&paisans.q&vvft& a forqtenguin'un
~'
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fil que lligui llurs inimes anyorivoles amb I'esperit
del D O b k .
Situats coin esta'm a la part del Llevant de
Mallorca, LLEVANT
li hem posat per noin. Ell es
el primer periodic qu'aqui' veu la llum i s'aixeca
avui csplendoros en la nostra encontrada com
s'alsa el Sol cada mati de darrera el Cup Yerwzc11
davant la formidable boca de les nostres Coves
com un ull gegant qui se desclou; i tot alsant-se
dematiner, LLEVANTescomet a tots sos lectors i
suscriptors, autoridats i a tota la Frensa, artanencs
i externs, als qui. viven an el poble i als qui
s'anyoren en llunfanes terres, dirigint a tots
I'escomesa tipica de 'canostra: Bon diu que Deu
mos d6.

El nostro programa
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Doble.

aquest quinzenari, fent-los avinent que a1 escriure
llurs traballs tenguin en compte dues coses: que
versin sobre assuntos que puguin interessar al
major nlimero de leqors, i que sa llargaria n o
desdiga de les dimensiocs del quinzenari, perque
en abdos casos nos veuriem obligats a deisar de
publicar-10s.
LLEVANT,
consequent amb els principis relligiosos tradicionals de la nostra terra, vol seguir
les petjades de la Relligio Catlica a la que defensari si es mestt i a ella subjectari el seu criteri.
LLEVANT
no es cap peribdic politic, si considerani la paraula politics en el sentit rastrer que
molts avui li donen. Es mes be independenr i no
se feri partidari ni contrari de cap partit. Perb,
aixb no vol dir, que n o hagi de dar compte,
sempre imparcialment, dels fets politics de l a .
Comarca, corn tarnbe una petita ressenya del
moment politic nacional a cada quinzena. Tambe
se cuidari de fer a sebre iom s'administra el
patrimoni comunal, donant compte de les sessions
dels Ajuntaments; a,voltes proposarh mides de bon
govern o reforrnes convenients a les poblacions i
feri una ressenya justa de les ,iniciatiyes i a c t a
dels nostros administradbrs aplaudjht sinserament
tot lo que fassen be o a1 manco amb bona
voluntat.
LLEVANT
encara qu'usi els termes propis del
llengdatge matlorqui adopta resoltarnent les Normes Ortogrifiques que Pany 1 9 1 3 publici I'Institut
d ' k t u d i s Catalans.
LLEVANT :adames de publicar una . Cronica de
tot l o que socceesca dins Arta i a cada u n dels pobles de la Comarci Ilevantina, publicark articles
d'historia, o sobre lo ,mes notable de Canostra.
I'endri una secci6 especial d'rlgricultura prictica
escampant entre els pagesos les modernes teories
sobre I'art C O Q E ~ . , d$icara una seczici doctrinal amb articFek 1 a d otes que&desquen a millorar les costurns i la bona educacio de la gent.
Dura una seccio Iiteraria en la que hi enquibirj.
quadrets de prosa,,poesia i folk-lore tendint a formar el gust literari dels lectors. Posarh tanibP una
seciio recreativa amb coverbos, anecdotes, xaraque vagin enviant
des, endevinaies lgeroglifics
.. .
els colaboradors.
.
,
LLEVANT
admetracorrespondencies i opinions
de qualsevol que guiat per bons intents i no deixant-se dur de lespa'ssiuns rastieres, vulgui escriure baix de sa @ka, responsabilita'i, enviant son
propi nom,isenyes al'Djrector; prevenint que mai
sera publicat un treball qu'ataqui la vida privada
de les personesde qai traai;.o n o parli amb l'altesa de iniros'qhe carresp6n"a ta dignidat i bon
nom de la n t i p i;ubl/caciS.
Desitjant bin'trempada,ploma an:els col.laboradors, llarga vida alquinnnari i mure en gracia
als Ilegidors, a tots lossaludah *,$ . I I ,
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Amb lo que deim. dins I'ESCOMESA
els lectors
ja hauran endevinat qui som. Unes quantes colles
d'estimadurs de les glories hrtanenques que voldriem veure la nostra Vila a la ptenitut de progrts
econbmic, a la. m6s intensa tdda espiritual, i tot
plegat, ,a1 ciinal de lagloriaconquistada per I'esfors
constant de sos fllls.
Amants com deim que som del vertader pro.
gr&, tmballarem, batallnem sib recis,*
pable'karnini $r seb vies, i $it, rdrem
VANT reculli tots els bategs que'] poble doni, i se
fassi ressb de totes ses aspiracions.
LLEVANT,
corn diu a sarapsalera, sera defensor
dels interessos morals i materials d'Arti i sa Comarca. AI dir Comarca, volem fer constar que n o
sols entenem'per tal an els pohles de Capdepera i
Son Servera que plegats componien I'Antiga Universidat d'Arti, sino que bi feim entrar tambe la
vila de San Llorens des Cardessar qu'amb et llogatot? el Cap llevanti
ret de Son Car+ formen'entre
, ,
de Mallorca.
A tots aqu,eis,pobles, idb, les oierim les columnes del nostro peribdic sempre que vagin a la
defensa dels interessos patticulars de cada vila i
comuns a totes, desitjant qu'efl sigui el IJigam que
les unesca, i aixi. s e considerin: .setnpre, parentel;
prbximes sino germanes.
LLEVANT
dedicari una secci6 especial, a l'entidat "Minerva".de la qual es pctrtaveu i ressenyerk
extensament tot quant aquestd assotiacid fassa
&ne 86, Ser conegut, ja &e per. ara es'I'ljniii
sociedat artanenca que te la cultura com un desos
fins primordials.
LLEVLNT
encars que surti,,vestitGI lamallorquina,qu'es lo qGeine$,$iu %,lanos;ra pagesfa; n o $6
negari a piblicar el:' treballs que Sos col.labixadors. li enviin en .cqteUi, ,meotres ' i t - ~ o s ' d e
Redaccid e k wnsideri publiables o.& p r ~ f i t
per,sos lectors,. k':'
'I
LLEVANT
p e p a~tb&sd s 'ektiirjtdork ?'Cad&4 h s d e 'I& 6e&iaCti.~,
zlteiat'$a, ' $g,.qa& w'<,$
cl&
pobles de la Coinaroa,llesantinz,'a, uwwn s a p e8
efls, que se donin $~art~nvEdats:a d 4 a b o m r sao
,!.
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LLEVANT
que els erissdns son d'organisaci6 superior qu'els
cavalls.
Teoen sa dentadura completa, dents, claus y caixals, formant amb conjunt trenta si8 pesses bucals.
Hei ha dues::astes
d'erissons; la nostra que via
tambe per I w demes parts d'Europa i una qu'es
me8 petita, te lea oreies mes grosses i viu a1 sur de
Russia.
No 88 sap amb certesa quants de fills possen an el
mon les famelles, per6 e8 creensa que son dues ses
cries, una p.'el juny i I'altra per I'octubre, y qu'el
ndmero de fills varia de tres a sis cada any.
Aquest animalet quant arriba I'hivern s'adorm
per no despertar-se fins que venen les primems calentbrs, s'arrecona dins encletxes de roques o d'abres
yells y s'arrufu embolicat amb fuies seques que s'eiignnwn a ses plica.
Aquestes p6es son una a r i a poderosisima per sa
defensa; quant se veu molestat s'amaga la part de
davall que no te pues, feot-se una bolla y 110'1 poreu
tocar sense pe.ril1 d'aficarvos-ue qualquna; d'squesta posici6 no 8' en mou fius que creu esvalt el
perill.
Ses plies estan admirablement aferrades n la pel1
d'aquesta a voluntat del animal; s'nrrufa o s'estira,
scrvint-li de cuxi en le8 caigudes que poren esser fins
.de quatre metres.
'
Te el nas molt fi lo cual li serveix molt be per
cassar.
Esanimal nocturn; de diii dorm i :I la nit es
quant mo8tra totes les seves habilidats destrossilnt
fins i tot les closqurs del8 caragcis que li serveixen de
menjar per donar forsa a 88s pues.
Respectau-lo, idb, agricultors; encara mea, cuiI
dauwos d e la seva propsgaci6, ja qu'el bo que fa an
el vostres conreus es incalculable.

i el fill a guerra parti

El Sant-Cristo de I'Ermita

se buidi la llar tranquila

d'ont i'alegria en sorti.
Y ara la cesa deserta
ameat sempre te'l portal,
la finestra mitj obarta
i esfondrat el fumeral.
La cisterna no acabada
per rebre I'aigua plov8nt
s'ampla gola sempre bada,
com monatruoaa serpent
tot xuclaiit espaventable
el poal ja rovellat
que penja amb set jnsaciable
del entreforc mitj corcat.
El clavaller qui's niustiga
dins l'olla quo's clivelli
coni qu'auyori la ma amiga
de la jova qui'l sembrd
i a1 regave cads die
i el cuidara a m b gran esment;
iCada clavell que B'obria,
eom el basava amtitent!
Corn una viuda W e s a
ara plora'l be estiniat,
amarada de tristesa
voltada de soledat
'Antes plena de gaabanqa
s'obria an el sol-ixent
i &In una ombra d'myoranpa
la cobreix d'esllanguiment:
Mes el pubil no I oblida;
son recort so1 evocac
ont.re'ls a t a a q de la vida.
Quant de guerra tornat4
BC cadari amb la pubila
que li te robat el cor,
abandonarC la vila
abut sols s'adora Yor,
i, tornarP a la cabaua
qu'en nial horlq va deixar
'i amb sa visita galana
tota rejoveiiiri
seiitiot en la primavera
amb el8 cantars dels aucells
barrejiir-s'hi B 86 carrern

de Betlem
Corria I'any 1806;i mentres tant els ermitans,
qui iiarien ja acabades Ies eel les de la nova Ermita
qu' havien fundada a Rinialgorfa, possessid del terme
d'Arti, enllestien aixi corn millor sabien !ant@ torre de defensa qu'eneara se conserva, a fi de que 10s
eervis d'0ratori.
EL Cardenal Despuig, qui havia estat I'iniciador i
protector pfincipal d'aquellea obres, se cuidava tambe de r roveir aquest OrIitori de totes les coses que oe
necessitaven per poder se tenir.~dinsell ainb la deguda deccncia i ornsmentaci6 els actes del culte. Per
aixb, a1 matrix temp" que cedia generosament alg6ns
del8 88118 rics ornaments, obsequiavn als pobres er%\tans, i tamb6 a1 poble <Art&, a m b una joia per diferents conceptes de molt de valor, i per aix6 molt
me8 estimada per ells i p'el poble, una imatge veneranda del8 Cracifldat, coneguda mes tart amb el nom
de El Sant cLI.ifitode I'Ermita,
Aquests figura, auomanada del Sant Cvisto en Agnnia, havia estat flns llavonses en el Monasteri de
Monjes Caputvines de Palma aont era objecte de devoci6 especiiil. Fent us. id6, dels drets que demunt
ell tendria, dispoagui: el Cardenal que fos trasladat
a: la nova Ermita de Betlem; i aixi se feu. Amb gran
sotenmidat, dis 6 de J u n y de I'an?; 1906, festa aquell
any de la Santisima Trinidat, fonc col-locada en !'ai.
t a r ma,jor del petit Oratori.
El Cardennl, ajudat dels Canonjes don J u a n Dameto, don Jusep Montis i don. Miquel Serra, bene'i lo
dit,O,rtttoji oelebrB dins ell la primora nrissa, amb
assistencia de la' Revcrenda Co'munidat pnrroquial
d'Arti. del Exm.senyor Marques de Bellpuig don Antoni Drsbrull i moltissima degent de la noatra vila.
En. igml dia, per locnen$ar l a devoci6 a la pindosa
imatge, co.ncedi el, Cardeual cent dies d'iw&lgeneia a
tqts,els qui resassen u a Credo dey7nt ella.
D,ins la rica i elegant Esglesia-Renqfxanieut 'que
l'ans 1824 tone beueTda, en la ditb. ,Errnit*, se dediea
at Sant Oriato.o"altsl'principal, d u n brag del crever
aon seeueix encara essent venerat .e invocat dck
I
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Gran,ea i beu arrelada diu; el cor, lit devoci6 qu'
Y amb l'idea afalagada
els Arta,'nencs hap, professada desde Ilavonces a 1'
' deque'l pubil tot'nhrb.
imatge del Sant Cristo de l'dtmita., En mitj de lea
la cabana est& amagada
desgracie8 i tribulaci6ns 10s veim acudir : a h seus
dins I'ombriu oii%ar
pe&, ja en geragrinaci6ns numeroses B implorar d'
# t o t el mon oblidada ...
ell pietati; misericordia amb ,@oti,ude- eahamidats i
rues, 40'9 caqa d'eqperar.
apiccidns pubjibliques, ,ja amb, continyes visites de famjlies devotes qui van a ell per donar-li gracies d e b
ANDRBU FERRER
favors rebuts o per impetrar-loa de la' seva'misdrjcordia; i fins i tot troba.ren sovint, soviut, p e r a n e s fer- vmoses qui, .&hide la vila, descalces van tots el8 dies,
._ . I
.,
4qrant piadosos novenaris, pels asgree i so1ital;is camins de le8,montanyes a ter la seva orgci6 devant la
"
b v o t a figura.
Jeshs Crucificat corresp6n a n aquestes mostres de
o
veneracib'i'amor; i a dins la solitaria Ermita de le%
d0eerte.a i m;qestuoses montanyes ascolta compassin
LVeis aquest animalet que Deu. pos& ea' noatres
L'waci6 h@fi del religibs pobh d'4rt.4.
canips, tau eapecial qu.e f a despertar la curiositat de
la gent?
LLOREN~:LLI'PBRAS,
PVRE.
Es un dels sers mes uti18 a I'agrkultor, i te, coni
~.
tots els animals, mi fi a cumplir en Fa terra, i e8 destm1r una gran cantidad d'insectes; 'ceragols, llimacb
i rates que tant abuuden y tanta destrossa fan p'els
nostrea cawps.
B i ha bsndes, que9 tenen en mal eoncepte, ja'aiga p'el aeu mal aspeete, peds pudof que fa o be per
i,Oh la cabana amagada
la especial manera de viure, la vida de nit, 10 cual
dins l'ombriu oliverar
fa que per molts sigui despreeiatt :i fins maltractat;
de totd mon oblidada
aqul, entre noltroa, no e& que aiga mal considerat,.a!
qne no's canpa deaperar!
Duna gent humil i bona ,
contrari BS respectat perque la gent s@bquina ea la
aeva,aliment&5 i per.10 tant h
i ha coneixement de
ne fou alberg senyriu;
fill, filla. am0 i madona
sn utilidad,; aixb ve de temps eurera,,.ja qu'entre lea
caneons, adagis i dites pdpulars, hermhs llegat del8
tals componien el niu.
nostres avis, no he trobat res que faaai. referencia a1
Amb I'aire d e , p g e e i a
tot hi reia a1 entorn, 6eu;
ddapreei per aquest animalet.
i ern un nip ple d'alqria ...
L'EFies6 ea un inirnic forividirble de tpts el8 caraen ella hi reinpv.? Deu.
gola, Ilimacq, insectes. i rates,,per,lo tant e8,Un defenS'arnarava la ca&a
sor dels iptereasoa.agri,coles pmenaasata seqpre per
aquells, tant mes digne de respecre e d quant la seva
de l'aubada amb els vealalluI2l%,
viracidat ea grandioeb.
I ela amailerr de la plana
Son molt de respectar el8 animals que aiden a1
: li. enviaven 608 penfume.
agCiCU1t.m perflue la seva,feim, BS me#,corgpIeta que
.
D'al c i r e d , e n , p b , b F a n q u y ,
la dels insecticides,, ale. q@a 99 seqpre se poden
mlraselles de fruih novel&,
apliql: conforme y dav,egidea @n mslbe ies plantes
sentia el vol d'a1.m blanquea
agnt s:apliqu&n.
i cantars d e pm+m&la.
&Qdwf'eriai67 me @guntaten. MS.que hajan
'
D'mtin mui frUltqf.ltava
iiegit m . p c sabenque dins, eb,rmimala hi ha una
ni dalt el. cwi.el pa,
escsla molt llaraa. desde el mea saneilia fine a l'honi;al hivern qu'et fret glavsva
lb kmes adins k llar.
Y a la alennda primers
'
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RINIALCOKFA

"Mi nerva,,

No vu11 que surti a. lIum el primer pdmero d'aquest
pcri6dic sense fer esment de la novella societat aqui
lunda&a SMinerva. que sembla destinnda a eanviar
amb el temps l'idiosincracia del poble si pot dhr B
cap els projectea que te i couseguir els fins qu.e se
prophncara que iio sjen molts els qni In coneixen, son
ja ahuudimts 01s treballs qu'cn el poe temps que (a
que funciona h I realisat. Ja'a sab que tota sociedat
en els, primers tnesos del seu furleionament, sol tenir
vida niigrada i a pesar del bon desitj de so8 directop
sa tasca se sol desarrollar pausadameiit, i m8s si se
troha com la nostra arnb u n molt reduit ndmero de
socis. Mes de &herva* sa pot dir qu'ha anat a passee de gegant Ties meaos sols compta d'exisrencia
I ja desde'l primer me8 comensb a fllneionar entre
el8 pocs elements amb que contava un Orfed qu'estb
estreuantse per sorti a i-01 lo a la 'pibxima vzl'lada
que la Societat celebrara. Ja's sap que aquest Orfe6
no pot ser ni gros ni perfet, corn casi mai heu solen
ser les crganisacions buinttnes en son principi, per6
si's te en compta qu'ls elements que l'integren son
tots aplegats entre les clases mes hpmils, i que sa
grau majoria desconeix fins lea notes. musicals, ,se
comprendra que i'obra 88 me8 plena de dificultats i
per rant me8 meritoria.
Adern& de la massa coral te en fortaci6 u n Museu amb tras seccibns: d'Historia Natural,, Agricola i
Arqueolbgica, reuniut ja amb sa primerit enveatlda,
una considerable partida.qexemplars en cad& una
de 88s Seccious, fent suposar, que si persisteix el
coratge amb que I'ha emprbs el jovent miuervista, no
tardart\ en ser digne d'admirabi6 i d'estimtb de part
dels qui senten inter48 por la cultura de la pobl;rci6,
Mea, entre le8 obres de consideracib ja duitea p
cap figura la primera tanda de conferencies que distinguides i eultes person& de la pohlacid h m vengut
donant desde principis de novembre tots el8 diumenp s , de le8 qudls e'en ocupa: la prensa diaria de Ciutat
qu'en publica u n llarg extracte de cada una felles.
Aquesta obra, encara que organisada per I'Aswqiaci6 en profit del socis s'hs couvertida en obra. de
profit general ja que se va convidai a moltes altret
personas fiua a omplir totes 1% localidats de la sal8
aont se donaven. D'aquesta tanda d e confereuciea
moa n'ocuparem en &Itre$ nhmeros d'aquest peri6dics
ja que volerq qu'aquestes notes que quinzenalmen,
eecriurem, siguin corn I'histuriat de la novella i m i tucib.
Per ami no'n voliem dir re8 m8s; per6 moa e8 pracis quatar c o n altra,dgles manifestacions de .la,vidf&
i treball de CMinerva. la vel'lada literariria-rnueiml
qu'el*@a 31 d'aquest mea. a lea set i mitja del.vesp).a
celebrarb en la,&& escol+, i en la qnJ hei pendrab
part ala jOve8 de la s6cci6 de declamwlP i he\ don5rg una conferencia don'Wguel Saatre delegat &,la
a
k
a de. ~ a j I S i 6 U S i d'Estalvis que. e'oferi espoottk A
ne6ment a col'laborar a la tasca cultural de 1'Ayao. -

LLEVANT
ciaci6, exemple que voldriemfos fmitat per tots els
qui poden i deven aidar a'obra tant profitosa.
Per avui mos limitam a avensar et programa d e
la vctlada i en el nombre pr6aim publicarem una exteusa ressenya del Acte.
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-Ha recaignt greument e n sa malaltia que fa
temps pateix D.&Maria Femenies, mare del P. Fr.
Francesc Fornbs Francisoa i de lea germanes de la
Caridad Sor Leonicia i Sor Virginia superiora aquesta dkrrera del convent de Villafranca. Donada la seva edat avensade se tem un mal desenlas. iQue Deu
l i aasistesca en lo que mes convenga.
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Ilegides. .
388
Per lo que's veu aquesta Aihlioteca es un gran element de cultura suposat que aqueste9 Obres sou Ilegides oada hu a cussera, a lo millor en veu atta davant
gent, essent am molts els qui e'iaprofiten d'aquestea
lect urea.

-__Dja 26 a les tres eapvespre en aquesta sociedat va
celebrar aessi6 ordinaria la J u n t a general, per canviar la mitat des cirrecs com maim el Retglament
LLEVANT desitja a tots
seus
quedant elegits:
criptors i lectors
feliq any nou.
Per segrotari en .7usep Cursach, per Vicesegretari
PI^ Pere Ferrer, per Vicetreaorer en Miquql i~lassanet
i per Administradors en l i q u e l Torres: i en Jusep
Programa
Sureda.
La Junta general acorda: I" Aprovar als comptes
Reliigioses
de Io vetlsdo litoratk~-rnnsical que celebr6 la d'enguariy. 2"" Organisar per antes de Pasco una sele socieaet d'antics alurnnes "Miqerva'. gona serie de conferencies 3" Constituir n n a Secci6
-Durant les festes de Nadal se celebraren on e1
sportiva i una Secci6 de declamaci6, nombrant una
dia 31 de Decombre EL les set del vespre.
coiniss14 per fer tots es trebais preparrttoris. Fou no- Convent de PP. Francisems lee. solemnes Coranta
recaudador en Pere Saqcho. Pasior i Bibliote- Bores que .cad* any dwliguen a la S;sgradn Familia,
* 1. Caremelles-oantades per l'Orfe6 de Miner- menat
Fredicd. el Tkfduo el P.iFi-. Francesc Form% T. 8. que
cari
en
Pere Ferrer.
va.
se deixi caure uns bons sermbns i va cridar tant s'a,2. El Arado y el CaB6n-Poenia recitada per en
tencib del Ddblic aue..m totes les funcions I'idesia 7%
,,
,
Caixa Ruraf .;
Jusep Cursach.
ser plena
3. Lo Pi de Formentor-Poesia que dira en Juan
ADiumonee dia 31 R Sant Salva5or s'hi eelebraLlabrhs
Aquesia Sociedat celebrara en el Convent dels ra una solemnisima festa. votiva per encarreg de Don
4. Discurs per D. Andreu Fewer, Xestre.
PPa Friixiscans, e19 dies 4-.F~.
i 6 de J q e r e8 . p d u p
Blaaes, amb missa so1emne , i scrm6, que
6. "La Tourterelle" per el q(larteto de Eiuerva. qde cad'any dedica a.n el seu titttlar- Saot : Ber- Era~ce8&
predimra
per primera vegada &qui el P. BY. Gabriel
6 "l\ia?inesca." per I'Orfe6.
nardi de Feltre; es sermons corren a carrec dai Pii- Tous, T. R. fill d'aqnesta poblacib, que segons conten
7. "El Cueh i I'Estrella" Doesia clue dira en Pe- yeras de la Missi6. Eis sermons serari el8 sespres i a1
te tantes i tan bones qualidats oratories.
?e Sancho.
diumenge $e ce1cbr;rrh la festa a$nb,rqisna major .i
.-El.di+ @eCpp d'any :a la Parropoia s'hi celeW88. "Gibraltar" poesia recitada p'en Jaume Mas- scrini5.
r& la festa del nom &e Jesbs a m b ofici i serm6 que
sanet.
A1 decapvespre al horabaixa en el local del Col.le- CorrerS a Cgrrec d e D. Sebastii L:iteres Pvre. Vica9. "Coverbos p'en Jusep Torres.
gi des Couvent s'hi celebrarb una vetlada literaria- ri de la Pprroquia.
10. "Per tu ploro" Xardana cantada. pe'l tenor niuskal en la qual h i @ n & w ~ part .D: Andreu Fe,
.' j j.J)la Z ab%ear;itl et$ far&a Ia Parroquia 1
s CornuJaume Nabot.
rrer, mestre d'escola, nacional D. Lloreus Garcies,
nio
general
del
Apostolat
de
I'Oraei6.
11. "La flor del mar'' poesia original de D. Da- fsrmac8utic i el predjcador P. Payeras, a m b d t r e s
,
. .
niel Cano, p'el mateis.
tants discilrsos. La. Capella des Convent i sa seceib 12. "Canc6" d'En P. A . Penga
que
dira
en
Juan
. infantil de la mateixa cantaran pesses adaquades ai
Sancbo.
acte..
13. "Fantasia" ;'el onarteto.
Xo cat$ enc& designat el dia en que s'hu de
14. Conferencia sobre les "MutuoLi.dats escolars ceiebrar la sessi6 ordinarkde lii Jnnta General, per6
,.. .
i lea pensions a la vellesa" per D. Miquel Sastre.
EB calehrari dins la segona quiucena deI~mOsde JaPreus corrents en 63 mercat d'Arta en aquesta set16. iArre Moreu! per l'Orfe6.
iler.
mna:
..,. .
. a 46 pesetas els 100 Kg.
hat . , . .
De car)ostra
Sindicat Agricola
41
*
U
.
,
. Xexa.
..
>
37
=
r
*
t
r
Ordi mallorqui .
,
1
)
>
-El Rt. Sr. D. G.\briel Muntaner Pvre., Retor
;, n foraster .'
. 2 35 * >
i)hs el mes de Janer pr6xim ten&& Hoc la sessiS
3
>
m
a
de l a p a r s o uia d'ttquesta poblaci6 despree d'una.boCivada mailmuina. D 36
ordinxrin'de la Junta. geiieral de la Qual donared.
ranknn de %ea deter llit p r malalt, es entrat #I .en compte, con~.tmib&
*
forastera .
34
=
r
i
l
.
Bel balans del present any.
, * ,
un periode de franca convaleseencia. de lo que mas
z 42
I)
Faves cuitorea
.
r
debestiar.
39,
=
a.
n'alegram moltfasim i li desitjam una .pronta i total
Federacik Obrera- " ,'
WdlUt.
Brat de les Indies.
B
38'50
Qarqea .
a 20
*
--Durant aquesta quinzena darrera ha fet un
IXa 18 d'aqueat mes, aquesta Sociedat organis&'
temps primaverai casi i n p r o p i d e l temps que ~Boin.
Pores grassos '.
de 17 a 18'50 pts. @.
u i i i l nianifestacib per sumar-se an ea moviment geneMoltes Fersones beies diuen que niai havien pJssat
?&@a.
.
. a.., 1 pta. el kilo.
y
e
8 QstgB de Badat tan calentes Coin enguany. Aix6 r31 d'Espanya protestant del incumplimont de sa llei
POhEtreS
.
D
0'85 pts. latersa.
tal vegada haurh inflult en que la gent hagi gtlstat de subsistencies.
Stiperbfat
> 14'76 peseetas.
El vespre abans qu'era en' diudenke en ea local.
mes en,Wrrons i llepolies perque. diven qu'engupny
____
___.__._~~~_~__
de
sa
mnteixa sociedat s'hi,celebra una reuni6 preps
s'haa cbmprats mes del doblk aels altres anys. Bon
molt
eoncorreguda..
Parlaren
el
ratoria
que
se
vegb
aenyall
-A proposit'3'aquest temps tan bo, . q u e mai. ea retgidor de la sociedat D. Juan Nabot. en J. Piria i
bo per tots; els agricultors se qtieixen ferm de que en Pere Sancho excitant tots a le, gent a que secunplou poc i es sembrats se'n resenten molt. Conven- dassen s'iniciativa de sa Federaci6 i prenguessen part
Suposat que falta tan poc per acabar l'any i no
a sa manifestacid de I'ondema.
dria que p l o p & si eom me8 prest millor
se
poden
ttlterar molt els datos, donam a eou&inuaEl
dia
18
a
les
vuit
del
mlrti
els
contnrns
del
local
-Ehcara'ae fan algnnd matames, pero j a no ma
moltes, perque easi tothom le8 va fer dins ea mes pas- de s'obrera eren ja plens de gent especialment Obrers. ci6, noticia del moviment de poblaci6 durant I'any
sat i ia primeriee d'aquear. Apesar d'anar molt cars e s De pronta s'organisa .sa manifestaci6 anant davant que acabam de pamar que e8 corn segueix:
pprca, m'n han matats molts lo q4al W o q t r a que aa bandera de sa @oc@dati una secci6 de cornetes i
&krimonis
le&COS*V+Q
be, i aolb clarea exM?pcio+, el pdblic tambors i a d e r r e a . unS multitut gobram qub no btdxsria
de
quptreceo@que
qrdenats
recorregueren
el8
Fadriambfadrina.
38
rsi.celatiu benestar. G r a c i p 4 Dq,.
Viudoarmbfadrina.
, 3
Pe@altra part hei h a ara moltes n e d g i e a in- principals&rrbu %,#a poblacid, aturant-se a la Sa18
feccioses d'indole gripal. Per tot veven, dones espe- avon una eomissi6 va entrar per entregar an ea b a t h
..
Total.
41
pecialment, amb sa eara embapada queixant se de sa petici6 a1 Govern, de que f a m p l i r la llei dg
eubaisteneies
per
lograr
que
dav$lll
&preu
delsrqu&
mal de caixal. No sempre va be per tots. iCom ha de viures.
*
fleixemnts
serl iPacieneial
Ardbats de nun a sa h i e d a t altravolta dirigiren
Nins.
.
86
+egons diyea din&poeadiep se casar4 D, J u u i
Snriaw, ~ & i g n h i r gque& de Terbgrafos d'aQuee(e vila, nmb l a simpatica ssnyoreta D.. Catalina Pascual.
Total..
. 148
Vajn anticipada la mea coral~eahor&qnrrj
darlen
a
tocnr
e
a
coneequbnciea
amb
s
a
batatura
d6
--La setmamune paasada s'ausenk4 de la poblaMorb
ci6, el noble,propietari d'squesta- Vila D. Per@w.orell, las aubsigtencies.
i de Olesa pac &I& B pab~nrlea testes a Balnra. Pen
sltra part vengueren a pasaar-les~amblea seves faBibliotem circuiant
miliea d'aqui D. Enricb Gt&liano i Sen ora, i D. Frannes i rndlw dtrea-el mqpl Q& quais aentim
4 rewrdb.
-Sabem quell Prexideot del Foment del Civisme
de Palm8 D. Jaroni Ysssanet ha Ibgark uea. 0888
d'nqueata viln per venir de tant en quant n pasaar
temporades entre, pajtror. Moa n'ulegcarn de bpn de
-

~

ta, i ferein una ressenya de les obres
que inos siguin enviades per sos autors
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GUIEM BUJOSA (a) Ganancia
ARTANENGS: No compreu res que no passeu abans Der aauesta casa
Mai vos ne tornareu de bu%t,Peraue es sa uue ven
Gomestisbles de tota sasta, lieors, dulses, galletes, ete., ets. :

: Cirandios surtit de Pufumeria

T O T A E3ON 1 p P ; L E I - J
Aquesta casa te deposit especial del celebraf "A N I S T7.JN E L"
€i'irxra,u-vols

be e n sa Direccidk

CBNTRO, 7, Q g I1 - A R T A

Aqui s'hi despatxen tsrnb6 els servicis de 1'Agencia Bujom (a) Ganancia (rinica Agencia) que serveix srnb
puntuslidsd i bsrsto qualsevol enc6rrec se li fassa per Ciutat pels altres pobles de Pallorca o p'es Continent

Despaig a Artti: Centro, 7, 9 y 11

Despaig a Palma: Estanc d'es Banc de s'Oli

I

EBANISTERIA MODERNA

FARMACIA

DE

D E

L
Amb prontitut s'enllesteix qualsevol treball l i encomanin
Mobles fins, de tots els estils p'el parament de casa

Especialidat en cordats de cadires a I'antiga
Pintats i dorats fins, de tots es gusts
Abanc de casar-vos i abans de comprar a cap dtra banda
i

passau primer per aquesta caw

qarre d e la Pa323Gq-Slia- Are&
En la itlibreria, Papeyeria, i Gentre de Suseripeions
DE

_.

F e r r e r i Sureda
Vos servii6n en puntualidad quabevol' Gbre o publicat3
pogueu desitjar, ihanco les pornogrhfiques
A P R E U k MOLT L I M I T A T S

LLORENS GARCIES
OBERTA A TOTES HORES DE LA NIT

