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Un bon exemple 
Avui qui  dins Art& esti latent la qiiestib de 

locals i material per esioles, i si per una banda en 
certs senpos s’hi troba la mes boua disposicio per- 
que comprenen el gran be qu’al poble se pot fer 
amb aixb, an el5 altres se veil refredament i po- 
ques ganes d’ajudar, es estirnulant veure altres po- 
bles de la talla del nostro i de dins la nostra ma- 
k ixa  Ma, que ainb gtst  que ’Is honra en grau ele- 
vadissitri, no molt frequent en aquesta terra avon 
seinpre esperam es favor oficial, renuncien vo- 
luntariament en aquest i volen que sia obra :del 
propi i comd esfors la construccib del edifiii que 
se destina a l’educacid de I’infantesa. 

Sineu, aquesta poblacio que fins fa poc, era 
del raser general, i fins objecte de les invectives 
del demes pobles, avui, degut a1 bon cami que li 
han assenyalat, els qui dirigeixen sos destins i sa 
vida corporativa, esti en vies de fer-se un dels 
pobles de mes importancia de la uostra Roqueta. 

?Que la seva situaci6 al centre de Mallorca 1’ 
afavoreix p’el seu desenrotllo? No hi ha cap dup- 
te  amb aixh, pero hei ha que mirar quants n’hi ha  
que disfruten de les mateixes ventatges i en canvi 
no surten de la seva mediocridat. Y es que inol- 
tes voltes falten an els pobles directors, que coin 
els de Sineu t e n p i n  cor, energia i voluntat. 

Vejem un cas. 
Aquest any passat amb motiu de concedir 

1’Estat una cantidat extraordinaria per subven- 
cions als municipis qui volguessen construir lo- 
cals escoles. f@ren quatre o cinc els pobles de 
Mallorca que solicitaren subvencio, Art&, Alcuaia 
i altres. 

Un d’aquests era Sineu. Disposava aqueix Mu- 
nicipi d’un bon solar ben situat i gran, i oferi a1 

-Estat la cantidat de dos mil peszetes anuals fins a 
completar el cinquante per cent del cost dels lo- 
cals la construcci6 dels quals havia de corre a ca- 
‘rreg del Est& 

Amb les influencies amb que contaven els 
sineuers, varen creure seria un  fet ,conseguir que 
I’Estat les fes les escoles i esperaren debades, ja 
que les subvencions se donaren a pobles ... mes 
acostats an CIS politics de Madrit i els d’aqui inos 
quedarem tots en ses ganes. 

A Sineu les fou u n  cop de mal efecte aquella 
deaegacib i el poble redressant-se ha tengut u n  
gest viril, un gcst digne de tenir imitadors; ha 
acotdat defugir tota tutela n o  captant subvencio 
de cap casta. No esperar pus del Govern i fer-se 
ells mateixos anib el seu esfors comu, l’edifici que 
necessiten p’els seus infants. ?Que serin aixo pro- 
pbsits corn- molts s’en fan? No, sino qu’esti ja ul- 
timat el prograrna de les festes que dins d’aquest 
mes de Maig s’han de celebrar en motiu de la io- 
locacio de la primera pedra del edifici. 

Aixi heu fan els pobles que tenen ideals i h i -  
ten per realisar-los. Digne de imitar es aquest bell 
exemple del poble de Sineii. 

Art& fou tainbP ferit amb la mateixa llansada, 

aixo es, amb la denegaci6 de,la subvenci6 dficial. 
Pero i i  qui?  Quin g’est ha fer el poble davant 

aquesta cossa. S’ha arrufat d’espatles, vatho aqui, 
i tot perque els qui regeixen els seus ,destins, hei 
prenguereu u n a  tant petita part en-la demanda de 
subvencio, i heu feren amb tanta fredor, que sein- 
bla mes be q l e  preferien no  obtenir-la amb el ti de 
no haver de contribuir amb lo promis a I’Estat. 

Ara s’ha caldetjada una mica mes I’atmbsfera 
afavor de les  escoles, degut a 1’empenta.que doni  
a l’assumpte el Sr. Inspector de I . ~  ensenyanqa 
D. Joan Cap6 en 13 seva derrera visita i les propa- 
gandes d’aquest perihdic, per6 encara se noten en 
molts dels elements que poden i deven.-en que 
sols sia per patriotisme-ajudar an aqursta obra, 
la fredor caracteristica dels Artanencs en les obres 
d’interis general. 

Que unes escoles cauen. qu’ altres son peti- 
tes, que no hi ha material utihsable, qu’ el poc do- 
lent que hi ha, cau tot de vei, tot se sap, en tot se 
convk, per6 ... sempre surfen molts de perons en 
haver d’ajudir inaterialmcat. 

Senyors $Art&: un  gest de noblesa i ,fora. 
Miiau I’exemple de Sineu; reuniuvos i entre vol- 
tros i l’esfors del p6blic que seguiri el vostro 
exemple dotau al nostro poble dels edificis i ma- 
terials escolars que necessitd per la seva infantesa; 
aixh seri  una honra p’els qui hi contribuireu, i el 
primer escalb per arribar a1 grau d’instruccio que 
fa a un poble cuke i distingit. 

Llevant i Mitjorn 
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Art& 
Sengor Don J. Sancho Lliteras. 

Distingit scdyor ineu i benvolgut amic: Us estic 
agraidissim per es cas que haveu fet d’un dels meus 
insubstancials articletxos rLlevant i Nitjorn,. i per 
ses noves- ben eaclarides que ens Coniunicau. I a’s 
mateix temps aj?proflt s’ocasi6 per envisr-vos s’agrti- 
ment de ses families Serra i Riera des Nitjorn Gran 

Els noms que du npuntats es llibre parroquial d’ 
Arta son els vertaders. Quand jo era al.lotel1, en 
Nagi Riera, ja. ben veiet, me contava s’anada a Artit 
de sa germana na Rafela; me la conta mes tard. casi 
s’nltre dia; sa fia den Magi que, per estar casada amb 
un conco meu, n’era tia, sa tla Francesquina dc De- 
ya; m’ho recordb, no fa molt‘una fin d e  sa tia Fran- 
Esquina, ja dilunta, ... i per tdtes aquesres pernone#, 
i per riltres Rierea que me n’han parlat tamb6, es 
sab que son pare de na Rafeta era Lloreng, .que per 
haver fet a 89.. Comedia de Sant Cristafo.1 ea paper 
d’en Lludaniu, es bovo, es guanyB aquest renom, que 
no passa Cell a cap del8 seus fiis. Dir-li iKqi vaesser 
errada me%. - 

D e n  Serra sempre som sentit a dir que era Anto- 
ni; pero Josep (Bep) ea nom funamental de sa familia 
Serra. 

Nai del mon us poreu pensar s’interBs que per a 
mi te lo que’ns deis pertocant ais menorquins (aqui 
 son^ rnubnesoi~elb’fiis de’  Xah6 ‘i foris,) inhigrants 
arrelats a Arta. A Nenorea no tenim es mot Pirris 
mes que a una can$% vulgar, que diu: ‘Mad6 Pirris 
ne te un bou, - que’l fa jeure a sa serena,-i ni dona 
per s’esquena-- tant si vol corn si no vol;>-can$6 
que, hen segur, ens deu havpr vengada de Nallorca, 

i se feria damunt un  Pirris. un subjecte menorqui, i, 
venguda i vulgarisada a ,hfenorca, ningu li entOn es 
memento. 

Sa venguda dels Ilevmtins de Mallorca a Menor- 
cn so1s.es coneguda an  e8 cap de Ciutadulla, i tenen 
f;.ina de lions segxdors. D’ac;b’m r c  es conoixerlo an 
es bon amic armnenc n’Antoni Esteme. Si’l veis, us 
prec me‘l comfineu molt. 

Ara, s’anada a Art& establint-si, dele menorquins, 
(mahonesos i no n<ahoneso@,) ja te mes importancia, 
en priinis per un menorqul de In mitjania. En ell+, de 
cada d@ ens hi trobam q e a  estrets, i encara que ens 
arra.nqui el cor deixar a gp,noatra, iquina satisfami6 
es trobar una torrs propera, amorosa, que ens rehi 
cotn a fiis, i 90s fiis ens prenguin per germansl ... Avta  
que Deu t’ho pagui! .. I faixi mes fecondes tes orti- 
gues, i tes devaaos mes bladerep, i abasti de pa 5- vi 
sa teua taula de santa germanor. 

No desconfli de veure oberta sa via de vagor Qala- 
rru,tjada-Ciut;,della. Si no Is posen e19 d‘aqui, la po- 
sareu els d’allzi; via dreasera que, com deis Vos molt 
b6, useria molt conveaient per a numentar ses rela- 
ciona eutre Llevant de Mallorca i Ponent Q lienor- 
ca ... a Per ses anados i tornades, ens acursaria temps, 
passes i pessea. Ara. en ’16 que deis Vos pertocant 
‘01s ajuntameiits i forces, politiques d‘una i altra 
part ...* me inhibo; com diuen els casto!lans. ales, per 
lo que faixln en tal propbsit ‘uns i &res els dames 
que hi concorrin, tenen ea me11 vot per eildeVant. 

Comprenc, es lo natural, que Vos no me conegueu. 
Id& sapigueu que no som mBs quo un trot de pages ... 
sensa Iloc, sensa posseci6. I, clar, no mOs puc parlar 
en pages I si un de noltros un dia es perpassa i s’a,tre- 
veig a dir a un senyor forga-politics.-rikfiri, senyor 
meu, a Milllorca tenen tal ’ ra.m armat, i trohm quo 
seria encertat ajudar-lis ...a- - . N o h  veriguin on coses 
de ~ h l l o r c a  ...* responen mes de quatre:.. (i tal vegaqa 
passen de sis!) senyors de casa de flitsco, i intel.lec- 
tuals animals de ploma de nomenada. I ela pngesos, 
ique hen1 de fer? ... Callar la boca, arronsar ses espal- 
les, i estojar-mos e8 dosig i sos eepatles arronpdes.  
Per ago, a m  Ba m e w  filosofia pagesa, trob molt natu- 
ral que sa carrera de vapors entre Hallorca i Menor- 
ca no se faixi per sa linea recta ‘Que es sh me?$ euita, 
(con deia Vos,) sino qu’s faixi per es cami de ses ro- 
dBes; ..s natural’que aixi’s faixi. i si puguessin allar- 
gar-lo mes, an es cami, mks I’allargarien ji encara 
no’l farien tan I lag ,  com allunyats estari, corn estan 
enfora els co~spol i t ies  de Nallorca i Uenorca un de 
s’altre! ... (Si me diuen que h u  faig grbs, no sabeu 
s’alegria que’m dmen.)  Deixem’ho fer: a$6 per nol- 
tros es  un mitja, terra erma,. .. reselva. 

Per Io mateix 00 u s  conv8 donar-in6 l‘enhorahona, 
-com feis i us agrnesc de bon cor,-per sit m(!vib 
co1,laboracib a LLEVABT, squand a-ltres artaoencs 
tener per incultura sa seua’ publicacib,. ... Els ineua 
escarabats CIS-i doncu motiu i inolta ra6 per a dir lo 
que diuen tals artanencs. 

- 
Finis. I parlBm dos mots de ea-nostra. Si un dia 

tenirn set i no tenim aigo, podrbm anar a beure a sa 
font des Canal dets Ameradprs. Si be molt inanco que 
en aquell temps, avui torna a donar sa vena, mercBs 
als trabais fets per el’jornaler JosepBenejBm i SerFa, 
(a) Bep Sewa, pagant-li sa feinn es propietari, coin 
es natural. 

Nirau 88s coses corn s’estrevenen! ... A1 cap de no- 
ra.nta set anys, en Bep Serra,--Bep i no’Toni,-torna 
a sa rnavina, a sa cabana abandonada ... I sa font, que 
semblava moria, se desperta i raja de bell nou,-Que 
bo veis? ... No mus donem mai per retuts; esperalmgn 
sempre, que es sa pan* sucrada per a1 cor! 

.Dia 16 de Juriol de 1872 mori (a Xitjorn Gran) 
el miIiy6 de tres anys Pere Torrents, natural de So- 
Iler, fill de Pere. natural, #Art& i de Maria Artiga, 
natural de Felanig.. (Arxiu parroquial). Ne diuen 



* 
que l’artanenc Pere Torrents era guardia civil, que 
estigue de punt aqui. 

Am corals comendacions als bone artanencs, a18 
amics de LLEVAST, se despedeix yostre serveet i 
amic afectissim. ~ 

Y 
F. CAMPS MERCADAL 

(FR~NCESC D’ALBRAWCA) 

hfitjorn-Gran 20 Abril. . 

’ El I? de Maig 
Els obrers artanencs, desde fa set o vuit anys, ce- 

lebrcn aquesta festa, aixi els de la aFederaci6n Obre- 
ra Artanense, corn el8 del rCircol Cat6lic d‘obrers.. 
Xes  enguany, estant molt decaiguda aquesta darrera 
associacib tota la importancia s’ha donada an e18 ac- 
tes realisats per aquella. 

Ja. el diumenge passat en el local d‘aqueixa entidat 
qu’ avui es la de nies forqa de la Vila, hi  hague dis- 
curr p’en Pere Sanxo (a) Papa, qu’ encara no pugui 
dir res de novedat per easer homo sense estudis, aixi 
mateix I’escoltsn uns per riure i altree de ver. 

Es dilluns a vespre hei hagub revetla a la plasseta 
de devant sa Sociedat, arnb foes artiflcials m h i c a  i 
v e t l a b  literaria recitant poesies uns  quans atlots i 
cantant Sa ilfarsellesa i alguns eoros m&s, fins molt 
entrada  la uit .  

El dimars dia 1“ a le8 si8 del demati la Banda que 
dirigeix Mestre Pep Rodrigues trescb el8 carrers to- 
cant diana i.a les vuit s’organisa a’ la rFetbraci6. 
una comparsa amb sa Banda i Coro infantil que can- 
tant Sa Maraenesa p’els carrers an& fins a s’bbeura- 
dor a esperar una comparsa de gabellins i gabellines, 
en numero de 46 que veqgueren en 11 carros, amb 
una orquesta, cor0 i dues banderes. 

Po0 despu6s s’organisd una manifestaci6 obrera 
que.recarregu6 e18 principals carrers der poble i an8 
a La Sala per entregar el plec de demandes an el 
Batle. 

A lcs 10 acudiren a1 Teatre Principal, cedit galan- 
tement per 80s empressaris, i alla s’organisa un mitin 
aon parlaren vuit o nou artanencs i aghns gabellins 
entre elis una  dona. 

Pots, qhi mea qui menos parlaren en defensa dels 
trebajadors, contra la guerra i el pStblic qu’ omplia de 
gom en gom el Teatro les aplaudl, especialment a1 
(?or0 i Orquesta de Capdepera que executaren variei 
pease8 amb molta afinaci6. 

Pero no varen 68881‘ gens ben rebudes le8 paraules 
poc correctes que en son parlament digue en Jaume 
Juan (a) Fava que te gala de sa incredulidat i de s’es- 
pefit antirrelligios. Sabem que Ans el8 mateixos com- 
panys seus s’en sentireu molestats per l’exposici6 de 
idees atees davant un public en sa graii majoria re- 
lligi6s. 

Varis nins recitaren poesies que foren aplaudides 
i se dona per acabat I’acte. 

AI capvespre hei h a g 6  dorregudes de bicicletes. 
Se corregueren 30 cintes i bei prengueren part viut 
xiclistes, ceinant fins a I’horabaixa molta auimaci6 
per el contorn del local social. 

El vespre de nou hei hague discurs p‘eu Pere Sau- 
xo (aj Papa que tambe cttusa mal efecte, exposant 
idees antielericalu, per6 qu’en el dem6s punts fou ben 
escoltat p’el pliblic. 

M. R.  

Ajunteinent 
Seasid en segona wnvocatoria del dia 24 o?Abril 

’ 

En aquesta sessi6: 
1.=‘ S’acorda pagar al Bal’le el viatje que feu D 

Palma cridat pe1,Governador. 
2 . O “  S’examinP. i aprovi una’ conta de D. Gabriel 

Buades de Ptes. 194’75 import d’un ‘lavabo i altres 
objectea qu’han estat col’locats a 1’Hospital d‘aquesta 
Vila. 

3.“ A proposta del retgidor Sr. Amorbs, s‘acorda 
fer neta sa clavaguera pdblica a.’tots e18 punts en que 
pugui havephi foe d’infeccib. 

4.”” Ed vista del mal estat del earre de la Parro- 
quia i suposat qu’els rehins del mateix 8:otereixen a 
facilitar els materials, s’acorda enviar-hi el8 camin68 
perque l’arretglin. 

h.’n*Se declararen le8 Dartides fallides de I’imDoat 
de cedules personals de 19’16. 

Sessid oidinaria del 29 d ‘ A h 4  

-. 1.‘”S!amc@6’,que ’1 projecte d’urhsn?saci6 de 86 
:QU G u m  Carrib, se p9i’sn  el public 

am&ns per espai de vu$ dies. 
2.”“ S’ha dat conta d‘un ofici de la Direcci6 Gene 

ralhprovant I’acba de rebuda del cami vecinal de Sa 
Colnhia. 

3:“ S’ha dltt com&e de que el repartiment de con 
sum8 8’h:f.retornat aprovat. 

‘4.“‘ S’ha rtcordai qu’ u6 escrivent i un empleat 
vngin recorreguent el terme prengrient notes de totes 
les finques per comei1sa.r els trebais d’estudis per PO- 
der fer-aes envaot el repartimelit sobre 888 utilidats. 

En ella: 

Re 1 1 i g i ose s. 
Diumenge passat, a la Pnrroquia 88 celebra la fes- 

ta del Patrocini’de-Sant Josep. Hi ha@ missa major 
Kolemne i predicA les glories del Sant el Rt. P. Fra 
hlateu Amor6s, T. 0. R. que predicava per primera 
vegadii en aquesta poblacib, de la que n’es 811. Teixi 
un herm6s panegiric i fou objecte de geirerals elogis, 
preveient en ell, un bon predicad.. r; sia enhorabona. 

El dimars dia 1 de BIaig, el Circol d‘0hrers Cat& 
lics, celebra la festa que anyalment fitn. El pemati. 
els associats anaren a comhregar i a le? deu cel-bra- 
ren ofici amb sermb que predici el celebrat orxdor 
sagrnt, fill tambe d’Arta, Rt. P. Juan Ginart de Sant 
Felip-Neri, el qual va.fer u n  sern16 profit68 digne de 
ser sentit per m6s gent de In que hi assistl. 

Dbr, 3 se f6 la procem5 de l’Adoraci6 de la Santa 
Creu amb bendiccib del terme desde la plasseta de 
Sant Selvador. smb assistencia regular degent. 

Tot el mes a i l  el Convent dels Franciscans hei 
haw& Men L Maria a les sis durant una  missa i a1 
vespre. 

de D. Andrea Sersera. difunt 
Dia 7, Vigili,a de I’Adorsci6 Nocturna en sufragi 

Dia 8, Festa que ies Obreres de St. Josep dedi- 
quen al seu Patr6. A les set, missa de comuni6 gene- 
ral en el Convent per les socies. El capvespre a Ies 
quatre i mitj* funcib solemne a la sela de cases Moa- 
,jes en la que se donara corita de tot el movimenc de 
la Associacib. Predicara e l  P. Cerda, fundador de la 
mateixa i hei por i  assistii’qni vulgui. 

Dia 13, Peregrinaci6 tranciscana a St. Juan a1 
Smtuari  de la Consolaci6 El mateix dia a lea set, 
Comuni6 general p’els Terchris i el capvespre la 
funci6 propia ainh platica. 

A la Parroquia dia 6 a lea set ,  y mitja, comuni6 
general, per I’Associacio del Cor de Jesds. 

Dia 8, Festa de l’aparici6 de St. Xiquek arnb oflci 
solemne i serm6 que predieara, el fill ~ d’aquest poble 
Rt. P. Juan Ginart, de St. Felip Neri. 

itinerari 
p’el seruici de ccnducci6 del COIIELI en eutorn6uil 

desde l’Estaci6 ferrea d e  Weneoor, Manacor, 
Sant Lllorens, Arta, Cepdepera i 01 rev& 

De &4anacor e Gapdepern 
j .  

Aturades i poblsa de pas Arribari , Partida 

Estacid Mrrea de Manacor 
Manamr Ales  !?‘ai hores D 2 i j ’ r i  I 

Sant Llorens s > r y a 9  * .. * 17‘34 P 

Art& > . 17’58 * ” > 18’08 I) 

Capdepera n r r 8 ’ * 5  . * I  > a  , 

A lez I 7 00 hores 

De Capdepera a Manacor 

Aiuradlrs 3 poblas de pas Arnbara Parlda 

A les 4’35 horcs 
A les4’52 hores > B 1’02 8 

n B 5’26 B > > 4’31 s 
, 1’49 ’ ’ 1’59 ’ 

-====--a 

Cnpdepera 
Art6 
Snnt Llorens 
Manacor 

.._ 
* Cr6nica 

Rurwt.ea,vetlada se sent tocar depressa, d 
sa un Wrarna-Uuoi6n; va ewer que a D.“ Fra 
Terraash, mare del Vicari 1). Sebitst,ia Lliteras 
li pegd un atac an e8 cor que pareixia morta. L‘ 
ti inmediatument el distingit metge’D. Bafael 
nes que la fe retormi i graeies a Deu, se p o d  
viada. 

Amb~motiu d’aquest trastorn se posareo de 
fest le8 gram siinpiities de que gosa cl Br .  Vicar 
p e  tothom s’interessa per I’estat de la nialalta. 

* * *  
El matcix dia rebem la fatal noticia de la 

P&lrna~de D. Antoui Blanes Nassanet distingit 
rari i capitalista, natural d’Artri, aont veii ia a 
zada any la temporada d‘estiu amb tota s;i fam 

L’acompangam a tota, en la pena qn’en a 
dies le8 contrista per tail gran perduit, espec 
i 80s distingits fills D. Rafel, Tinent de en, 
~ D. Antoni metge, especizlistit de Pitlina. i 
t Deu per I’etern descans de la sevii anima. 

Dla 21 

Tot es demati se seuten cnnonades a sa ba 
2apdepera i Alcudia. La gent est$ retgirada 
ja se prosen quc 8011 eta alemanys qui s’acoster . 
3eu uns pcswdors qui diven que davant Sa Me 
i i  havin fort canoneig ent.re un CruceTo i un s u  
icabant per desapareixer el submari des 
jescarregues; despues diven que davks es  
nelrtor el submari ha‘ atacat un grnn vapo 
ionant-se mutuament bomhes duraiit unes 
iores. Me8 tart arriben uns guhellins i les dem 
lue saben des hombardeig de Llevant i 
pi’efectivdrnent s’han sentit vixit descarregues 
lu’era que hi tiraven an es blanc. 

Per fi res en net. Si hi ha res, ,jd heu acIar 
ne8 envant. 

* * *  
E8 arribat s’homo fen6men per l o  petit que 

,ra avui i demii an  es Cassiuo de Can Gar 
i i  diven.Paco Feriiandea Perez o Don Pnquito 
~nys ,  i pesa 10 Kg. mida,nt 72 centimetres d’a 
re tot cs seny d’homo acabat, sa conversa tamh6, 
:ota sa fatxa de nin. 

Tota s’al.lotea ,des poble va enrevolt aquests 
ier vetrre S’homonet que li diu tothom. Davant aquei 
msino hei ha molta bulla. 

Diu 22 
Es decapvespre una serie de carret6ns i 

iarteixen cap a Sa Torre propiedat del Si-. del 
Y. Pere ilIorell i de Olesa el qual obsequih a1 
in barenar i i  sa Banda do mdsica del eeu pa 
lirigeix D. Antoni Gili la qual en camvi,va a. obse-.. 
[uiar-lo’allii amb’ una Serenata. El Sr. dets Oloe  
ia mostrat arnb 80s mkics la 6eva ehplendidesa, ptpI- 
lue aegons conten hei ha tirut el redo arnb ensaimd- 
ies, robiols galletes i vins de pri-mera. Hi ha hagyp 
rives a D. Perc Morel1 i a Ar ts ,  i seg6ua conten Don 
’ere ha aprofitat s’ocasib per donar-los hons cons 
liguent-10s que dins el terme d’ArtB procurin no 
w - j a  que estdn privats.fius d’ensaiar ’ per lo 
m s d  en  la procePs6 des Combregars-ni fer mol 
‘enou. 

* 
* x  

Se despedeix de noltros en Pere J. 
:errass* membre del Consei Directiu de 
pal se sent cridat a l’estat eclesiastic, i s 
ieminari Conciliar de Palma a comensa 
,or la carrera sacerdotal. Que Deu li do aeert i pu 
‘ewe coronats els seus desitjos. 

Diu 23 

Avui s’ba posat tiii a ses Obree d’explanaci6 
ros de via ferrea del terme de Sou Carrib que’s 
ubasta del dis den paquest mea foren adjudicade 
oestre Juan Ferrer Ginart. 

De aes quatre subastes fetes, tres han estades 
udicades a mestres Artanencs, aix6 es una prov 
p e  tenim aqui gent cj!empreaa. Ara solv falten 
ubastes del tros de Sant Llorens des Cardessar i 
le s’Estaci6 



Casi tot el Cua, tenim aigueta, aigueta; una pluja 
persistent que va per bona savor. A estones ha fet 
un poc de calabruix, perb com e8 estat mesclat amb 
aigo nGha,ura fet gaire ma\. Si aixo no ninda, la cosa 
aui& bB, ' erque squwta plyja pirreix qa'ha de ser 

nostro, a b d  cada gota val mil. 

Dia 24 

moit bene p. rciosa an els sembrats seg6ns aqiiell rcfranp 

Es temps s'egtira. Quant ,es sol surt est& emboiral 
perb quant Re fa gran dia, faserena i fa un diadil 
esplbndida. Aixb es lo que necessitaven e6 can?pe 
despres de sa pluja. Oracies a Deu, tot 88 prepara 
per una anyada grbssa. Es pa@s sonriu d'esperanss. 

Dla 25 

Mos diuen'qa'en I"rancesc Fustor (a) Ranmeret. 
per distreurer-se del mal que l i fe ia  un .  dit que l'hi 
havia mossegat un cawall, s'eq es anat dav& eec 
obres de la via des tren a Na Pati. Feien un barrob: 
i ell ha fait amhels dem& operaris. perp Tom no ha- 
vien ta,pat el forat amb u n  feix de llenya com s'acos- 
tnma, ha esquitxat de tal manera qu'uim estella gros  
sa de pedra viva ha pega damunt es cap d'en Fuster; 
li ha foradat sa gorra que duia i li ha  fet un trau ac 
es cap d'uns quants cent.imctres. 

Es estat assistit tot d'una p'el metge D. Pere F. 
Sard el qual li ha hagut de donar un parei de punts 

Dla 26 

Hem tengut l'honor de saludar a D. R ifel Blanee 
Tolosa, D. Yateu Amor65 i D. Josep Quint &@orteza 
propietyis d'aqui qu'han venguts a passat uns 
quants 'dies amb noltros. 

Diu 27 
Aquest capyespre s'ha rebut a la Sale un telegra- 

ma del Governador en que diu que per disposici6 mi. 
nisterial desde avui quedin suprirnits la rnitat dcls 
l lums publics t i n t  si son de giLs com d'electricidat i 
qu'enviin datos autkntics diariament des carbo con. 
sumit per aqueix concepte el vespre antes; i ,  lo me5 
prest posible, un estat des carbb cons.umit duraut el 
me8 passat baix de la me8 extrieta responsabilidat 
iComensa a ana en p o p !  . .. 

1 .  I -  

, .  ~*,'. . Din28 
S'han cetebrats a la nostril Iglesia Parroquial so. 

lemnes funerals e u  sufragi de J'8nima de D. Aatoni 
glailes Massanet a. c. s. Amb atpest  motin dhan ex. 
teriorissades les simpaties per la distingida familia 
De nbu Ies etpresaam el nwtro condol. 

. ~ ' * ,'. ,~ 

* *  
Avui ;j'ha reuaida a la SaJa la Comissib que nom. 

b r a  s'dJuntament perque se' Euidas de cercar dn solar 
que~Peunlacadi&l6n per editicer-hi el local Bn pro- 
jecte :per,aescola graduada. Com 88 peesa solicitar 
subvencib-oflafa1' f per aquesta es condici6 precisa 
qu'el solar siii afora' poble, E Comissi6 ha trascat les 
aforas i a acordat prop0sa.r a I'Ajuntament la compra 
d'un solar qu'esta entre les dues carreteres de Ciutat 
i de Sta. Margalida propicdat de D. Antoni Genovart 
Esteva iMeam si hu sera d'aquesta! 

1;. * *. 
En les moltes iv1utualidats escolars qu'han obten- 

gut subvencib del Goveyn, veim que hi  figura amb 
bonificacib de vint pesetes la *Nueva Bemilla, esta- 
blidaa la 1." escola de nins d'aquesta poblaci6 que 
diri-geix D. Andreu Ferrer. 

% 29 
Avui una  partida d'qlots feien corre uti carro de 

feina; dos estiraven i set o vuit qualcaveu. Un ha 
caigut per davant i es  ~ F O  li ha passat per damunt 
e8 ventre. Ventura que no es estat me8 que's susto 
dcls transeunts ja que a. qe ha tengut mes que un 
parei de cops. iAquets a_l.lots! 

*** 
Persona beu enteraliarZlos assegura que daves dia 

'20 de Naig tendra lloc sa snbaeta des darrO tros de 
via fbrrca de Xanacor B Art8 dins e3 terme de Sant 
Llorens des Cardepar. 

Din 30 

Avui demati a Capdepera s'ha caaat el distingit 
comerciant tant conegut aqui U. Niquel Caldeutey, 

amb Is simpitica senyoreta D." Antonia Atcin-i Xelig, 
germana del metgc I). Joan dlcina Director del Xa- 
nicomi de Santa Creu de B:ircelona. LB cerimonia 
tengue caricter iiitim, beneint el novel1 Inatrimoni el 
Rector D. Juau Torrandell. Rebin la fami1i.a la m& 
coriil enhorabona i voldriem tenguessin els noviis un 
beneatar inacabable. 

* 
* i  

El Vicari de Capdepera Kt. D. B:trtomeu Dorin: 
prevere, es estat eiegit p'el Sr. Bisbe per Vicari de 
lfanacor. AI matcix temps que sentim la separaci6 
de tant siinpatic nmic li d o w n  I'enhorahona er son 
ascens, en doble motiu- per ewer ell natural d<quella 
ciutat, dcsitjant-li prodperidats moltes en sou nou 
ciicrec. . 

Maig, 1 
Avui e-hi ha gran festa i trui amb motiu de le fes- 

ta obrera que deserivim en altra lloc d'aquest nirrnso. 
* 

* a  . .  

Aquest decapvestre ha mort D. Cristbfol Qili 1% 
tnu, conegut apui per D.  CrtkUmZ Per ,  mericii  filan- 
trop, que estiinava el seu poble ainb amor creixent, 
tant com avansavit en cditt. Feia temps que se t roba 
va delicdt de saiut, pero ningu prevcia una mort titnt 
rapida. coni ha tenguda. Questi6 de dues hores. Ten- 
gu8 temps de rebre el sagrament de la Penitencia i el 
de I'Extrenia-Unci6, perq no ti fou possible rebm el 
Bon-Jesus. AI cel sia. 

Dia 2 

Durant e1 me8 qu'acabam de passar, l ' au todv i l  
que fa el trajocte de Phiiacor a Capdepera i a1 rev&, 
ha duit 800 pa8s;ttpp-s. Heu consignam com a not:& 
del aument del transit ail  aquesta poblaci6. 

Dia 3 

Fa quatre o ciiic dies que reina un temps. homit, 
xalocbs it mes no pore. Dies bobosos qu'en el +rips 
que soin soti  pcrillosos p'els sembrats, especialment 
scs i i i v e v  que poden aplegar poi i les faria Toit de 
nmi.  C.iuvcudriiL fes una savor, qu'es arreu arreu 
desicjadn. 

* * *  
Avui bckbnixa en Manuel Bonnin .(a)- Marin de 

ca Ses hhrinetes, arribant de foravila, ha manat 
es mu1 dins  s'cstable i l'ha deixat a lloure pero quant 
e-hi ha anat per fermar-lo el mu1 I'ha agafat amb sea 
barrcs p'cs buit i I'ha alsat a1 si re  rebotent-lo! p'en 
terra. Son pare i ut i  cunyat han acudit a auxiliar-lo i 
el mu1 ha  agafat son pare per una seia i sort qu'el 
cuujitt li ha pegat amb s'ui d'una destral an es front 
des mu1 I ha dibollat tot d'una. Qua@ aix6 escrivim, 
D. Rafel Blanes, metje, les assisteix. Sentim sa des- 
gracia. 

Ez Crunieta. 

Peribdic nou 
Acaba de benir-mos a le8 mans el primer ndmero, 

del setmanari satiric Cum Fera que, pel que demos- 
tra e l seu  esplhdi t  eontengut, ve a posarse sobre tot 
lo infecte i corromput de per tot, siguin homos, siguin 
institucions, atacant rabiosament tot el que, va contra 
Catalunya. Tsnt els dibuixos, corn e18 articles, dele- 
ten grapa de rnestre, i baix del8 paeud6nims s'hi mig- 
llegeixen les firmes dels nostros millors humoristes. 

Augdram la nounsda Cum Fern una gran vola- 
da i deixam establert el camvi. - 1 

Tambe qtieda establert amb El Cultivador Modern0 
afamada revista agricola que veu la llum a Barcelo- 
na i ha visitada la nostra Redacci6. 

. .$ 

Noixements 
,I 

Nins, 2 -Nines, 3.  -Total 6 .  

&torts 

Dia ?J.-Jaume Alzainora Sancha-de 77 any8 de 

I$a 95. -Juan Tous Ferrer (a) Enrevanat, viudo 
Assistolia (a) Cama, yiudq. 

de Bo anys, de Hemorragia cerebral. 

ilia 1 de Jl;rig.-@ Criat6fol Gili BIateu (a) Seny6 
Peu fadri de 76 any%, d'bssistolia, y Autonia Servera 
W i c h  de 27 me808 de Xefritis. 

Total, 4. 

vatrimonis 

Di:: %-Juan Bonnin Pic6 (A) Marin *nib Marga- 

Dia 3 Xaig. -Raft1 Prchens Llobera amb Maria 
.ida Paiou Joan 1.3 Paiora. 

aursach Carri6 (a) Boss&. 

Entreteqiqents 
SolucMnn als dd laiimero p a s a t  

A lenpreguntes: 1." De banyats; Un Teatre; 3.* 

Ales semblanapn: I .a  E n  que te Iletres; 3.' Va em- 
Nom. 

p~lvat; 3.a En qu'agafa rates. 

TriBngd 

Di svsi 
Preguntcs: 1.' i,Qu'es lo millor per fer ua'%ou ma- 

trimoni? 3.' Un qui poaa a sa Rifa de Nadal i pren 
ieu decims del 1 fins a l  10 dpot ser que no tenga es 
reintegro? 3.' LQuaut poren entrar es cans dins 1'1- 
:lesia? 

Semblances: 1." Amb a que s'assemblit u n  notari a 
111 sabater? 2." 61 u n  martell 8-unes guarnici6ns? 3." 
!I un misser a un llihre? 

Fuga de vocals 

S. f.rm.g. .ap.m.nt. 
1. q.. h.'d. f.r .n c.8.t 
.n 8' .et.. .pl.g. .obl.t 
. .n s' .v.rn 8' .n .l.m.nt 

Xsroda 
Laprimera es vegeta.1 
que per I'orta trobaras 
i a la segona tendrhs 
un conegut animal 
Colca vespre sa padrina 
mos conta si to xerrel'a 
qu' e8 meu tot ja fa temps era 
una festa mallorquina. 

Les solucions at  npimelw qui ut? 

Coverbos 
Un comerciant casava sa fia i l i  donava dos mi. 

!Ions de dot.: I 

Quant s'en m a v a  a I'Iglesia s'hi p&e&a un. jove 
lema,nant-li per prrlar dues paraules amb ell. 

-6Que se li ofereis? dfgue es cornerciaot. 
-Venc a proposar-li u n ~  negoci: Li va uu mi116 de 

?essetes, que les perdrb si deixa pasar s'ocasi6. 
-]Homo! diga ... 
--;VostB casa sa fia? 
-Si, seny6. 
-41 li dona dos millons de dot? 
--%I, seny6. 
-Id6 la casi amb mi i com me content am& un 

nil16 s,aItre sera de ganancia per voste. 
- " 

Una senyora a n i  a yisitqr una amiga ,que no era 
t cassevaf troba ea piano pie de pols i e8crigutL ada- 
nunt amb mdi t :  Brala. . 

A I'ondema ae trobaren i sa senyora de sa visita 

-Ahi vJg esser a ca  seva. 
-Si,-diu's';bltra,-ja vaig veure sa seva targeta 

iigu8: I .  ' ~ .  

iamunt es p@,no. 
.., 

1 

Estanri)a dkn Arnengudy ~Mohtaner.-Palma.-rgi;. 



d'en GUIE BUJ A (a) Ganario 
I 

1 ? U ~ N ~ O N E i l  I1BAR-T 

Gomestisbles de tota easta, lieors, dukes, galietes, ete., ete. : : Oranditis surtit de Pgrf 
Aquesta casa es s'unica depositaria dins Arti del celebrat ANIS TUNEL 

Pixau-vos be e n  sa Direcci6: CARRE DE: PALWA, 3-AR 
J'Agencia ijajcsa(a)Caaantia rerJeix amb ement, pratralidat i barato qnatreJol catbrrec se If f a s a  per ciatat i pebaltres pobles de 

Despaig a Palma, Estanc d'es Banc de s'0li Despaig a Arta: Carre de palma, E." 3 

I 

i 
SAN aOSE I 

I 
DE II 

I g n n e i o  F i g u e r o l a  
5artreria, Cambctia, florteria, Zapateria, paiieria, tanoria, DISPONIE3.L 

paiioloria, fenceria, Geweror de pnwfo, Sederla, Arfirwlos para Viaje 
OBJETOS PARA REGAL0 

Depbsito de maquinas parlantes PATHEFONO 
P B E C I O  F I J O  

[eatrat Browdo, 7, 9, 11, Borne, 118 TELEFONO, N." 217 

NO COMPREU CAFE 
que no passeu abans per sa botiga d'e 

que'i tB bo i fresc. 
All6 hei trobareu tota casta de  

comestibles i a tot preu. 
Arr6s, verdures, patates, etc., etc. 

Carr.4 de Antani Blanes Juan (antes Puputj 

J A U M E  C A B R E R  

pestre Arnau Gasellas (a) Garamei 
VEN A T O T  PREU 

Vins de tazla i,Vins blancs 
DE S A  D A V E S A  

Recta, 8 e++- ARTA 

FARMACIA 
D E  

LLORENS GARCIES 
O B E R T A  A TOTES HORES 

Ylns I sixonope msdloinals 
Aixrnop de cues del Dr. money pnsprart smb 

eebr cuquesr d'Artb 

PLASSETA D'ES MARXANDO 

G R A N  BOTIQA 

A CANA VIVES 

amb genero de tota casta i a'tot preu; 
calsat f i  i de moda 

Carr6 de Parroquia, 1 

C A P  B O T I G A  
yen en rnlildr condicions que 8a d'en 

JUAN VICENS CAB JAB 
Tota casta d'antieles, oornsstibles, grlletes. eta. 

E8 representant de sa Perfumeria 
L. C A C C I d  

TB dep6sit de MAQUINES DE COSlR 
P A P  I A U C O N S  

com tambb tota casta d'insiruments musicals, 
fluiterres, bandnrries, etc. 

DIRECCIO: ALCARIOT, o 

EBANISTERIA HODERNA 

M I Q U E L  M O R E Y  
- DE 

mobles fins ds tots els estils p'el pnnarnent de CQS 
Espeeidlidrt en cosdets da eadires Q Pentigo 

Pintats I deeomats,fins, de tots 61s gusts 

Carre de la Parroquia, 7 0 ARTA 

Llibres d'ocasio 
S e n  venen en aquest: 

Administraci6 
Quatre Cantons, 3 

UN SENYOR 
Vol vendre una His 

:mia Universal d'en 
Zesar C:intd; 43 toms 
)ellament enquader- 
iats, planches dora- 
la, casi .now a bon 
reu.  
Informarln en aques- 
a administracib. 

P e r  

Andreu Ferrer 
yc 

TJn V O l U r n  e a  4- 
2 PESSETES 

Demanaules a la llibraria dt 

FEqljEq Y SUREDA 
A R T A  

€8 aqoesla lldriabtrccib 
#.daw e n w m ~ a r  

+.-+.e cas€& de 
I M P R E S O S  

So sewsixen amb proniitui 
_I 

v 
0 z 
'U 

CXJ 

m 

Cifbreria, Papererla ~ I Centre de Snxrlppb 

F'ERRER Y SUREP) 
. '  DE 

A& trobareu paper de tota casta am la menud 
gros, plecs, libretes, tintes, Iliiplcerla, etc. 

+ PREU'DE CA-ALE'C , I  

s'encomanden Be tota casta en tota puntualhlat 

Llibres escolars i relligioso.9 


