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Pro Cultura 
Comensada en el n.’ passat, 

en l‘article Nova Ovieiztacici, la 
campanya a favor de Id resolu- 
cici pronta dels difereiits proble- 
rnes que desprds de l’obtencib 
del ferrocarril rnes inos interes- 
sen anam avui a entrar en de- 
talk donant el nostro parer en 
lo que se referpix a1 foment de 
la cultura en la nostra vila. 

En tot moments rnos llamen- 
tam de la falta de p l t u r a  de la 
gran majoria dels nostros con- 
ciutadans, de l’ineducacib de la 
joventut artanenca i rnos desco- 
.ratja el veure que de cada dia 
sembla anar pitjorant, que de 
cada moment est6 m& baix el 
nivell cultural del nostro poble. 
I aquests llaments;‘-w+ests pla- 
nys, plens d’amargura dels pocs 
qui se preocupen del avans arta- 
nenc en tots els ordres, desgra- 
ciadament se bassen en la reali- 
dat. Mes jo pregunt: {I que hem 
fet perque no si@i aixi?. Quant 
qualcG ha treballat verament per 
encausar la cultura priblica <qui 
hi ha aportat son esfors?. 

F a a n y s i  mes anys que mos 
planyem de la falta de locals d’ 
escoles aptes per l’educacici inte- 
gral i encara ara  estfin per fer, 
corn en parlarem en un altre ar- 
ticle. 

Aqui s’han intentat associa- 
cions culturals com ‘Mi72erud’, 
que no tenia altra f i ,  i que durant 
els dos anys que d u p e  esplen- 
dida vida se dmA a coneiser 
amb les 5eiie: d e  conferencies 
que en son l c ~ a l  se donaren, amb 
la Biblioteca circulant que va 
crear, nmb ;es  iestes iiteraries- 
r n u ~ i c ~ i l ~  q s e  0 1 . ~ ~ i 1 1 1 ~ A  i el- ~ I P -  

dis de  cult~ii-a que impuls8, un 
dels quals es la fundacid d’a- 
quest niateix quinzenari. Tdo a- 
qiieixa entidat que no perseguia 
nies q u c  l’educaciii integral del 
jovent artitr!enc, fora d’algunes 
poques pel-sonalidats qui l’esti- 
mulal-en amb alg-cns dona tius, 
elstlerne‘s li fei-en es buit. Es nies, 
procuraren Ilevarli el millor me- 
t?: de v ida  que tenia i romangue 
suspesa 

Altres eiitidats o riuclis socials 
han intentat t;iniis$ fer que1 com 
( n aquest sentit i sempre hail to- 
pat amb lo niateix anib I’indife- 
rencia dels de dalt que son els 
que haurien de apoyar sempre 
totaobra encaminada cap a 1’ 
educaci6 popular perque son els 
dnics qui’n poden coneixer els 
bonsefectes 

Si se vol que’l poble s’eduqui 
que li doniii medis, que aderrds 
de les escoles a la moderna per 
les quals clamam fa temps, n’hi 
ha molts que son de gran utili- 

Tenim la Biblioteca circulant 
que com queda dit fou organisa- 
da quant l’Associaci6 “Minerva” 
estava en sa florida. Aquesta 
13iblioteca segueix encarx pero 
la seva vida per zauses diverses 
ha pegat una resseguda. Essent 
ella un tan poderbs medi de sem- 
brar  cultui-a perque no iinpulsar- 
l a d e  nou a fide que  doni els 
fruits que pot dona-.? 

<Pel-que no organisar de tant 
en qunnt Certamens literaris o 
cientifics, Jochj  Florals o lo que 
si2 a fi d‘estimular per una part 
als estudiosos artaiiencs que 
t:impoc en falten i per altra a1 
niateix temps el poble se incor- 
poraria a1 moviment cultwal del 
:n3‘213. 

dat, * 

Conve fomentar tot lo posible 
les vetlades literaries o musicals ,’, 
que de tant en tant organisen les , 

entidats existents Caixa KuraI, 
Obreres de St. Josep i demes as- 
sociacions. 

Per6 sobre tot aixi, conveih- 
dria que se constituis una ent i  
dat v. g-. un Ateneu que perse- 
p i s  aquella corn tinic fi. encau- 
sas tot el moviment literari i 
cientific de la localidat i fomen- 
t& tot lo que representi millora 
dins la Jida espiritual. 

Aqui elements aptes per enca, 
minar u n a  entidat aixi, n’hi ha 
prou. No falta m6s que vulguin, 
que sumin els seus esforsos, quc 
aufeguin sempre tot quant les 
pot desunir i l’assochcici sei-& 
un fet. 

Hem tirada l’idea, ihei haur5 
qui la recullesqui.? 

A. I;. 

En defensa d‘Art3 
Desde que gracies a Deu, podem 

disfrutar de la gran millora del fer- 
rocarril que feia tant de temps sus- 
piravem; se nota entre’ls que cap- 
lleven devers el cap del nostro par- 
tit judicial-Manacor certa discon- 
formidat que se trasliueix diteren- 
tes vegades en manifestacions que 
no revelen sino enveja, no de la 
noble que tendeix a elevarse per ar-  
ribar tan amunt corn l’envejat, sin0 
de la rnesquina que s’esforqa en re- 
baixar o anular al proxim si no por 
fer la s e w  altura. 

En la  redacci6 d‘a’gunes noticje- 
tes publicades en el setminari 
‘& l fanamr’’  haricrn ja fi??l*de- 
;es que i.‘-\e’a\.cn ci C C .  [<!11:? 

I 
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9 LL‘EVA NT 
pero a ra  mos ha sortit el darrer n . O  

d’aquest periodic amb unarticle de 
fons que titula‘ En defensa de Mana- 
cor, qne tira tot el veri que pot da- 
munt la Companyia “Ferrocarriles 
de Mallorca” pel motiu d’haver ano- 
manat a1 tren extraordinari del diu- 
menge 17 de Juliol, tren Palma-Ar- 
fd i no Mrmacor-Art&. En ell se fan 
m a  pattida d’afirmacions gratiu- 
tes, inventant la noticia de que se fa 
propaganda contra les Coves de 
Manacor, i que se cerca dur tots 
els passatgers a les d’Art6 i Soller. 

Enhorabona que la prensa de 
cada Vila :servesca per la defensa 
dels interesos propis, pero no hi ha  
dret a trastocar els dels demes, ni 
inventar fonferies contra ells 
A Art5 no mos sap greu aix6 de que 
vagin molts de passatgers a veu- 
re les Coves del Drach o dels Ams- 

A1 contrari voldriem que de cad2 
dia fos-en rn& visitades aquelles, 
com tambe les nostres, les d’Arta 

Amb la venguda del ferrocarril, 
no hem tengiida gens de vanagloria 
d’haver restar importancia a hfana- 
cor, mes be ha socceit i d‘aix6 en 

poblacions que tant relacionades 
estan. 

Pensin els de Manacor que si a-  
bans, dues cotxades, d’Artanencs 
deixaven el-valor d’un cafe cada un 
a1 passar per aquella Ciutat cap a 
Palma, amb la facilidst que dona el 
ferrocarril, avui ja son molts els qui 
alla se dirigeixen per passar varies 
hores i fer-hi compra de lo que ne- 
cessiten. I aquests les donen a ells 
molta mes utdilat que no els d’a- 
bans. 

Si mediten be tot aixb, es de creu- 
re  que no tant sols deixar.in de fer 
la campanya actual contra Arta si- 
no que tambe expressaran 50n a-  
grahimerit a la Companyia de Fer- 
rocarrils i $ant una cosa corn l‘altra 
les donara millor resultat. 

pot donar fe el comerx de la Ciutat 
vejnada que molta gent de la nostra 4 
Vila els diumenqes aprofita aquest 
vehicle c6mode 1 llest, per anar a 
fer compresjal I 6. J 
per6, 
estimam amb tot el cor i natural- 

coneguda 
pels demes;, hem de protestar de les Sz don& conta de les dimisi6ns pre- 
propangandes que se venen fent per sentades per els Presidents d’Admi- 
certs manacorins contra La nostra nistracid i d’Inspecci6 i altres car- 
vila. I perque el setmanari “Pvlana- recs dels Consells i se digu2 que en 
cor no cregui que heu afirmam g r a -  1 aquella sessi6 anaven a eleg-lrse els 
tuitamznt volem que sapiga que nous membres y\ie havien d’ocupar 
molts de dies, recorren els cotxor 1 els 4ri-ecs en efectiii en lloc dzls 
de passatgers del tren del capvespre interins q u e  l’ocupaven. Alguns de 
alguns Manacorins que parteixen la Junta General proposarm que se 
ta r-jetes anunciadores de les Coves suspecgues la sessi6 per vuit dies 
de Manacor IO qual esta molt be, pe- per tenir mes temps de pensai- els 
FO tamb? diven a n  els turistes que noms que convenia eiltr thsen en 
lcs convt: que devallin a Mrinncor, q uz  cmJidatura Se pa& a votacij a-  
alla prenguin un auio que les podrri oposicio i per iixijoria fdu 
dur a les Coves del Drach i sue  si 

CAIXA RURAL 
El diummge dia 1‘7 a les 8 i  mitja 

al a que , del vespre se tenguc en el local so- 
cial sessio general ordinaria, que a fills dlArtg 

merit la voldriem ve,lre estimada, presidi nlossen Josep Fus et-. i ai- 
I guns n i x h r e s  m& dels Consell-; 

El dia 25 a la mxeix.1 horn sc 
continua la sessi6 i despres de algun 

cants les biguents persoqe,: 

tenen inter& en anar a les d‘hrtci, 
el mateix auto pot durlos-hi regres- 
sant el mateix dia a Manacorpew: 
a Art4 ( s e v s  ells) no trab v a n  fori- 
des ni medi dz vrsitar les Coves. 

An aquesm baixa i malintencio 
nada propacanda l’hem sentida fer 

temps de discusid en vo;acitj Secl~t‘- 
ta foren elegides c;irrec., 

Consell d.  Administracio 

co,ii se pot coniprendre ha of& els 
nostros sentiments patribtics 

Una mi:lora tan eficas per la vida 
dds pobles, coni es una via de fer-  
rocarrils que seniy-e benelici.1 a to- 
tes les poblacions cl’i’enlac<i, tro- 
-barn que havia de sei- reSuda per 
tots arnb m t s  bona dispo.iai6, 1’ 
hauriem ci’agt-air- u n s  i al trw en lloc 
cle tirar llot damunt la Companyin 

‘gue I’ha fcta i 110 hauria de servir 
mai d’elenient de discordin entre 

Voc.~L--D. AIateu h.nor6s 
CJnsell d‘2nspecci6 

Rt D. Jum IZuSi=Rector 
D. Pere Jfore:l 
D. Miquel Oleo. 

.Imb u n  Tot de gi-acie-; pcis qui 
fins aI1:ivore~ iiavien estat al d e  rant  
de’s Consells se dona per acabada 

felicitantse la majoria de que tornin 
a la direccid de la nostra famosa 
Associaci6 persones de tan de pres. 
tigi que just ja en sa presencia tam 
de credit i fiansa li donen. 

Tot sigui p’el be de I’InstituciO. 

Sindicat Agricola 
Aquesta Associaci6 celebra ses- 

si6 general extraordinaria el ves - 
pre del dia 24. L’objecte era llegir 
el balans fec a 31 del maig prop pas.. 
sat. Aquest enguany dona una per- 
dua d’aprop de deu mil pessetes i 
encara que se sap s’ha corregut una  
temporada dolenta i que les causes 
de la perdua son varies, se nogue 
un fort rebumboi-i entre els socis 

Esta clar que un no ha de creure 
haver de guanyar sempre, per6 
tambe hi ha  que veure que la vida 
del Sindicat esta avui corn estron- 
cada. Se fan tant poques opera- 
cions que no son suficients per agu- 
antar el personal de la dependencia 
i les Juntes han roin8s corn a poru- 
gues i han deixat que cundis entre 
els socis la desanimaci6 mtis corn- 
yleta que pot e-.ser fatal per la So-  
ciedat. 

Per sort s’acord:i seguir les reu- 
nions de socis tots els dissiptrs a 
vespt-e, per6 no tendra aix6 efica- 
cia si l a  Junta no cerqa.attt-es reme- 
is que injectin mks optimisixe als 
associats, i no poda rnks actividLt i 
moviment en tots els actes propis 
de l’L-issociaci5. 

L’any paswt duia vida c-splnedi- 
da i engilany la du raquitica. ;An :i 
que’se deu el canvi? Es precis cei.- 
car le.; causes i posar-hi rem?; 
coiii m 2 i  aviat mil lw.  

’ .  

- 
de lcs festes que se celebrardn en 
{a n33tra Vila pzr §t. Salvador. 

Dia 5 

El dcmati a les 9. - Capta per la 
r i l d  per les autoridats arnb la forma 
acos t u  ;?i ad a. @ 

R les 8 del vespi-e.-Solemnes 
completes en el temple parroquial . 

4 les 10.-GG:-an reretla damunt 
la terrassa de St S+pdor, amb 
niusica i amollada d’un vist6s Cas- 
tell de focs artificials. 

Dia 6 

R les 7. - Diana per la poblaci6. 
A les 10.-Acompanyada de 1:s 

autoridats a l’Ofici. en el que fera el 

i 
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panegiric de la Transfiguraci6 el 
Rt. P. Crespi de la hlissid, i a la sor- 
tida acompanyada a la Sala ont se 
fera el refresc. 

i‘l les 12 i mitja.-Gram corregu- 
des de homos atlots i bisties a n  Es 
cos. 
il les 4 i mitja.-Vespres a n  I’Ora- 

tori de St. Salvador i a la sortida el 
tipic bail de la Cisterna. 

Durant la vetlada mfsica ti la 
Plassa Nova i ball en el Trespolet . 

Dia 7 

El mati a les 7.-Diana pels car- 
rers. 
3- les 10-Acompan yada a 1’Ofici 

que’s dira a St. Salvador i en el que 
predicara el mateix P. Crespi 

A les  12. - Cor reqdes  d’homos. 
atlots i bestiar en el Cos 

A les 5,.-CucanyeJ, musica i du- 
rant la vetlada ball. 

w 

Peregrinacio Valenciana 
El dia 19 venguk a I ?  no.;tra Vila 

el P. Francesc Llorens, del Con- 
. vent dels Observants de Valencia, 

per arreglar tot lo referent a la Pe- 
regrinacio Franciscana d’aquella 

1, Ciutat que estii projectada pel d:a 
29 d’Agost. Deixa ja deterrninat tot 
lo referent a Carruatges, excurrid 
a les Coves, etc. D‘aqui passa a In- 
ca i a Lluch per organisar tarnbe la 

Es de  creure que’ls Terciaris ma- 
1lorquiris sabran rebre a m b  l’entu- 
siasme i hospitalidat que cal an els 
germans de Valencia. 

* visita a aqtiell Santuari. 

mt a’.- 

G R O N L C ’ A  
DEL TEMPS.-L’estiu imQera 

amb la seua calor sofocant. Fa du- 
es setmanes que la fa forta de tot. 
Sembla que sera un estiu dels mt3 
calents. 

AGR1CULTLJRA.-En el camp 
se dediquen a les feines feixugues, 

r per6 alegres propies de la tempora- 
da: el batre i t~ aginar el gra. S’ha 
cullit colca coseta, encara que no 
se pot dir bona anyada de tot. Les 
faves es lo que mes ha retut Se pre- 
para una anyada grossis-ima de fi. 
gues agostenques; les figxoleres 
s’en aproiicen per demanar u n  preu 
molt alt per les messes 

D.’hortolissa tambe s’en cull mot- 
ta; per6 la fruita escassetja. 

ESTAT SANITARI. -La fort6 

del temps els canvis de menjua han 
ocasionat un numero gran de c6- 
lics, diarrees i febretes gastriques. 
Els metges tenen molta de feina. 
Passaran un mal estiu. Adem& en 
la barriada de: Cos han aparegut 
uns quants cassos de tifoidees degut 
segons uns a que per alla casi tot- 
horn beu aigo de pous que poden es- 
tar  infectats per filtracions de les 
clavegueres publiques. Altres diuen 
que poden provenir de l’embas- 

sament de les aigos de s’aciquia. 
Seria necessari cercar la causa i ex- 
tirpar-la. De tifus moIi nua jovene- 
ta de 17 anys fia d’en Melindre i de 
sa d’Aubarca i n’esta ben mal n‘4- 
gusti de Son Cremat. 

TREq EXTRAORDINXRf. El 
diunienge dia 17 venguG uti tren ex 
traordinari que arriba aqui a les 
deu del mati is’en torna a les set i 
mitja del vespre. Venguereii molts 
d’excursionisres entre ells una xi- 
xantena d’alumnes del Col’legi de 
les Gerrnanes de la Caridat de Pal- 
ma. Vkitaren les Coves, Sant Sal- 
vador i lo 1126s notable de la pobla- 
cio. Semblci que havia de tcnii- exit 
aqueqt tren si cada diumenge ven- 
gu6s  en lea horcs esmentades i la 
::ostra Vila tanibt: hi g-oiiyaria 

i\l.lX\TIFESTACIi). -El dia 21 du-  
l-aijt I f  vetlada m a  guard t d 110- 
mos del Co3 acudlren tots plegats a 
Ca’l eta1 13 per protest:tr dei.; em 
bass:tments de llss aigaes de 1 aci- 
q u i a  ptiblica. Aquest les prometi. 
ter In neta i prohibir els embassa- 
nients. 

La brigada de caminers ha co- 
mensat ja els treballs. 

DESGR ?CIA. -Despres de ins- 
talar la batedora de la Central. L’ 
amon Juan Sureda (a) Xurigue‘ esta- 
va ftinetjant. per all& quan se i-om- 
pe una corretja que li pega pes 
cap fent li una oberta de conside- 
racib haquent d acudir a un imetge 
per la seva C L I ~ .  

N O C E S  

El dia 18 d’aquest m& a la Cape- 
lla del Palau Episcopal se casa el 
nostre amic D. Antoni Esteva Bla- 
nes amb la distingida Senyoreta 
D.a Pilar Fuenmayor Bisellac. Be- 
nehi les noces el germa del novii Rt 
D. Francesc Estev? Fiscal Esglesi- 
Astic, i f o r m  padrins de part d’ell 
D. Rafel Blanes Mestre i D. Rafel 
AmorCjs Alzina. i de l a  novia D. 
Juan Villdonga i D. Federic Mu- 
nyoz Gui, cornandant. 

El noviis son a pasar la lluna de 
me1 a Calaratjada. 

-Tambe se cash a Barcelona clia 
26el nostre amic, Director de El 
Diu D. Juan Estelrich amb t‘a distin- 
gida Sta. Aina March Olasco. 1-0s 
benehi el Canonge hl. I. SI-. D. Car- 
les CardS, que feu a b m s  una plati- 
ca. 

Foren padt-ins per part del novi‘ 
els poetes insignes D. Juan illcover 
i D. Magi Morera i de part de la no- 
via, el quefe de Tekgrafs 11. Josep 
Cardona. i D. Lluij Nicolnu d’01. 
wer eri representacid aquest e de 
D. Folip Pedreil. 

Els rioviis sortiren cap a Portu- 
gal, F r a n p ,  Bkigica i Suiza. 

A 1es dues pareltes desitjain la 
inac.35abie felicidat. 

Quant escrivim aquesta crcinica 
han combregat de gravedat la nina 
major de D. Antoni Ma<sot (a) No- 
fori. malalta de febres tifoidees, i el 
fill d’en Tia d’Aubarca de lo mateis. 

Deu les assistesca a tots, 4 con- 
Vk. 

, Aquesf periodic esta snbjecte 

MALALTS DE GRAVEDA%T - 

a cencura esglesiastics. 

SERWD610 DE CARRUAJES 

BARTOLOME? FLAQUER(A1 MANGOL 
DE 

A todas Ias llegadas del Ferrocari-il hay coche que parte directo 
para Cadepet-a y Calarratjada y de estos puiitos sale otro para to- 
das las salidas de tren. 

IIay tambiCn cohes disponiblcs para las .Cuevas y viajes cstraordi- 
n ai-ios . 

- 
A G E N C I A  BE TRANSPORTES 

Se F irven e-c irgos pa!-n Palma y Estaciones intermedia. 

PLASSETA DEL MARCHAFDO. 
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SEVEN EN C IC1 
UN ESTABLI 

Informaran en aquesta Administracid. 

GRANDES ALMACEN 
$an J o s e  

D E  

Uda. Ignacio -- -- Fipuerola 
iHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta c i sa ,  todas las 

ES NQVEDAD 
e tienen en grandes 

E SE REQUIERE PARA 
Y CALZAB 

y que venden m& barato que nadie 

M o n o  217 I P f e t i o f i j o  - 
ESTA CASA NO TIENE SUCURPASES 

a Haada, de Gsteva 
Carre de PaIma, 48---JXE?I'A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 

I LLAMPANT, SERVICI ESMERADISSIM 

P r o n t i t u t  
Q A T  I ECONQMIA 

E n s a i n i a d e s  i p a l l e t s  
En lloc se torhen -416s que a la 

E S  F O R N  N O U  
D'KN 

M l q u e l  R o c a  C a s t 6 1 1  
A sa botiga hel trobareu sempre pans, panets, 

galletes, bescnits, r ,Ileto, i tota czsta da pasticeria 
TAMBE SE SERVELX A DO,lllCJI,I 

Netedat, prontitut 5 economia ** 

DE.5P.4 IG Car re l *  ( / e  Ptn lmc i  3 his. A !? T A  

.,. 

Gran establiment d'en Centro, 3-Ai t A  
1 

Sernpre, Sempre, derreras novedats en MERCERIA Estens surtit de PERFUMERIA 
C Q L M A D O  

AMB CONSERVES DE T O T A  C A S T A  
Representant dels licors de I;r casa MORENO amb el sei1 ~cre~litiit 

2l!6quintis de cusi SINGER nl contat i A pagtles 
No deixou ?e  vlsitarlo ainb la segiredat de que qiiedimu anib gaiies de tornar-hi 

Anis Uiramar 


