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,k-ta $ 3  v:!a cnc-x.tellada, 13 d’en- 
tranycs mara’v’e!ltxts, fou que bre- 
coli5 i itilaxt5 per Deu i re r  la ?a- 
tria el prodigi de lepoca el Vbie. 
P. Antoni Llinds. Nasquk el %i? de 
Janer de l‘any 1635 del rnatrimoni 
entre Antoni Llinas i Catalina Mas- 
sanet. La seua vidn no’ns ofereis 
res d’interes fins passat l’any 1670. 
Rebuda en sa infantesa la crianqa 

qqg li pertocava corn a fill de f a d -  
lia cristiana, i sentint se amb voca- 
cj6 relligiosa, a la edat de 17 anys, 
prengue l’hdbit de burell de N. P. 
en el Convent de Jesus, fora-porta 
de la ciutat de Mallorca el 19 de De- 
cembre de 1652, i feta la professi6 
l’any despres cursa la filosofia i teo- 
logia en el Convent de Sant Fran- 
cesc de la nostra ciutat c‘e P a h a ,  
amarant sen be d’aquestes ciencies 
fonamentals por la vida de vei sa- 
cerdot i apbstol corn fou el V-ble. 
Encara que en els 25 anys jays do- 
nas a coneixer, i fos,com diu el P. 
Oliver un predicador ben airinat i 
decap de brot, no obstant era la 
seua cui-ol.la i el desig capdal de la 
seua vida obtenir una catedra i per 
aixb feu repetides vegades oposi- 

cions a n’aque5ta P~-o\-i~cia d3 Ma- 
1Icrca secs p i ’ b  arribar-hi aiai. 

L’arl y 2664 e1 Ministre i el Custodi 
de Is Provinria de lllechoacan que 
venien de Roiaa del Capitol Gene- 
ral; se trobaven a Espanya reple- 
gam relligiosos per aquelles mis- 
sions El P. Llinas s’inscrigue a la 
Ilisra dcls missioners, amb la con- 
diciaernperb de que havia de regen- 
tar m a  C5tedi-a en aquella Provic- 
cia. EI 15 de Noveinbre de 1664 cb- 
tenguC del seu $‘rovindal P. Juan 
Barista Mestre, lletres testimonials 
per poder partir i habitat- a Ias In- 
dies Occidentals. Fet i dit, parti 
en el mes d’Agost de 166-5. 

tent de Lector, ensenyant Arts en’ 
el Convent de Queretax-0, Altre vol- 
ta rebe el 28 de Febrer de 1668 nova 
patent perque \legis teologfa en el 
Conveiit de Vallado:id, d’hont Pou 
elegit Guardia el 4 d’Abril de 1471 
continuant senipre en la seua Cate- 
dra , 

EIs bibgrafs del noa-e Vble, mos 
ne fan una pintura tenebrosa d‘a- 
questa part de la setl;i vida Pagat 
de son - ingeni, dels seus cArrecs, de 
les belles qudidats que posei’a, ben 
prest esc!ataren amb forqa les seues 
passions, qu‘el tombaren dins la 

M&ht*ChD, i e& is’ pa- 
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vida de relaxassid relligiosa. Estant 
un respre dins la soI,tut de sa cel’la, 
li aparegue la figura descarnada de 
la mort. Repara, niogut i estre- 
mordit d‘aquella visi6 que sa cara 
era una seca calavera i l’hhbit ramb 
que anava amortallada de la xatei- 
XB roba color de cel qu‘usaven els 
Relligiosos de la Santa Provincia 
de Mallorca. No li digue cap mot la 
aparicib, i aguantant en sa man 
dreta una candela encesa i en l’altre 
fent correr a poc-poc la cortina de 
la cel’la desaparegu6 del tot. Sia !o 
c,ue sia d’aquesta aparici6 que se- 
nyalen tots els cronistes, es 10 cert 
que feu efecte dins Lon cor i desde 
aquesta data, arnb gran dolor i con- 
tricit, d’aqueH relligi6s vanidbs i 
munda en resurgi el relligios per- 
fet i exemplar. Aixi mateix despres 
de tot aixb continua regentant la 
catecira en la casa d’estuclis de Cc- 
luya fins d 25 de Febrer de 1479 en 
que, haguent-se relcbrat Capitol 
provincia!, fou dpcretada la seua 
jubili:w5 i elegit el mat&s temps 
Custodi d’nquella Provincia per el 
prbxim Capito! General de I‘Ordre. 

Aquest moment senpala una fira 
capital dins la vida del P. Antoni; 
lliure ja  de la cdtedra i frissbs de 
rescabalar el temps perdut i comen- 
Car una tasca novella, aoerada la 
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dseua h i m a  amb el tremp de la mor- 
tificacid i penitencia i convertida 
l’humil alosa .csllor de cenra amb 
dliga voladora que temps li talfa 
per fer niu perque sempre bat les 
alas dins I’espai indefinit, empi-en- 
gut2 sense por i sense aturai i amb 
maravellosa forqa activa l’exercici 
de las missions, del seu pran i fe- 
condapostolat. i aixi a les  derreries 
de 1679 deixa el Convent de Celaya 
i s‘embarca cap a Espanya S‘atura 
a Ciidiz i de Chdiz s’encamina a 
Madrit el temps qu‘es sengaiaven 
predicadors apos tolics en els.regnes 
d’Espanya i Portugal. Encage ,€aka, 
ven do. anys per el Capitol Generil 

 an a que havia d‘assistir el P. Llinsis 
corn a Custodi de l a  Provincia de 
Mechoacan, i romangze ja a Espa- 
nya, rebent del P. Juan Luengo i 
despres del P. Miguel de Avengo- 
zar, Comissaris de 12s Indias, am- 
ples facultats per predicar per tot 
el Regne. Durant els anys, idb, de 
1630-1651 recorregue el Vble. totes 

.Ies Provincies; i arrib5 a hlallorca 
predicant missions fructuosissim es 
en casi tots els pobles. 

De Mallorca, seguint sempre son 
incessant romistge, pren taltre pic 
la volada cap’a Madrit i alla pre- 
sent6 els seus plans d’evangelitza- 
ci6 a1 Rim. P. General de I’Ordre 
Fr. Joseph Ximenes Samaniego, 
demanant-li companys per conver- 
tir als infeels de la serrania del 
Cerro Gordo, atenguent el P. Gene- 
ral l’humil petici6 del P. Antoni. 

Despres, pensant-hi be muda de 
parer i li aconsella que demani a1 
Rei de Zspanya facultats per fun- 
d x  un Col’legi Apostb!ic a las In- 
dies Occ*identals. Per aixb dia 29 de 
Novenntirei de 1681 el R i m .  totes 
lec Provincies i replegar 24 Relli. 
giosos per fanamentar el Col legi. 
Feta la sol’licitut a1 Rei Caries 11, 
contestii aquest amb una Real cedu- 
la datada a Aranjuez dia 18 d’Abril 
de1682,aprovant el projecte i se- 
nyalaat corn q Col’legi de Missio- 

cers el Conrfint .de Quet-iiaro o 
qualsevql altre de la Prtivincia ck 
Mechoacan. El P. General a inbma 
nwa-patent de 19 de MarC de 16$2 
senyala corn a Col*legi-Seminasi 
Kesmentat Convent de QueWai-a. 

El P. LlinBs no tenia sossec i sen 
se mis  raons parteix tot-duna a Xo-  
ma per-obtenir deIBupa i de la Sa- 
grada Congregacib, la confirmadd 
de les esaentades ,lletres. Aqwst 
viatge a Rorna el feu -el Wble. amb 
una pressa incon-~prensible, .&i que 
el 24 deguny del mateix any tarna- 
1i.a esser a Espanya per emhascar- 
se cap a1 teatre de la seua missid 
junt amb 28 Relligiosos m& que jn 
estaven preparats a Gddiz i que !le- 
v a s  per causes ex t ra~yes  hagueren 
de suspe:idre la partida. Perllonga- 
da Fekidki fins an el-Janer de 1683 
torn& prende l’apbspol s’escarad:i 
i ve altre volta a Maliurca per pre- 
dicar segon pic missions pels pobles 
i recullir tors els relligiosos que vol- 
guessen acomyangar-lo. 

Prepnrada aquesta segona jeixida 
partiren de Cadiz el 4 de Marc de 
I’any 1653 ell i 40 relligiosos dels 
qtlals dotze eren de Mallorca: el P. 
Antoni Frontera Ex defin.dor; el P. 
Antoni Llansor lec. en Sag. Teolog.; 
el P. Sebastia Bisquerra, lector en 
arts; el P. Antoni Torres; el P. An- 
toni Fontcuberta; el P. M’quel Ro- 
ca; el P. Damid Massa:,et; Fr. Jau- 
me LlinAs, llec; i Fr. Juan Catany i 
Antoni Bordoy estudistntt. 

Noranta tres dies hagueren ines- 
terper arribar a1 port de Vera- 
Creu. Partiren a peu els Missioners 
i s’aturii el P Antoni a la ciutat de 
hfexic per arreglar la documentaci6 
amb les autoridats Relligioses j Ci- 
vil, i hagu6 de romandre all$ ven- 
cent grosses dificultats, tot el Juriol 
i bona part d’Agost; envia tots els 
papers a1 P. Juan Bta. Lazaro per- 
que prenguts en nom seu possessori 
del Convent. Als 14 d’Agost d’aquell 
any 1683 Eel P. Provincial feu ak 
Missioners I’entrega de la casa de 

-- 

Queretaro quednnt aixi constitui: i 
organjsat el primer Co:*legi de Prs- 
paganda Rde, en Ins Indies occiclen - 
.tals; institacib primerema, novella 
&lis I’Esgksia Universal, i de la 
qual sols elaostre Gran Lull havia 
fet UR eiisai amh el Col legi de Mi- 
ramar Tot lo que restava c!e I’any 
.I683 i casi tot el 1631 retgi i gover n4 
e! P. LlinAs el noverl Col’legi, fins 
que ns:nenat presidea.t en cap el .B. 
Antoni Frontera resolg-ae fer xx 
altre viatge a Espanya partint arnb 
aquest intentel mes de desemblz 
del rnateix any 1684. 
r 

( Coniinuani). 

{Existeix Deu? Eis qui de bo- 
ca el negclen, $GI? de cada dia 
mes, i contra ells vaig a prescti 
tar i deaenroiiar una  serie dr  
proves; proves que voldria me 
rebatessen els qui profcssen ate- 
isme i se glorien estbpiqaxnent de 
perteneixer an el ndmero dels a- 
teus. 

La primera prova, la que ha 
produYt m6s fonda impressi6 des- 
de la primera edat del rnon, pro- 
va baix de la qual s‘hi han sentits 
aplastats els mateixos iiicr~duls, 
6s l’orde que reina dins 1’Univex-s, 
i aquesta prova 6s respectada 
pel mateix Kant a pesar de la se- 
va critica de la rn6 pura. 

El rnon demhn;% i exigeix una 
intel*ligencia superior que’l go- 
rerni; noes un caos, no; amb 
molta ra6 els grecs I’anomenaven 
Cosmos, que significa sistema de 
bel1e.w i harmonia. 

El firmament sembrat d’estrc- 
lles, diu Rollins, ha estat el pri- 
mer predicador qu‘anuncid a la 
terra la gloria del Omnipotent. 
Es la mateixa: paraula que sigles 
hei ha havia dita David: 10s cels 
canten la gloria de Deu, cadi 
emwant gloviam Dei, 
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Vl>!s senti:', lector cstimat, u n  
g e x ~ x ,  un d'aqli 'sts gemecs :on- 
dos qse molt i:irolimiari,J txeni 
s'esc:j?w de la brtca d'un deis 
incrcl-lgls m6s flti-iosos raciona- 
listes, u'ay:iel!s que petenen qae 
la ra.5 de l'homo 6s el Dru de 1' 
huin.t!ridat, i mira quines parau- 
les ii es(-qpareii i que estfin t m -  
duidns dzl franc& an el caste!iB: 
.El C i t ! l J  ellseen a :a tilcrra 

21- a su Avtor 
Lie cl g l & ~  esiierr-a 

~ 

cel~5i-a u:i Die; ct-endo:-. B 
B 

I en veritat 6s possi?lle exLtes 
qui un hornb, per  igI:c~;-nIit q : ; ~  
six a:; a qui 120 li b;tw mi-zi- t i  
firmimcn t comter;&inc ei cax i  
pel-ibdi,: cl'tlqueils glubo-; encems 
que solien ilcmunt els nosti-os 
cays, per co;ivence~- se de q u ~ ?  

miin que dlrigeix ta:i graiidids 
MO Y i in en r ? 

"La cxistencir?. de D~Gs. (diu U;I 
altre autor) escrita en letras pur- 
purinas sobre las alas de la ma- 
riposa, titila con caracteres de 
fuego sobre la bdveda del firma- 
men t o. a ' 

No es ver que tots ques t s  as- 
tres qcle conteanplam, tan variats 
pei seu tamany i claredat, per la 
seva situaci6 i trajectbria, parei- 
xen a primera vista formar amb 
lo seu rnoviment regular im-itua 
dependencia c o n  s'engranatge 
d'una rnftquina colossal? I aques- 
%a mAquina i aquest moviment 6s 
el qui arrancg un altre gemec 
an el mes endkblat apoistol del 
dimoni en el sigle XVIII, Voltai- 
re: '' L'Univers me te susp&, i 
jo no puc concebre J'existencia 
d'aquest grar! rellotge sense que 
existesqui el rellotger." 

Que dirien an aquesta confes- 
si0 espa;itfiiiia, Clara, ingenua, 
els itc!-&duls dcls nostres dies; 
els qui rnz1icic;samsnt blasfemen 
deDeu i les seves obres? Que 
con\es;a-!~~n aquests qui publica- 
men1 dills el tcatre de la nostra 
v i k  i . t~:  ~l'bliw~ atrevits a: blasfe- 

. .  

2xkteix UI19 Ir;tei-!ig.e-cia sob,z- 

mar publicament de ks &res d e  
DPU, CC)M son els bagraments, di- 
guent que t s  necesari fer desnpa- 
reis'e e!; capelkins, que 6s repro- 
'Itable el batisme, & dir" aques- 
ta pitxeradn d'aigo freda demciiit 
el cap dels irifil-ntons!" 

Nega a Deu el qui nega Ies se- 
w s  cbres, aixf heu digu6 jesp- 
crist:. Qui vos despxcia, a mi 'pi 
dcsprxia. No h s t a  negar, ateus 
de mala casta, es iiccessari pro- 

Perqu6 s'ha dc desterrar an  e;; 
sacerdots? Perq;;ziS s'han d' abolir 
els sagraments? i Ah! si mii-asseu 

dias l'univers regoaeixerieu ai 
menos corn aquell gran b!asfezn 
Voltail-e, u n  primei. Motor que 
imprimeis movimcnt, regoneixe- 
ricu l'esistemia d'un Dcu crm- 
dor de totes !es coses, d'un Jesu- 
cl-ist Rcdentor i les sews institu- 
ciozis corn son els Sagraments, i 
entre ells el de I'Orde i Igatisrne 
que tant desyectivament tractau, 
sense que persones de cara i ulls 
que vos escoltauen, aixecassen 
la mes petita protesta jaix6 si 
que fa llhstiinal 

Val-. 

aqu2st orde olal-nvelles que 1x!iuc3 

Crespi. 

El silenci 
de St. Josep 

En ple mes de  marg la vara seca de 
Sant Josep treu gaia fiorida. una f!orida 
quieta i dolCa coin de Snnta Qz?iaicsm, 
el temps rnes josefi de l'any. El recu- 
lliment purdicador, I'bumibt it x i t x n -  
dora, la rxortificacib p x : f 2 ?  I , ,  l'aus- 
teritat senz;ila i el silenci ritual d e s  
dies pcnftciits prenm una transfiguraci6 
a m b l e  i de  cwxit celestial en l'esguart 
sere del .';ant J'zfriarcn. 

Ernest lI!i:l>, diu, qli: 5; 1st Tosep 
6s ei Saz t  del s !ex!. S.;enci en 5a vi& 
pririie3, silenci CII la seva aifa dcstina- 
ci6 divlna pitativz pzteriia, silerici en 
a seva actwcib rnessiilmc;?, sill-nti 
se39,re i q x  I'Evangdi eprhga a!:ib 

un .rot lapiddri de Josep var6 just," 
corn si 1'Esperit Sant volgu6s que la 
rnzjor lloanqa a1 geni i l'almcisfera det . 
pare pulaiiu de feslis ios el si!enci. Si- 
lenci suprem engendrat en el rep& de 
la comtemplaci6 mes pura, de :!a pos- 
sessic) divina mes confiada i del goig 
de la veritat que era el r e p i r  amplis- 
sin1 del seu, CQT- 1 el seu pa de cada. 
dia. 

De dos Joseps fan recordanp espe. 
ciaf ies Sagrada Lletres, tots dos som- 
niosos i liencats en la tenebra opaca 
del mistcri. Josep fill de Jwcib, el Pa- 
trisrca biblic, oviri ei sol i la lluna 
retznt-li hornenatge. SBsep, espbs vir- 
ginal de Maria, ovir6 el sol divi de 
jesirs i i'ennmanava. Qui rnesutari l'a- 
bisme anterior de I'home, qui vcge amb 
els ulls de la carn el verb de Deu i es 
familiaritzb am5 els Misteris sacratis- 
sircs de la Redempci6. 

En Ia quietesa ombrivola del SC!I ta- 
ller d e  Nazaret dasfilarien pels ulls de 
la seva an ima  pacific2 la foscor tom 
dels sigles passats amb les figures esfu- 
inades dels vells patriarques: Abraham, 
Iszac, Jacobj Moises, totes les persones 
i totes les coses figuratives de la rea- 
litat present i sa hurnilesa muntaria a! 
cirnal ovirador de sa grandesa immen- 
surable per a devallar tot seguit a 1' 
abim pregon d'un silenci suprem. 

El mhn mostrat soroll6s i febrosenc 
li caldria pendre molt de! Sant Pa- 
triarca: li caldria pinier que tot saber 
callar. Eis homes d'avui son perduts 
per la vana paraula i les cobejances 
torbolentes sens p a r a  ment que el 
regne de Deu es a dins nostre en la 
quietesa de l'esperit hurnil i creient. 
Avui rnts que mai la qoietut i silenci 
aclaparen adelerats corn vivini pels vi- 
ratges i cabdries de la terra, rnenjoie- 
jant lee engrunes que trobam pel carni 
del tnbn. I zmb el silenci retoi'iiarien a 
la l l x  abandonad3 Izs V i f f l j t \  totessor- 
toses del cristianisme: l'espm i t  de re- 
lligid i de trebal! que dcpar!ireii d'coq8 
de temps i iio t-etornen. Que el refiorir 
anyal de la vara sec.1 de Saiit fosep 
faci 21 miracle. Preguem-li avui lector 
arnic. - 

o.c*- 

Aquest peri6dic est& subjecte 
ccnsura esglesiAstica, 



De Capdepera 
Fa retativament pocs anys que Gala- 

Ratjada no era mks que una phja bo- 
na de refugi, per algunes barques que 
poscien diferents mariners; les cases 
edificades, molt poques; i vida cad 
porem dir, que no n’hi havia gens. 

De poc temps an aqwsta part hs 
tenyut una crescuda grosissima i im- 
portant, tpnt, cn families qu’es viven 
de la pesca, coin en senyors que hi 

Engumy els trats que s’hw venuts 
son cstats molrs i les ,ases que $ban 
edificades son bastantes i hermoses. 
Dins poc temps la ribera, no duptam, 
estara cuberta d’elles si hem de judi- 
car per les coqpres que contiiluament 
s’estant lent ,  

L’expa-iencia h? anat denlostrant a 
n’els estiuetjants i persones no molt 
robustes en salut que aquesta Cala 
rctmeix rnoltissimes de condicions. 

Toies les cases arrendadisses esthn 
- i a  tant demanx!es que diiicilment en 

trobaran els qui no s‘hm despabilats 
en aquestes hares. 

En  el nlirnero qui vendrA, si Deu ho 
vol, hi pasarein res m t e s  histdriques 
que hem pogul encontra reftrctnt a D’- 
aquesta herrnosa i saludabic Cala 

-L‘Ajunta!nent, amb mott d’acert, 
vol dur a la prQctica el projecte de en- 
grandir el cernenterl d’aquest pobk de 
Capdepera. Son bastantes les iarnilics 
que, desde temps, desitjaven poseir, en 
aquest iloch sant, una tornba per po- 
rer-hi depositar les despulles de la vi- 
da i aixjs dormir el Ilarc somni de la 
mort amb els seus antepassats. per6 
com tot el voltant i sitis a propdsit es- 
taven ocupats Ja p’ets panteons d’altres 
families, resultava el dit inconvenient 
per falta de  Hoc. Alrh aquest a!~;rn- 
plament quedarA .eso!ta aquesta difi- 
cultat. 

Se li donari extensi6 en la part de 
d want.  

-Dia 9 de aquest mes sufrirem la 
sizuient desgracia. L’arno‘n Ll’uis (a) 
Catayol el mati s’en v a  anar a segar 
carritx a les mmtanyes de Sa Tcfona. 
El vespre se feu bestant tart i no havia 

. passen tot i’estiu. 

, 

cornparagut. La s ~ u a  donn tement la 
no i i  hagues suxeit al,;utu desgiicia 
va anar a coti‘ar-h:r a n’ck seus dos 
Fiys: i aquests dos am3 tres hbmos r n b  
tesolgueren anar-lo a cercar, i eren les 
deu i encar t no- I‘hanetr tro?st; baisa- 
ren altre vegada a Capdcperd per reu- 
fiirse ainb tin grupu ttii poc rn&s numc- 
F ~ C ;  i essent WI:I c i i a r ~ ~ t t n a  s:i dit-igi- 
ren att ie vegada a 13 dirz montanya; 
a devers les dues I’yiicoiiirareii mig 
ajegut. mort, ainb sa card demunt ses 
mans *jue al inateix temps E’apoiaven 
demunt el carritx segat .Es fereii les 
deligenicirs que son dei c is, avisant ai 
mdge i autoridat,judiciai, la cual ma- 
nar que el caddvtr es condtrk a1 ce- 
nienteri, despres de cuniplir les forma- 
lidats de Ilei. Se li ha practtcada l’au- 
tcpsia i els metges cutificarzn que la 
mart havia estat pro3dda per u n  aiac 
cardiac. 41 cet sia ell i tots el3 morts. 
Rebiga la seua fami:ia i e3 especb!, e13 
seus fiys i ia seua esposa inadoria An- 
tonina (a) Fens, el nos;ro m k s  sentit 
condol, 

Capdepera-14-3-22 

De Son Servera 
Per donar una  funci6 tcatral en el 

local-cine de D. Miquel Vives veague 
diuwnge passat la Companyia Va- 
quer-Ber,eyto d’ArtA. 

La noticia be la venguda dels artistes 
artanzncr se divulga rspidament per 
dins el nosiro poble; tatit es aixi que 
dins et cafe del mateix amo hei haguC 
diumenge una grandiosa aglorneraci6 
de gent que, dvida de prensenciar la 
representaci6 de les o!ms anunciades, 
comprava les poques localidats que 
quedaven buides. 

Segons noticies de bon origen re- 
presentaren molt b? totes i cada una 
de leu obres, sortint el public molt sa- 
tisfel. 

-E!s conradors comensen a estar ja 
un poc impacients a causa de la falta 
d‘aigo que se nota a n’els sernbratv. 
Deu fassa, si C G ~ V ~  que caigwn p e s t  

\ 

demunt els nostros camps les aigos que 
necesiten per haver-hi una bona culii- 
ta. 

- A  nit  passada a la senyorial cam 
de D. An.oni Servera tinguC Hoc gran 
concert niusical El notabk i conegur 
music D 3uan Fewer de Marlacor va 
intcrpreti niolt be algunas heriaoses i 
cornp‘icades pesses nitisicals juntaincnt 
amb 1’alud.t D. Antorii Servera. 

La disiinguida concurrencia qu’hei 
havia d a b s  grandernmt als dos Idma- 
sus musics pel scu acert en l’etxecuci& 
de Its belles cottiposicions arnb e-que 
la delitri. 

Wn congregant serveri 

Sori Servera 15 de iMars 1922. 

Jubilaci5 Far S Q S ~  

La setmana passada va cumpI!r 1’ 
edat de setsnta anys la dignissirna 
mestra nacional d’aquesta Vila D.a 
Juana IVI.~ Sa!as i a pesar de gosar d’ 
una salut i robustesa a fota prova i ca- 
si se pot dir ma jovenfut de cos qu’ad- 
mira, la,llei inexorab:e que passa justa, 
arrasadora per tot arreu, l‘ha obiigada 
a la jubilacib. 

L’actuacib de la mestra Salas 6s es- 
tada una de les mes Ilargues, actives, 
fruitoses i meritories. Ha exercit mCs 
de *:inquanta anys, el cirreg oficial. 

Fou primer meatra de Campos aont 
residi 17 anys, passii despres a Art& i 
fora d’alguns que per tenit dret a \‘as- 
cens se vegC obligada a passar a Ma- 
nacor, tots els demCs les ha ftts a Art$. 

Durznt el seu llarg exereici sempre 
ha tengutlun exchs de nines; doble sem- 
pre de  les,que peFmetiajla capacidat deIs 
locdls qtie se li senyalaven i u n  e x c b  
per una persoiia sola ja que es arribat 
molts de pics a contar una mairicula 
C’UiI centenzr. Anib aix6, i per poder 
atendre be a1 n . O  d’alumnes que li com- 
pareixien se pass6 amb e!la la seua 
germrtna Dea Margaljda, mestra supe- 
rier que havia guanyada plassa per 
o?osicjons i li ha fet sempre d’auxiliar, 
sense pei cebre mai un cMim de retri- 

F 
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bttCi6 ni de k s  a!uiiiiIes ri i  tic\. f:mjtlj!.L::- 

mmt. Aixi pogut gradu:;:, ;: S C . ? ~  

la, en be de les nines, p:?-.:’i tcjt a c 
‘ tes i desyescs seues. 

An aix6 li ditien PPI tot s5m:i:ze~ i 
personev qu‘ acluen ::isi r ~ n l  iir. I;>:+ 

tra Salas rnereixen l‘agr 
b!e que t an t  li deu. 

les actuais mares de famiiia 
tra Vila han estades dsixebks 2 
troba ara tant robusta i gene1 
seguiria cnczra pel seu gcst ia scua 
tasca (l’educadora. 

Durant la seua vida de trebirll ha 
cumplit sempre a p s t  dels p m s  i au- 
toridats de Its que ha reblits C I S  niks 
vius dogis i ies notes rres distingitles. 

No’ssria de justicia qcrc l’r’1Lint3nlCfit 

inicLs un  obsequi Q i i n  I l o i ~ ~ ~ a t g t  a 
e.” juana AI.* Saias e:? r.1 que hi pren- 
guessen part totes les s w e s  arxigues 
deixebles. Si la gratitrit 6 ;  vistirt con- 
natural en els vezins zr txencs aixi se- 
ra i seria de jusilcia 

Rebiga la rnestra Safas ia nostra 
rips coral felicitaci6 t pirgnrn a berr 
que p u p i  disfrutar no!ts aiiys el petit 
premi de la jubilacib que se tk. bcn 

Se pot dir que mes de la  ita at ik 

,’ guanyzt. 

Ahir, dia 17, a ies 8 i mitja del mati 
en l’lglesia de St. Antoni de PBdua ets 
PP. Franciscans celebraren tin OFici- 
funeral  en sufragi de 1’6nima d en Fmn- 
cesc Nada! (a) Randa, sargent qix 
mori gloriosameiit en hloitt Anuit 
com darem conta ja a son tenips Re- 
buda la noticia oficial, la seua familia 
ha fet les exequies de cosiurn en su- 
fragi de la setia Anima. Al cel sia. 

Avui a les9 i mitja del mati en l‘lgfe- 
sia Parroquial 8e celebren soienmes 
funerals per I‘4nima del qui fou D, 
Francesc BIanes Mestre la mort i ente- 
rrament del qual resenyareni en el n.O 
anterior. 

De segur hi assistira rnoita de gent 
ja que eren moltes les sinipaties de 

@que e.osava el finat i la seua disrirrgida 
familia a la que novamcnt repeth el 
nostro condol. 

Ha visitada la nostr:. Redaccib “el pe- 
ri6dic uiRnoflitm->, Criseta nacional cata- 
lana de Politica, ci’A:r i Literatuva que 

x r t  a Barcelona. Celebram la seua 
visita i amb mo!t de gust establirn el 
camvi. 

Tambe hem rebuts e 3  nirmeros pri- 
mers del nou ~3uir.zmari nacioiialista 
llustrat Jordi f irin a1 qual desitjam 
il+p vida i exit en la iasca qu’empren 
i a1 que tornam el camvi. 

Mos ha estat rem& u n  exemplar del 
Iiibret Al,ntanaque de Ins Misiones de 
Fernando Poo-para el aiio 1922 que 
cornaoneii tis Missioners Fills del I n -  
rnbculat Cor de Maria i que te  per f i  
lograr que tothorri coiiegui, estimi i fa- 
voresca ies Missions Espanyoles. 

TambC. tiem rebut el foilet6 Guia 
podlica de Las Cuevas de Arta. 

Credit Babenr de Palma mos tia 
ot)sequizls amb tin exemplar de la Me- 
moria del exeicici de l921 que acaoa 
de editar anib la qual  se  veu I’estat 
f’orcixmt d’aquella entidat que va de 
c:tda dta aumentnxit ei seu movitnent. 

lgtialnieiit donarn mercks a la Caixa 
d’F.stalvis i Montepio de Sa Pobla Uu 
Sol Cor per 1’exen)plar de la Memoria 
d‘enguany que ha ienguda I’arnabiilciat 
de enviar-iios i que  demosira el gran 
be que va fent i podra fer a la seua Vila 
I’esmentada associaci6 seguint quart 
creixent com fins aqui. 
A tots agraim coralment els exern- 

plars enviats. 

Hem de fer menci6 especial de I’e- 
xemplar que hem rebut del Projecte de 
Pressupost Municipal Ordlnari que la 
minoria regionalista de Ciutat proposh 
a1 Ajuntament i del qual si Deu ho vol 
mos n‘ocuparem anib l i i h  detenci6 en 
el pr6xim n . O  

Fia per efidevant I’enhorabona mbs 
coral ais feners amics i niercks per 1’ 
obseqiii. 

C R 0 11 I (J‘ A 
TEMPS --Segweixen els dies bons, 

massa bons El sol primaveral qup_ il. 
lumina aquests dies enforteix tambe la 
terra i fa brotar herbes arreu i asseca 
les plantes Els ccjnradors desitgen una 
sa6 i aquesta 110 ve i ells venen amb 
pena coni fes plactes p a t c m n  sed i 
les f“ein2s se fan pesades casi itnpossi- 
bles. la son rnolts qui canten aquclia 
conc;oreta que se so! cantar pel camp 
en necessitzr p!tlja: 

{QiIi vol a i p  i va a sa g e m  
i RO n’hi ha, qu’ha de fer?, 

{Enviau-mos, si c o d ,  
Sant  josep, aigo a !a terra!. 

ESTAT SANITARL-El poble se- 
gueix en bon @stat. Fora deis costipats 
propis de I’estaci6 no hi ha epidemies. 
de cap classe. 

DESGRACIES. Dilluns passat, de- 
vers la 1 i mitja del capvespre Rai i 
el seu missatge, qu’es gaballi manaven 
la guarda de ses bisties cap a casseua 
i aquest tenia a una nu!a jova per la 
coa mentres efla anava esmapada. A fa 
devallada del carrC dels Quake Can- 
tons la bistia ais8 ds derrexes i el tirg 
un tros lluny csiguent sens eima. Fou 
aixecat pels vezins que I’auxiiiaren de- 
gudament Se feuZln trec an el cap a 
derrera i una obertura de tres centi- 
metres devall sa barra, i el cos copet- 
jat. Tengue basques i v6mits i amb un 
carretd fou transportat a Capdepera 
aont resideix i segons nolicies va be 
de les ferides. 

--El mateix dla, devers les cuatze 
venien tres soldats montats en altres 
tants c,walls-p;rres i per la costa de 1’ 
abeurador un s’empina de devant i feu 
mitja voltereta. Coin anava a prop de 
la vorera, an8 a parar ell i el cavalier 
dins el Camp deCan Tornds, que te 
al!h uns cuatse metres d‘altura. El ca- 
vat1 trescii desvocat tota la finca i el 
soldat que& esmortit allA en terra, se 
desvia 1’0s de lit munyeca i s‘ompli de 
cops. Forr auxiliat pels demCs i trans- 
porlant a son hostatge aont se cridii 
un medge que li ieu la primera cura. 

D. Pere Amorbs, divenres de la set- 
mana passada s‘en anava a Betlem ii 
dins la carretera de la Colonia I’auto- 
rndvil sulci un accident que podia ha- 
ver tcrigudes grew consequencies. 
Una de les rodes fogi; ell ininediata- 
ment posa frk, per6 amb la mateixa 
frenada li boti s‘altra, arrossegant-se 
I‘autom6vil u n  hoti tros, sufrint nveries. 

Gracies a Deu 110 hi haguk desgra- 
cies personah. 

E3PECTACL2§.-D;ucn que‘l diu- 
nienge de: la prbxiina s2tmana en el 
Tearre Principd la Companyia Vaqwer- 
BeneJto posarA en escena =Mort i 
Passid.. Se reparteixen prospectes es- 
pccials. 

ACCIDENT AUTOMOVIL1STA.- 



La roadaya del dissapte 
SES GEWMANASTRES 

Aix6 era i no era 
bot] brou f a w  la cadernora. 

Uca regacla hei havh  una 
doutl yue tenia una f k i u u a  
fiastra. An aquella l'estimava 
inott. molt, i t\u aquesta l i b  te- 
11ia her? avorriCia, i per aix6 
sernpre li eocarregava pes fei- 
ues pitjors de la easa, De bon 
dernatitiot la feia ngrranar, i 
despuis a n x  :i pwsturar es bes- 
tiar i cn tenir  ileguda escurar 
es plats i f r e p r  $8 cuinn. Ella 
enip.w5 tot hau prenin amb pa- 
(tiencia, i se1npr.e ost;tva alogre. 
K n  cauvi s'altr a, maldament en 
t ~ t  lo saut d%tt no fos res, sern- 
pre estava de mal humor. 

Uu dia sa mare va fer matar 
1111 r-16 peryue tenia cunvidats 
i vr'i fe r  a:;ar sa fiustra a reutai. 
es h!iolls an es torrent i li va 
dii-: 

-Aiira, oes :tlerta. que nS t' 
en wigs cap perqno siuo la pa- 
garis carti. 

Aquella. atloteta s'en va a sa 
vorera des torrent ytie passma 
beu ple i se posh a rentar es 
bU."1&3, rsata que reutartis: PO- 
1.6 per molt que s'hi va esrni- 
rar li ctiigu6 un  tros de budel! 
i-s'aigo el s'eu dug116 cap a ~ d l  
i no'l p~,guB ngafar per be quo 
in ala v e ti&. 

Ja poreo contar yuin emig 
terigud i a i d  es que segui cap 
avdl,  voina, rora es torreut car- 
wnt  es budell fins que trvbh 
ua pagbs que lbu rava  i li. 
diga6: 

.. Pageset boil pageset. Dew 
VOS do bona liaiirada. Eaut iw 

qvist uu bndollet budellant yue 
s'eu anava citp arailb. 
Es pages li contestzi: J o  no, pe- 

16 seguiex mBs avall i tal vok 
t i l ,  riqui.11 veyet sabra dir t'ho. 

degaeis avall, fius a trobar 
nyuell a e p t i  li digu6: Veyet, 
oh bou vcyc4. Deu vos d 6  bo- 
aa 7eyesa;< 33az-i i i tt:a ris! pwsatl. 
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specialidat en irnpresos per correus, mestres 
i carabiners se ons els models oficials 
t 

Espacialidat en llibres i article escolars. 



s LLEVANT a$ 

c 
DE 

(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 

que parte direct0 para Cadepera y Caiarratjadn 
yde estos puntos sale otro para tod.as las salidas 
de tren. 

Hay tambi6n coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 

AOENCIA DE TRANSPORTES 

.s 

Se sirven encargos para Palma y Estacionec 
n termedias. 

PLAI3T.I D 3 L  I2 CHANDO. 

-- 
iHBY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 

S 

y que venden mas barato que nadie 

La 7 

Carre de PaIma, $8-ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 

'I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 

P r o n t i t u t  

.&Toleu estar ben ssruits? 
9 E PIC0 

CAI RQTGHET 
a pomda una uoa Agencia entre Art& i Pal- 

Sereix amb proqtitut iseguredat tota class8 

Direcci6 a Palma: Harina 38. An es costat des 

ma . *  

d'enchrregs . 
C ~ : r o  FarmacButic. 
Art#.-Figueral 43 

\ 
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+-.----=--=3:y$ --- w--------+ 
Ensai tnades i p a n e t s  

En iloc se torben ~ i l l b s  que a la 
PANADERIA V i c Q i a 

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

i q u e l  R o c a  C a s t e l l  
A sa botiga hei tmbaren sctrrpre pfins, panets, 

galletes, bescuits, rollets, i iota casta de pasticerfrr 
TA&!IBE SE SEKVELX A DOJIICJL1 

DG'SPAIG Corrvr de  Pa lmu3b i s .ARTA 
Netedat, pronbitut i economfa 

Compra carros y carretones en cixalquier 
estado se encueu treo 


