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QCEAMOGRAFIA
I
CORREYE 3IAMNES: L E SEVES
CAUSES I EI%CTES.

Aixt com h i r e se traslada d'un
punt a l'altre, les aigos d e la
mar, per unes causes mCs o menos curioses, tambe el; certs paratjes corren en forma d e rius
de parets lfquides a traves dels
krandiosos Oceans, Sols que tenen unrs grosses mides; a n'aquests rius se'ls hi diu corrents

marines.
Aquestcs corrents .van aumentant i disrninuitit de enfondaria i
, amplaria segons els fons i els estrets ,de per aqut aont passen,
arriben a adquirir una endinnada de uns mil metres i una amplaria de uiies 630 milles dextensi6 (1.111 km.) i solen esser sub.
marines i superficials.
La formacib de elle; obeeix a
un gran nuinero d e causes, sobressurtint entre elles la acci6
dels vents constants nlisseus.'
rambe liei influeix en gran mamera la forqa centrifuga de la
rotacib d e la terra.
En les corrents superficials
equatorials, ka principal causa
6s l'evaporacib rapida d e les
aigos.
Lo qui mos diu i explica millor
que la evaporacib de ses aigos
pugui iriflcir en la formaci6 de
aquestes grans corrents 6s que,
el sol aqui avon m6s calentor dona es a les inmcdiacions d e YEquador entre els trbpics, i nmb
una evaporaci6 rapida i scguida,
fa que' se establesqui un gros
desnivell i ses aigos de ses voreres acudesquin a suplirlo, i aplegant a q l c s t a causa amb les dtres ja dites, nos dona a entendre
la f ~ r n i x i 6daquests gram rius
superficials.
La formacid de les corrents
equatorials te efecte a parr i per
1'Equador entre aquest i els respectius tropics de CAncer i Capicorni i c a d a qual d'aquestes va
prenguent de cap an el seu respectfu pol nort o sur, covtetjant
America, i a l trobar estrets.
golfs, illes i caps: fa que prengui
diferentes direcciuns i formes.
Per recompensar la fuita de

aquestes aigos centrals, la natu
rnfesa fa que -vknpio uiles co.
I
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irents d e N. a S. la formaci6 d e
1es quals tC origen e n els pols,
establint aixi l'eauilibri d e les
perdudes.
C o n e m d e s i a les causes orizinals d e les corrents principals
nos ocuparem d e uonar el nom
de elles i el seu cami.
Les m6s grosses son: La del
Gzdf Estream-o sigui corrent
des go!f -que 6s la equatorial del
N. Corrent del Brasil que perteneix a 12 mateixa classe de l'heniisferi sur; tarnbe hi h a la corrent freda del Labrador que s e
forma a les proximidats dels
pols; aquestes tres son les principals de I'Atlintic.
La del Golf, com pi hem dit
se forma entre I'Equador i el tropic de Cancer, pren de c a p al N.
i costetja tot el golf de Mexic--i
pren el nom de corrent del Golf
-passa per el N. d e les Antilles
i pren:la direcci6 d ' h g l i t e r r a i
abans darribar-hi a l'altura. de
Galicia se divideix anib un parei
de ramals, un d'ells segueir donant la'volta per el N. &Angleterra i quant es devora Londres
torna pendre de cap an el pol ja
dit, costetjant Noruega i passant
per entre les illes Loffoden a m
se subdivideix en &res dos r a mnls, un dels quals pren de cap
a les i l k s de Spitzberg i I'altre
per les costrs de Siberia fins que
s r confon a m b leu corrents polars.
L a l t r e , abans d'arribar a An.
gleterra pren de cap a1 S. altre
vegada, costetja el golf d e Visc a p i Galicia seguint le5 costes
de Portugal fins a I'Estret de Gi.
braltar; u n a petita rama entra
en el hlediterrani i lo demes segueix de cap a Canaries i arriba
a tancar el circuit.
Les aigos de les corrents equatorials o d e n t e s tenen una temperatura molt a k a despxlint
molts d e vapors aigulosos lo qual
fa que en tota la seva carrera
hei hagi una boira que fa una
corrent aeria que seguint la del
Golf devalla per Russia i Africa
i fa que per tot all& aon assa
hi
haguent-hi intensa boira,
eaiguin moltcs plujes i tamhe influeix en que per tota la seva carrera sigui molt bona la temperatura.
I
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ceptuts aquelk sacs, l'etiqueta dels
quais n o digui aquella expressi6, ja
que al dir dnicament so!uble, tot
sol, indica ja la.mala fe de" expendcdor que :ab que la llei no tolera

A CAPDEPERA

semhlant ignorancia.
AI indicar l'aplicacio. diu que, 100
kg per cort6, com s'aplira ordinsrinnient, es massa, i tant de mal fa
el massa, com el massa poc, aconselId300 kg. per corterada, per lo
qual hsguent-hi aquesta economia
de iin sac, se pot empiear, afegint
alguns diners mes, amb la compra
dc potassa que Cs la qui dona mes

EXTRACTE DE LES COKFEWBSCIES

A les 9 dal vespre en la sala d'actes de la Congregacin hlariana que
estava plena de g o m en gom, d o n i
la prirnera l'enginyer agroiioni, d rector de la Eatacid Enol6gica de
Felanitx, D. Ernest hlestres.
El tema que dezenrol~l:i,era (Vuna gran utilidat per 1':tgricultor.
AUobs orgiinics (fems) i adobs miner&. En I'estudi d e k primers se va
extendre en consideracions sobrz la
construcci6 dels femers q u e c,mvC
eiyuh euberts e iinpermeabies per
evitar la perdua de les niaterirs amopicals, que son les qui proporcioneh el nitrogen a les planle.;. De la
bona disposici6 del feiiier i le: bones fermentacions, o rigni la bona
pudridura, depcndeix la riquesa dels
fems. Durant el tenips de farmaci6,
conve que tenguin un cert grau d'humitat, anib la qua!, be descnrollen els microbis qne m& be treballen les maierias oig3niques per
transformarles e n ferns, assirnilables per Ies plantei. Ijigue que amb
la manera corn se prepxcn els feins
i els femers per la m-jor part d'agricultors, saccceix, c
una carretada d'cn punt a l'altre
anassin perdent fe,m per e! cami i
diu que aixi corn c n aquest cas son
ben Iliqueros de tapar e:s forats per
e!s quals cauen, aixi tambi. haurien
de fer amb el.; cuidados qiie requereixen e!s femei-s. hco:isc;:a la producci6 de aquests en ia ;nnjor cantidat possible, j:i que sori insustituibles, per 21x6, es de g c n n cnnveniencia aunientar ei be,tiB i aprofitar en sa totaiidat les dej-ccions !iquides, amb jassos apro~6:iit per
retenir les niateries que s'eccaven.
Digue les ventatjes de!s fems que
ademes de proporcionar a les p!antes una gran serie d'aiiments, necessaris per la seua vi?ia, a r m g l e n
les terres dcriant consistenrin i compacidal a les arenoses i desfent i
donant permeabilidat a les argi'oses, essent per allre b a d a un gran
vehirol de retenci6 de les aiqos de
pluja.
Passa despres a ocuparie dels
adobs minerals, superfosfst de cals,
sals de potassa (clorur i suiiat) i Yals
nitrogenrtdes (nitrat de sosa i sa:fat
am6oic). En quant an el superfosfat
explica lo que vol dir el crau del superfosfat que, Cs la cantidat d'acit
fosfcric soluble en f'aigo i an el citrat ambnic, aconsellant que a1 comFar awest producte, no siguin a-

produccib.
S2 va referir despies an aquells
q u i se ficsen amb el color i la olor

I
1

.

dels superfosfats, diguent que son
uil details que no diuen res absolulament, essent tan fals jutjar el
grau d'un superfosfat per aquests
medis, corn si volguessim senyalar
el br-au de U L I vi amb sols tastarlo.
Acaba oterint-se a la concurrencia per iPlustrarla amb les coses
que Ilnteressassen, essent Ciferentes les preguntes que se li varen dirigir encarninades a I'aclariment de
ceits conceptes i a1 desenrol-lo d'altrei IIOUS i uixi se parld de s'alga
hicatnent aceptable cozi a jas, ael
p i i rn;rneres de combatrer-lo eic.
Les mansballetes i felicitacions
de uue fou obiecte el Sr. Alestres,
demostraren lo molt q u e havia ioter e s a t la seua conversa a la nu;neioha concurrencia.

EL DR. E ~ L DARUZR
I
A ies 4 i b del cnpvespre del diunxiige nquest 11is:ingit met@ de
Ciutat desenrul-!A ia seua conferencia sobre higiene. Pdrla de descu
brirnents microbians d e Pasteur i la
revo!uci6 que feren dins el mon medical, amb el coneixement que aportareii an el diagnostic de moltes rnuIalties, dels medis que s'han en&$nyat per la observacid daquests
sers tan petits, microscopi i ultramicroscopi, dels medis que son camp
aboiiat per el seu desenro1.p i les
maneres de evitarlo, duguent d'una
manera especial la netedat a les
nostres cases, evitant en Io possible
els femers i estables ja que la materia o r g h c a 6 s i'ambent en el qual
ells se desenrol-len, digue la conveniencia de canaiizar les aigos brutes
que son fems constants, nius peten.
nes de microbis i aplicent el cas a
Capdepera par16 de fer una clareguera cap al mar i altre que per
medi de pous Mouras netetjas la
part de Vilarotja.
Parla Gels aliments senyalant eis
perills que alguns d'ells tenen, per
propagar certes malalties, corn per
exemple la llet, que si ptoceddr de
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raques tuberculoses pot esser causa
de molts de disguts; aplicant lo dit,
a la febre tifoidea que sempre vol
fer a l y n a visita a Capdepera, d o x i
molts de conseis prictics per tal de
evitar la seua propagacib, com cuidados an el malalt, netedat, desinfeccic) de robes i local, aislament
del nialalt a fi de que no'l cuidin
t?i& que les persones precises i amb
u n a cornpfeia subjrcci6 a l e s regles
que els metjes disposin. etc. essent
d'una gran efrcacia per evitar aques13. malaltia, la vacunaci6.
Va arabar donant les gracies a1
auditori, el q u a l relligiosament ha.
via escoltat la llarga i uti1 ronferencia de En Darder, diguent que la
Associacid per ia Cultrira de Mallorca
a la qual s'honrava en pertanyer era
la qui havia de rebre la ploria, si en
Ies seves paraules hi havia cap cosa
de profit ptr els oidors.
Les moltes niansballetes demostraren an E n Uarder que el seu treball donara bons fruits.
N'Elrir S a n s dignissim president
C~
un bell
de la A S S O C I Aimprovisi
parlament, donant gracies a les autoridats que tsn be havien sabut
organisar la festa patridtica i a n el
poble tot per la entussiasta cooperacid que havia prestat a la festa,
agrahint ademks les atencions rebudes per les comissions que de Ciutat,
Sbller i Art&havien anat a Capdepera. El public se senti arrasrrat
per tao entussias;ej paraules que
foren premiades anib grans aplaudiments, coronats amb visques a
Mallorca i Capdepera.
"Per u!tim el Sr. Rector, en nom
del poble, felicit,i i dona les gracies
a la Associ~cr6per I'interCs demostrat i cooperacid prestada, perque
la festa resultas I!uida, fent vots
perque les ilevors sembxdes donin
molts i bous fruits.

Ai! m'han dit que tenia
tambC un tresor
L!C bondat i noblesa
dins el seu cot.!

Que bella n'es la jove
1~ d'el tambor
la qui tot brodant cnntn

cancons d'amor!
TC b o a ull, mdns lleugeres
gust delicat,
prr dar grkcia i ban aim
al seu brodat.

Corn esbarts de coloves
que prenen ~ o l ,
de ses bIanques mans surteii
les flors que vol:

clavells, dglies, gardenies,
1iris en flor,
amb rics colors esmaka
de seda i or.
Pensrments que pnreixsn
ju;t els del test,
Ohl, de mCs purs n'hi in5pira
son cor honest!

Les roses d e la prada
sol imitar,

i ses galtes rasades
pct copiar.

Els coptoins c p e perfih
caurien b e

a la testa graciosa
que Deu li re'

0

Miquel Daran

*
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Avni, dia 16, tic cumpieix
1' aniversai i (!e l',ioaguracici
del Ferrocnwil que p::ien CGrnnl;icaci6 la nostia :iilIacla Vila
i Comarca Llevantina aiub el
riistaut de Rlallorca.
Aqnesta f e t m per tots uoltros t n n t memoriibie l'hem de
recordar ainb gust perque fou
el pviucipi ci't1n;t nova era dins
el uostro poble. Desile 1l:tvores
mos seutim nick modernieats;
cn el ban sentit de la p:mnIa
-so nota m6s trifec, m6s moviniect, rn& iulercamvi general; Gns senibla qne l'nsper-it
d'rrnpre,?a r n nisamplant lcs
senes ales per provar de partir
ai vol. El progrEs de les viles
SO! fer-se paulatiuament, no SO
sol a n a r a passes gegantines, i

Inaiatint
Ens agrada parlar:d'aixlc,"perque

LA BRODADORA

Brodadora garrida
la del tambor.
vols brodar t u ma vida
amb flors d'amor?

soin entussiastes odmiradors de I'iciea que persegueixen dins els poIdes els Sindicats Cat61ics i, concre-

tant-nos a l'assunto que'ns ocupa,
crcim molt digne d'esser atesa per
els conradors de la nostra vilr, la
llissO que acaba de donarlos el nos-

tro.
Escoltau i fessem ndmerbs, amb
dad?s que hnvem h,agudes en les
oficines del Sindicat i que estin a
disposicib de qui's vulla:
El Sindicat ha embarcat uns 200
quintis de figues seques cnrabassetes, pertcneixents a una trentena de
socis, els mes entnssiastes, els mes
agoserats. Aquests quintas. 10s han
s i p pagats a ravO de 29'50 pts un,
que clonen un total de 5.900 pts.; i
corn que de no niediar-hi el Sindicab
aquests quintis h a g c s s i n sigut pagats a un preu mig de 17 pts.. donant un total dc 3.400 pts , creini del
tot clar que l'intervenci6 del Sincical
en la referida venta, ha donat per
resultat que aquests 30 socis cobras'
sin 2.500 p:s. mcs que ses que baarjcn cobrades si haguess.in venut,
prescindint del Sindicat.
I enrevonan noltros de la seguent
manera: Si trente socis del S i n d i x t
C y.olti
' . . aporten a1 embarc 200 q u i p
t i s de figues seques, 230 socis que
son els que donen les llistes d'aquell
Sindicat, fer8n un caramull de 1.530
quintis, que rebaisarem a la mitat,
que son 800, suposant que aquells
30 socis decidits i entussiastes, son
CIS qui disposen de mes produccib.
Son ja 800 quintas e& que havfa

DEL LLIHRE ~ F L O RDE
S ROELLA-

aixi socceeix n la uovtra vih,
per6 aqucll se oota i encaia
que a poc a poc poileni fer-nos
eull8.
Aprotitem, id6, squeictn ocasi5 per remenibrar el nom de
1'il.lnstre fill d'Arti i la beze:&ita companyin <iFcrrociirri10s de il.Iallorcam nlu quals de.
vern tan gran inillora i demanern a la Verge de Snnt Salvador I n nostra Patroua, que se.
Suesca protegint aquesta obrn
que doua tsat de profit a la
iiostra Cornarea.
Nos c o w t a que I'Ajuotnnieot de la nostra V i l a avui dirigeis IIU tolegrama amb m o t h
de 1ti celobraci6 dsl aniversari
i a ell s'adhereir LLEVANT
amb tot entnsziasme.

pogut embarcar el Sindicat amb
tots els seus socis. Ara be, les families conrndores associndes en el
Sindicat, no son una tercera part de
les que formen el poble; de ont se
dedueix que el poble de Son Servera
aqnest any passat va produir per lo
nianco 2.400 quintis de figuesseques
carabassetes, que tambe reduirem a
la mitat, perque no mos digueu exagerats i seran 1.200 quintas.
I si amb 200 quintis de figues seques, ell socis gunnyaren 2.500 pts.
mCs que si les haguessin venudes
an els comerciants, els 1.200quintas
de la produccid total d'aquest any,
donen per els nostros conradors una
perdua de 15.000 pts... jQuinze mil
pescetes! iTres mil duros! ... Tota
aqueixa cantidat mes, haguessin
pcrcebuda els nostres conradors si
el Sindicot Catdlic hagues embarcat
tota la produceid del poble.
I aixb, reduint els ndrneros a la
mitat una partida de vegades, perque no mos puguin dir exagerats. I
si contam, com pensa qualcu, que
la produccid d'enguany no ha baixat de 5.000 quintas, ens trobarem
en que la perdua del poble ha eslat
de 12.oOOduros!!
I lo pitjor de tot, 6s que aquests
dobbers que perceben de manco els
nostros conradors, no se queden en
maus dds compradors del poble,
no. Sino que aquests nome's compren amb una petita comissi6 per
ells i donen a uns senyors de Ciutat
o Barcelona o de Sbiler, aqueila
partida de quint&, i aquests senyors
fan, a conte seu, el gran negoci que
acusen les dades que acabnm de
considerar! I!

Un aocL
B-V-la3

La Festa
de S. Vicens.
Engnany la festa del Sam de la
Caridat l's estada un poc adelantada; solia celebrar-se en el jmiol i
per circunstancies especials tengu6
lloc el passat diumenge dfa 10.
HI demnti a les 7 i quart se celebra la comuni6 general a la que hi
assistiren les nines de les costures
de les Germanes de la Caridat i
rnoltissimes jovenetes de I'Associaci6 de Filles de Maria. El Chor de
les Germanes de la Caridat canti
tot el temps cobles i motets adequats
a1 acte.
A 1'Olici hi assisti moita de gent.
L'esglesia era plena. Sc canta la
hlissa d'ilngels i predici les glories
del Sant el Rt. P. Pons, superior de
la hfissi6 de Ciutst.
El decapvespre despres de Vespres i Completes i lavisita de les
Filles de Maria, se feu en la Costurn
de les mateixes Gerinancs el repartiment de premis a les nines que
assisteixen eis diumenges a I'Ofici.
Cantaren abans alguns himnes i
cancons entre ells UUn himno fervientea, Ul'Agulla de cusirn (que
nieresque els honors de la repticia)
i ~ L Oeximenes..
S
La filla major de
L). Pere Moragues reciti admirablement una poesia de SDespedida a
la Verge* que li mercsque molts
d'a-plaudiments.. Despres parlaren
breument el Kt. P. Pons i el nostre
Rector Rt. D. Juan Rubf, que dona.
ren molt bons consells a les nines, i
tot seguit se feu la reparticid de
premis. En primer lloc se'n sortetjaren alguns entre les de l'escola
dominical i allavores se repartiren
tots elddemes a les ninetes de la
costura per ordre de .premis.
Acabat I'acte al que hi assistiren
ies Autoridats civil i esglesiastica i
el clero, foren aquests obsequiats
amb un delicat refresc.
Rcbiguen les GG. de la Caridat 1%
nostra felicitacid i que per molts
d'anys.

de lpadra.
La festa de Sant Antoni dePddua
que se celebra anualment en el Convent enguany ha revestit l'esplendor que fa temps tenia i que desde
fa alguns anys s'havta com a refredat.
El dissapte a les 8 i mitja del mati
sorti I'obreria a captar per la vila
precedida dels =Cavallets* que a.
companyats d'una xerangueta anaven ballant pels carrers 60s balls
tipics. El capvespre tambe sortiren
i eren la joia dels infants i de la
gent p a n . Tothom corria a veurer10s ballar.
El vespre a les 9 s'organisa la comitiva de la Carrossan devant Ca
D.a Petra. Devant hi anaven els cavallets ballant, ballant, tot seguit la
banda 'de mlisica .La filarmdnica
Juan Massanet. tocant a!egres pasdobles i derrera l'el'legant Carrossa
amb un nin (en Bartomeu Sancho)
vestit de Sant Rntoni enrevoltat de
Angels i de nins que cantaven devant les cases dels protectors 10s
cobles del himne que li feu el Rt.
D. Joan Aguild de Manacor, fa ja
molts d'anys. Essent tam elegant
atractiva no cal dir que tot el pb&

ana a I'aire tota la vetlada, retirantSe a l e s 11 del vespre, despres de
Seguir la volta de costum. El dia d r l
Sant a1 mati a les 10 els *cavallets>
acomganyaren 1'; ijuntament i obrerla a I'Ofici que revcsti gran solemnidat. L'Esglesia era plena de gom
en gom. Se cant6 la majestuosa Missa del P. Amords pel nutrit Chor
SeriEc i predict4 les glories de Sant
Antoni el Rt. Sr. Espases, Rector
de Marratxi.
El decapv-espre ales 4 i mitja la
*Carrossan amb els cavallets i la
Banda torn8 fer la volta per la vila
i.al tornar esser a la Plassetn del
Convent hi hague corregudes de
cintes prenguent-hi part mes de '25
Mxiciistes. Amenish I'acte la ja citada banda. El vespre a les 9, tengue
lloc la revetla, en la mateixa plasse-'
ta. S'amol!B un castell de focs artificials d'una famosa casa del Continent i la banda de musica tocd un
escullit repertori.
Durant tota la vetlada i la del ilissapte el public an8 visitant la Capella del Sant qu'estava adornada amb
molt d'art i amb l'illuminacid el&trica feia molt bon efecte.
Tota la festa result& brillant i a
tots els actes hi assistf molta de
gem.
Enhorabona als obrers i comunidat de Franciscans.

DE SON SERVERA
Despres duna curta estada a Son
Servera, se'n es anat a w i a1 hfarroc
el jove tinent fiil de la nostra vila,
' D. Juan Nebot.
. Que Deu el p-otegesca.
Igualment se c'hi a n 8 no fa paire
temps nostro'n pais$, fiil del mews.
Cal Sr. Cddentey, U.Bartoneu, veteginari milkar.
Que la sort li siga amiga.
H a comensat la sega de cereals.
La cullita si Deu ho rol ser6 en exfrem abundant.

nuel Riteda i D.. Angela Sempere
vengueren a pasar la 5,iuita ordinaria
a les nostres esco!es de les quals
quedaren tiltament satisfels deixant
consignades notes laudntories an els

EL general dele P. P. Pranoiscana.

PRCGUNTES

Dil!uns passat arriba a i'alrna procedent d:! Roma el Rm. P. A:-nau Kigo
General de I'Orde Tercera de St.
Francrsc antic prior del convent
d'Art4, que v6 per passar la vicita an
e:s convents i przsijir el capitol
que ha de celebrar an el mks de

1.'Que 6s lo qui pesa menos que
una pima?
2.a- LEn que s'asembla nn paper a
UII ferro'

A

Viaticada.
Diumenge a vesprc fou tamb6 viaticada la Sra. Viuda del tinent Ferrer,
mwe del nostro amic ei tinent d e
la guardia Civil retirat, D. Francpsc
Ferret. QJe Deu li ajud p e la part
mes convonicnt.
Visita a lea cscoles.

El Uiliuns d'aquesta setmana els
lmpectors de 1.' ensenyansa D. Ma-

amb aquetles dues teles
se dona rs cos per papat.
71

(:omeosades les primeres calors son
ja dis!intes les families que se son
kansladades a la vorera del mar, CalaRatjdda i Carragador, per passar-hi

AIENOS HEQUIU
Compcndre iqiiestes Iletrer de modo
que diguin el nom dels homos a una
Ccrta a!sada.

TECASMI LAKELIO

la temporada estival.

Pelicula pe!e niw;
Per avui divenres diada en que
escrivim aquesta crbnica, est$ anunciada la projecci6 de la pelicula Cinematografica ChiqtriZin. L'empressari
del Cine En (idlem Bujosa (a) Ganancia ha volgut que tots els ninr de
Les escoles poguessen veure aquesta
gelicuia I ha tengut In qenerosidat de
posar-la a disposici6 dels mestres
gratuitament. Es d'aplaudir aquesta
acci6.
Mos asseguren que 6s una pelicula
molt entretanguda i molt divertids pelinfants.

Relligloses.
Diumenge qui v&, a la Parroquia
hi halira Ofici de Dominica amb expo.
sicid del SSm S a g a m e n t . El vinent
diumcnge diada de Sant Juan tendrd
iloc la festa del Sagrat Cor de jestis
que coiisistiri amb Coiiiunid general,
Ofici solemne i process6 per tora la
Vila anib els sermons de les cinc visltes
que predlcara el Rt. D. Iusep Auba.

Morta.

Compondre el nom d'un gran
estadista i orador del sigle passat,

CABILACIO

udoJng U ? S v VJ!JjY

UJ?JJIUV D p n o

csi:

%w
2-4.32rmd vos qui esc;diau
llibre de teologia
nieiam si endevinau
qual 6s aquest animal
que an elr vius dona aflnrent
i an els morts dona alegrla

El6 amics m6s estiinats

hei s'hi solen presentar
per durlossen a enterrar
per obra de caridat,
vat aquita s'amistat
s'eiogi mer gros que fa
i tal vegada sera
efecte o urbanidat
73

Si 6s casa de noblesa
cap igud el servirA
perqne du mort!, a enterra
els rics ho troben oaixesa
iOh miserable riquesi
es teu merit 6s en va
si amb la dilsart I'has d'emprb
de sa classe de pobrera.

+
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l i
9

SOLUCIONS a les endevinaies
del no passat.

A les semblances
1:-

En que te estany

Per sa riquesa se fd
injustici i usuia
ella e8 ingrata i dura
qu'all8 ont es vol quedt'
nega s'acompang.4
s3n amo a ia sepultura.
74

AI geroglific
Do3 letrados

A la targeta
Don Quijote de la Mracha

Les solucidns que fa!ten, anir6n a1
n P qui ve.

Si un mor! pogu6r parlrr
quant el treven de cascva
i ves se desditxa aquella
aont s'enva a par4
poria di a lo cld:
adios riquesa meva
el men encant en tu era
i burlat m e fas quedd

Y

GLOSES
68

-la Reina d'Espanya lie edada
molts coneixen el meu nom
i de tant que m'he escampada
firm coneix casi iothom
m'anornenau molts de dies
i fins m'he veurm i tot.
i ran forta m'he popada
a darnunt la majoria
que s'him lievaveu a i o
el meu nom hiquedaria.
Endevlnau dons qui som

72

Les solucions an el no qui VC

de Z'Amo Antoni Vieens Sanfandren
de Son Garbrta.

ENDEVINAYES

Et parantesc r'hi prrsenta
per honra o per conhort
011 desgraciada sort
qve ai be s'esperimenta
lid hi ha cosa mes dolenla
que% un cos en easer mor:
que sill retenen un poc
mo!t prompte s'oi6 tomenta

TARJETA

estlaetjar.

Met eorofogia.

Gracies a Deu, disfruta el ooslro
poble de gran sanidat. A penes hi ha
malalts. Dissaple a vespre va morir
I'amo'n Caiiet dc sa costa, de la grave.
Uat del q i a l donarem j a compte. Que
Dru Phaje acullit a la gloria.

*&

juri61.

-

Eatat sanitari.

Tot es casualidat
ses honres i res riquesu

38

Avui divenres a les 12 i ha entregat
I'+ioima a Deu 1. Senyora Viuda del
Tinent Ferrer. Rebiga la seua familia
I'rxpressib del noslro sentiment.

mos acostam al esiiu.

i llevb quant me trobaren
me tiiaren dins la mar

Bolletins de visita.

Corresponsal

Per li hem entrsf de pic din3 la caior.
Tota IE seiniana ha fetes diades de
bon soli bastanta calor; se veu que

3.p-S0n molts d'homoi qui em cercaren
a call fen4 hem varen trobar

Es cos ara jn ha sspi rat

76
Hereus VDS heu de qutda
i de lo meu fereu u s
perque io ia no PUC pus
lo quee ra mon disfruti
en tant corn vaig trrhaya
just dues teles m'enduc
!Oh nioq que ets de caduc
&reheu conec a lo cld

d e pena i d'amargura
els trabais i sa penura
d'aquesta vida ha cabnt
anem a vowe s'estat
que pren a la sepultura
a un lloc de desventura
miscri i ca!amid&
69

(SeguirA)

MERCAT DINCA
Bess6 a 00'00 qulntiI.

Blat a 20'00 sa cortera.

En es cos quant ha aspirat
el despuien de sa roba
s'homo note altre cosa
nomb es bB qu'ha obrat
llev6 la est&igualat
s'estat des ric i des pobre
lo prim6 que fa es nosa
ed que sia un estimat.
70

El posen asmorhyat
en mig de quatre candeles
i Humaneru enceses

cicrmn aa et Fcu cootu.

Xeixa a22'00 c e I
Ordi mallorqul a 16'00 *
s forasfer a l4'W *
2ivada mallorquina 12'00 pts. id,
forastera
a 11'00
Faves cuitores
a33'00.,
= ordinaries
a 28'00 s

=

pel bestiar

aM'W D *

TIPOCRAFIA CATQLICA

fa ngesta imprcata pAtn emrrcgat qaalrodol trtball ~ ~ ~ p ~ e ~ s i ~ .
TARJETES DE V181TA I ~
'
~ RECBRDATQRBS,
~
W
~
~ CARTES
~
, I GOBRES
FACTURES I TQTA CASTA BE TWFBALBS TIPOGRaFlCS.

Especialidat en impresos per eorreus, mestres I Zarabiners segons els
ESCOLARS I D'ESCRIBTQRI.

Quatre Cantons 3 - ARTA

Eensaimades i panets

SERVlClO DE CARRUAJES
DE

En HOC se tiohel1 ?ill& que a la

BARTOLOM6 FLAQUEW

tlabana, Buenos Aires, Francia, y cusiquier punto de

(A) BIAXGOL
America.
GRATUITAMENTE arreglo la docunientacidn para
A todas las Ilegadas del Ferrocarril hay coche
que parte directo para Cadepera y Calarratjada poderse elnharcar avisando con ocho horas de anticipacibn,
y de estos puntos sale otro para todss las salidas por contar con personal aciivn e inleligente en el ramo.
Para informes: Bartoloin6 Roca, Hostdles, n.O 87.
de tren.
Los que deseen embarcarse de San Lnrenzo. Son Servera, Capdepera o Arta pueden informarse en

Y

Hay tamhien coclies disponihles para las Cuevas
v viajes extraordinarios.
AGENCIA DE'TRANSPORTES
Se sirven encargos pars Palmn y Estaciones

ntermedias.

Victoria

ES FORN

NOU

D'EN

Miquel fioca Castell
A sa botiga hei trobareu sempre pans
panets, galleres, bescuits, rollets, i totn
casta de pasticeria.

..A RTA

TAMBE SE SERVELXaDOMICJlJ

a GUILLERMO BUJOSA

D E S P A IG
Ca rrer. de Pu l m t 3 his. d ... T A

CAN GANANCl

L I 5 3 T A D E R1ARCHXW.J').

PANXDERI Li

Netedat, prontitut 1 ecouomla

_
I

anda, de Esteva

GRANDES ALMACEMES

San J o s e

Carre de Palma, 48.-ARTA

DR

S'ES OBEKTA FA POC. TOT ES NOU
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM

Uds. lgnacio Figverola

Prcntitut

=-

IHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta casa, todas las

~

~

~

~

~

Unicos almacenes qce tienen en grandes e x i s t e n k s

TODO LO OWE SE REQUlERE PARA

WESTIR

Y 6Ab

y que venden mds barato que nadie

I

iellfooo 217

PIlrio til0

BSTA CASA NO TIBNB SUCURSALBS
~

~~

~~~

~

BLMAGENES MATONS

~
~
O
CYoleu
sstar
ben~ smits?

JAUME
(A) ROTCHET
tea utia Agenrin entre ArtA i Palmn i hsi vi
x d a dia.
Serveix amb prontif ut i seguredat tota class1
i'enchrregs.
Direcci6 a Palma: Harina 38 An es roetat des
3entro Farmnchntic.
9rtB Figuerai 43.

DE
I(

RAFAEL FELIU BLANES
CALLE DE JAIME lk u a 39 a1 49

Palma de Mallarca
SASTREKIA PARA SEmORA Y CABALLERO,
ARTICULOS Y NOVEDADES P A M VESTIR,
DE TODAS CLASES

DISPONIBLE

D. J U

P PINA

Quatre Cantons, 8-ARTh
T e olis Lie primera i segoua classe
aW
preus acomodat,s.
~
~
A
Sprveix barrals de 1F litros a domidi,

-

VENTES EN GROS I A L DETALL

