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EL PEIX I 

La C R ~ A  que en un dels pas- 
sats ndmeros de I.i,.EvAw ferrn 
uns patriotes gaballins, per tal 
d l  defensar el nostro map de la 
destruccid an a que el ' someten 
els mals pescadors, els quals 
moguts dnicament per la tonta 
ambicid no conceben que ells 
SOD, els primers perjudicats per 
es seves mateixes malifetes, 
Im%a mogut a fer algunes consi- 
deraci6ns sobre aquest mar, font 
inagotable de riquesa.' que una 
reglarnentaci6 i un estudi ben 
ncurat ferien la felicidat d'uns 
sens fi de 'families que d ells 
vpJen. , .,~ . . ,.. . 

Bs sabut que entre binfinidat 
deser's que viven an el mar, els 
primipals son els peixos; en ell 
nefxen, creixen i .moren; sense 
ICs seves iiigos no seria possible 
el seu desenrol-lo, amb aquesta 
immensa variedat de formes que 
tan agradablement regalen nos- 
tros paladars. 

Lo mareix que els animals da. 
munt la terra, estin distribuits 
met6dicame:;t, 6s dir arreglada 
ment'an el seu modo d'esser, a 

.. la,seua manera de viure, i aisi 
veim que uns est8n.Iimitats a pe- 
tites extensi6ns, altres en canvi' 
viuen en extensions inmenses; els 
uns se desenrol-len en les aigos 
soperficials, els altres son propis 
de les.grans fondAries abissals. 

.El geix, hem dit que neix i per 
aix6,~les fameiles el temps de la 
posta se dirigueixen capsa les 
plages i costes assoleiades en les 
qual$. depositen els, seus ous. 
El6 mascles a1 cap de poc temps 
&.van a fecundarlos i d'aquesta 
manera, sense que se pertorbi 
m6,i aquesta Ilei, se va perpe. 
tuarkt I'especie. Els ous, I?O que- 
den Iliures, ordinariament est5n 
agrupals en masses gelatinoses 

. f algunes vegades.en niussem 
blants an els ausells, 

D'aquets ouets, neixen ets pe. 
titspeixos. que queden i se mau- 
en per. aprop del seu bresol; 
podciem dir: Es a la costa, 6s per 
ls$pl&es, &on troben el refugi 
Contra les te,mpestats, contre els 

,Jtus inimics. per lo tant, la pesca 
aWb dinamita, ~'Iq4ubtablement 

I 

ha de destruir a milers d'aques- 
tfs cries, que mes envant serien 
peixos giossos i darien la m a h a  
an els pescsdors. 

I'er ferse carrec encare, que 
superficialment. del mal que fan 
els dinnmiters,bastadir,que a Sa 
Colonia, allA a sa badia d'Aicu- 
dia, fa alguns aiiys la pesca amb 
dinamita s haria  feta familiar i 
era consentida a la manera que 
se consenten tantes C O S ~ S  an 
aques: desgraciat pais, id? bC. 
uns quants homos conscients. 
juntnmcnt amb altres cumpli- 
dors hastarcn per fer cumplir 
les [leis, i a1 any,  la rnanca.de 
peix que j:i se feia insostenible 
sc convcrti amb plenitut, i l'a- 
bundancia torn2 a compareixer 
per aquclles costes i de  lesho. 
res ens& fan pescades, i de 
les hor-cs ens& 5e menja .peix 
amb abundnncia i 6s la satisfac- 
ci6 pels pobres pescadors. :,41gd 
potser dirA que 6s el  temps i la 
lluna.., .  per0 per mi la causa 110 

6s duptusa. 
Amb Ics comvulsions produi- 

des per l'esplossi6, forsosainent 
han de sucumbir una infinidat 
d'aquells peixets sense resisten- 
cia, senseagilidat perslluynarse. 
Interessa, id& en gran manera 
ei fer desapareiser una manera 
de pesca tan absurda, tan des- 
tructora. 
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CIV'SRS I RFEC'rES. 

I 1  

Corrent del Brnsit 

Es l'altre corrent equatorial 
que es fc~rma entre I'Equador i el 
tr6pic de Capricbrrii; pren de 
cap a ses costrs de l'Am6rica 
del Sur costefjant el Brasil, i en 
arribar zi l'altura del cap Fret i 
a uua distancia de 1.10 millas- 
268 Km.- pren 19 direcci6 S. W. 
fins que arriba a les illes de la 
? rinidat i Jlarti Vag; arribant 
se divideisen en dues rames 
una qui pren sa direcci6 del Cap 
de Bona Esperansa -S .  de Atri- 
ca- i pren altre, vggada cap al 

h', i costetjant Africa tancan- el 
circuit en arribar an  cl Golf de 
Guinea. 1:altra rama continua 
fins a trobar sa corrent polar 
antgrtica que \-a del cap de Hor- 
nos al de Bona Espernnqa, fo 
nentse una amb I'altre. 

Corrent del Labrador descendent 
o freda 

Aquesta 6s la qui veiiguent 
del pol N. i costetjant el CanadB 
EE, U.U., equilibra la perdua 
de les aigues que van del Equa- 
dor a1 N. i quant remunta Nen-- 
Sork se sumergeix passant per 
devall la corrent ascendent c:i- 
lenta, i se mor a les proxiinidntd 
de Canarias. 

Aquestes son les correiits ge- 
nerals del Occeii AtlAntic, la 
velocidat maxima de les qual? 
sol esser de unes 5 mille%-:,-9 km. 
per hora. 

L a  utilidat que se treu de la 
coneixensa d'aquestes corrents, 
6s que, s'empieen molts menos 
dies amb una travessia Ilarga 
per aqucts mars auberts. 

En Col6n pe; m a r  a rlmCrica 
va sprofitar sa corrent de Cana- 
ria5 sense coneiserla. 

El pas d'aquestes corrcnts fa 
tambC que les pesques que duen 
amb elles siguin abundants i 
variades. aixi 6s que a Galicia 
i Ceuta s'agaf; tant de peis lo 
mateix que a ses costes occiden- 
tais de.Africa i a Canaries. 

Tambe influeixen itn el clima 
d all5 ahont passen, aixi Es que 
a Anglaterra s'atindsfera est6 
sempre saturada de vapors ai. 
gulosos i boires. 

A New-Yorc la tcmperatura 6s 
molt freda comparada amb Ies 
iguals latituts del mon i 6s per- 
que per davant hi pasza la co. 
rrent freda descendent. 

En l'Occe8 Pacific i en' l'Jndic' 
si troben corrents origiiia3es de 
la mateira manera i que seguei- 
xen direcci6ns semblants, sols 
que a 1'Atlantic els vents que 
influeixen en la direccio son els 
Alicis i contralicis I all& son els 
Monzons d'ivern i els Monzons 
d'estiu que bufen del mar a terra 
i de terra a la mar, sis mesos de 
cada manera, lo que fa que el 
circuit sigui mCs tancat. 

La corrent de l'hemisferi Brtic 
se diu'Curo-Sivo i banya la Xi- 
na i el Japcs i .la del Atlastic se 

diu del Perd i Australia segons 
baayi les respectives costes. 

Les corrents d'aquers distints 
mars fan que se formiu despre5r 
si(>ns atmosferiques, originant 
els cicloizs en el mar de les AD. 
tilles i els tzfons an el Pacific i 
mar de les Indies. 

Sols falta dir que an els pols 
hi ha corrents qui van en torn d e  
ellsique encare no estdn ben 
estudiades. 

S'han donat cassos de venir 
restes de barcos que quedaren 
sepultats per el3 gels, en les sel 
ves excursions an els pols, com- 
paraguent arrastrats per la co' 
rrent del Labrador. . .  
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ESPLAYS 
Don h~Ielquiades Alvarez n'ha 

fet una de les seves. En@& pels 
vots dels parlamentaris a la 
presidencia del CongrBs. espe- 
rznt poder enfilarse m& amunt, 
a la del ministeri, i tal volta 
mCs arnunt encara iqui sab? no 
ha j w a t ,  ha p~omds .  Respede 
a la propia conciencia? respecte 
hum&? El cur del home 6s 
impenetrable iQu6 ser8 el cor 
d'uns homes tan grans? El gest 
del gran reformista-no cal dir- 
ho-Cs molt comentat. Es el pri- 
mer cas d'un president del 
Congres espanyol que fa pltblica 
manifestaci6 d'heterod6xi;t:. all6 
ahont s'han sentits tants .de 
desbarats hereticals. i s'hi han 
fets tants desbarats politics, no 
v t  d'un. 

Qui no tt! fe, es molt de plB- 
nyer; qui I'hagi perdnda, encare 
ho 6s mCs. Ja sabem qnt  no s'irn- 
posa,i que ningd creu si no vol. 
iliemocredit nisi volens, deia St. 
Tomis. Ds totes maneres l'aqtees 
anarquisnnt; 6s un mal exemple; 
un exeniple de lo que poden, sdr , 

lesrcformesqueporta dins a1 cap 
elgran reformista. La fe DO treu 
els misteris del Univers; per6 
la incredulitat tampoc e b  e pot 
treure, i encare hi afegcix , ' 

absurditat d'admetre el rellotgc 
sense rtilotpr, kaej . e  _ .  ,$ea@ .. - .  ., 

., 
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l'arquitecte, l'efect 
causa.. .. L 'estelt 

direcci6 Dolitica; de La Ltiga 
regiounlista i' renuixia l'acta 
de diputat. No 6s una falta de 
I'e politica; nit% aviltt ho serie 
d'e3perznc;a en la eficasia de la 
nccid de la Lgga f de l'acci6 
catalana. Coin si aquesta i aque- 
lla no foszen inenester, ben en- 
caminades i sobordinades a1 
suprem ideal! ,, 

L'acte d'en Cainb6 es justifi- 
cst, i mCs de doldre perque es 
tan justificnt la Kigenda que re- 
treyein I,aItre dia sobre els nirik 
govertls i !a mgouernnbilitni de 
el3 .espanyols be la podrii'm 
aplicar primerament a Cataiu- 
nya. Sense discipiina i ger:irqiii;i 
no's yd enlloc i quant no diiniim 
cii tothom la liei del req:cctc, 
eutra la divisio i amb e!!:: natii- 
ralment, 'fatalment, la ctesolicib 
i la esterilitat. 

No hi ha m6dit entre ser id6- 
latres o iconoclases? Bastaria 
ekseny i. el patriotisme, per 
maiitenirse an el terme rnig de 
la justicia. Hi ha ningfi que ten- 
gd el privilegi exclusiu del seny 
o pupadonar patents de llealtat 
patriotical Es que aix6 del seny 
no ha de'ser qualque cosa mes 
que una vanagloria ancestral, 
i el patriotisme una pnssi6 sense 
fr& _. ,. . ~ . 

HIMNE MALLORQUI 
PER CANTAR ELS NINS 

DE LES ESCOLES 

EX LA FESTA DE LA BANDERA 

@::a 

L i w .  de sa s a r i n  A .  ~ ~ i ~ i  

Xilal~n dB D.Bernat Pales 

Bella terra mallorquina 
la de Much i del Gorc-Blau 

.&? la Verge Catalina 
i de Lull breqol stlau, 
W l n  terra mallorquina., 
B u ' t e ' d 6  d u t  i pau! 

. I  

0 
I 

Flors nosdtres deixa terra 
hen florit per a fi-uit8; 
alhb la fc qui mai s'aterra 
csguardant el mts en-118. 
--FIors a h  dc nostra terra, 
promexenca per demit. 

Siem forts cbn: a nis$aga 
&is hcroid'de Patior, 
--be dc pafria no se paga 
mCs que ahb  &ria i amb amor- 

forts com  ani is saga 
pa; riii Conqu&idorl 

. ,  , .  

11, Xallorca l'encisera 
hcnorcm el beIl parlar, 
argentat, corn l'olivera, 
remoros, corn noswe mar.. . 
Es la mel, la llct priinera 
quc la llengua %-a tastar. 

e 

: &kemiM&orquina 
.&%'&:%lvch i del Corc-Blau, 
&.h Verge Catatina. 

, i de Lull brecol suau, 
bella terra mallorquina, 
Ded te do salut i pau! 

- 

Amb aqucst titol tant sogestiu rc- 
bcrem fa algin temps un articlet 
nnbniin, que precisament per esser- 
ho el p r h e r  pensamcnt que mos 
sugeri Eou el de no puhlicar-lo; per6 
llcgit, i wllegit nos ha crIdat d'e cada 
moment mCs l'atencib, fins a ohli- 
gar-nos a la seun pubIicacid no per 
lo que ell a u  que's per sin6 per lo 
que podria fer dir que podria esser 
mo:t. 

-4. voltes una espira pot fer prende 
tin foc colossal, per aix6 &)que nos 
he,m resolts i i  puhlicar-lo per venre 
si entre tots ets artanencs de bona 
voluntat hi ha qui mostri la cara i 
doni a llum la sella opini6. Seria 
nmessari que tots el:; qui tenen cu- 
ro1.a en que Arta surti de la seua 
niodorra habitual surtin al mig i 
orientin a1 pLildic. en projectes de 
rcnouaci6 i millorament. Aquest CS 
cl motiu quc nos ha impulsat a do- 
nar publicidat an aqueixes quatre 
retxes que voldriem trobassen ress6. 

Diuen aixi: 

aXobre este mismo tema el 
Sr. Pradera, en uornbre del 
simpbtico Partido Social Popu- 
lar ha discurseado en sevilia y 
su discurso me sugiere estas 
lincas, no ya para hacor' uii 

alegitto en favor de cliuiio par- 
tido siuo para llainar 111 aten- 
ei6u sobre el coutcnido priictico 
de a,cinellas dos palribras. 

((Si es evidente la bancarrota 
de 10s partidos de turno, si de 
sada dia puedc coufiarse meuos 
en la labor da eatos dos parti- 
dos, habrL qiie tomar otra 
orientaci6n que, deutro de las 
dereehas, est6 mks en arrnotiin 
con lhs yenlidades presentes, 
que en parte eon las realidades 
de siemprc. 

Religirjn $1 dgrieullccra. 
H$ aqui un  programa qiie 
briudamos a las elnses directo- 
ras de Arta;  particularmentc R 

aqiiellos que RC preorupan de 
10s astmtos p~iihlicos. I36 ayni 
una siutcsis de lo que, sin ex- 
clusivismos pod& scr in  nue7a 
caG, que seg6n nos dicen, trnta 
de erigir eda benem6rj.ta CTa 
Rural. 

<En Artti hemos preseneiado 
liermosss iuiciativns y hasta 
vislumbrado generoaos y eous- 
tantes sacrificios, pcro esto no 
basta. Hay que dar unidad a 
las energias dispersns y si esto 
no  pudiera ser, hay que simnl- 
tanenr la medicitin con la ciru- 
gia: 

< Y  no se nos diga que lag 
circnnstancias ... que las posibi- 
lidades ... que 10s peligros ... qne 
10s fulauismos ... difieultan o 
retrasan csta labor. Este argo- 
meuto ya no uos conveuee, 
porque cos parcce muy impro- 
bable la pr0nt.a desaparicidn 
de estos obsthculos. 

i Ah1 Pero qne a nadie se le 
ocurra que va a eueontrar nnn 
trayectoria sembrada dtl flows. 
Mi-esto pcnsara, pararia antes 
de le mitad del camino y que- 
daria su esfuerzo corno nna de 
tautss buenns intenciones que 
no han tenido la fortuua de 
eucontrar una ro lunhd que de 
veras S6 pouga a su servicio. 

UN AMIGO DE ARTA 
.< 

Palma, juuio de 1923. 

Bibliografia 
Scrnio de la conqli isla. 

Hem rebut un exemplar del 
.Tei.ind (!e ~ c i  Conqiiisla 
que pretlick a la Seu de Mallor- 
ea dia 31 de Desenibre de 192'2 
cl uostro aniic i notable orador 
sagrat Mossen Jaume Sastre 
V'idal. . Agraim a1 bou amic 
l'excmplar q u e  afectuosameot 
nos dedica. 

ne reciburia. 
El euttiasiw S i s n e ~  d6 Mal16 

i bon amic nostro D. Pere 
Ballcster acaba d'afegir una 
altra obra a la llarga llista 
de les que ja t6 publicades; 
6s aquesta  la q u e  tituln 
DE RE ClBARIA--Cocina: 
Pusle ler in;  Reposterla: 
:.: : Menorquines. Ee a ella 
nu completissim traetat de cu- 
linaria domuut les f6rmnIcs 
emplcades a Meuorca per Par t  
d',agaiar. Es intcressantissima 
baix aqneix punt  de vista, i 
creim que serir molt 6til als 
COB i madones de 1'Illa germa- 
LIB, per6 Ba psr noltros malt 

mOa intcrcssant encare bnix 
l'aspecte folkl6ric perqoe an 
ella s'hi deseriuen c o s t u m  I 
ruralq i ciatadanez, i lis'hi pu.: 
bliquen receptes vulgars amb 
la termiualdgia peculiar do la 
Illa,:,companyades de refraoys, 
frases i censonetes populars d e  
gran valor. Per tot aix6, felici- 
tam a1 fecon:! oscriptor i re- 
merciarq al bou Amic I'exem. 
plar arub quo u)s irn obae- 
quiats. 

a. F. 
Y 

COMENTARIS ~ yi ': 
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i! 1 L  POI DL LES FAVERES. 

8 
Aqiiest any I'invasi6 de! poi ha s t a t  

d'uns efectes desastro.o?; en les 
faveres ha lievat una terccra pari de 
cuilita. 

Era tanta I'abundancia d'aquest I 
insecte aphidif que alguns dies venlo- 
sos el trdnsit per els camps, camins. , i  

i tinsels carrers del .poble era molesthr 
per la gran cnntidat de poi que arras. 
trat per el vent, voletjava tdpant per la 
cara dels caminants. 

cop se presenti &tan. gran iovassid, 
per6, tenguent en conta que, essent 
dnicament necessari el concurs dp ' 
mascle a la primera yeneraci6 i que 
I& fenielles que neixen despres, posen 
el poi ja viu, posant.ne una trentena 
cada quafre dies, se comprendd, facil- :. 
ment, coni 6s que u n  no se  dona conta 
del seu aument fabul6s. 

Ha estat eoncedida la Creu del Md- 
rit Agrdcata al eap de una familia que 
viu 18 km. de Paris, per premiar el seu 
a t x ~ r  a la agricultura, no ja sols de ell 
sin6 dels seus ascendents, puis amb 
quatre segles que f B  que viuen a1 
maleix punt, no hi ha hagut ning-ll ' 

de la familia que hagi sentit les ten- 
taci6ns d'estudiar ni dedicar-se a la' 

Realment 5e'n trobarien poques 

* 

x ,  

,' 

La gent s'estranya de que tan d e - '  

. ,  

. .  

politica, ni elcomeri. .~ 

aixi . 
EL secmr DLL PROGRES ACRICOLA. 

Comprenent Aleinania que sen8e 
i'agricultura no hi hii ptogres possible , 
i que els indispensables factors s o d a  '; 
maquioaria, e!s  adobs, i els capitals, 
eslan adoptant mirodes inspirats per 
conseguir un formidable reneixameq 
agricola, interessast:hi banquers, ho- 
mos de ciencia i industrials. 

veuen amb gust que les seves exporta- 
cibns a Italia, el Japb, a 10s Balears i 
a Vile van amb aument. 

Es tal I'esforC desplegat ja, que . 

PER COSF,S GROSE3 ALS SWATS USIT4 ,. 

En altra revisla de per aquellcs- 
terres, llegim que  el nL nero de vaques 
lleteres existents als Estats Units i'any 
1921, era de 25 niilions, que donaven 
una produccib de 98 milions 682. 

&Pa 



DE SON SERVERA 
Celebrarem diumenge, 17 de Juny, 

la festa de St. Antoni de Padua. Di- 
guela Missa Major el Vicari Sr. 
Puigr6s i predicd les glories del St. 
I'orad6 Sr. Torrandell, vicari de 
Muro. 

=El diumenge prop vinent S.s la 
festividat de St. Juan Bautista, Pn- 
t r6 de Son Servera. La predicacid 
del serm6 corr B cdrrec del Pvre. 
manacorl D Pere Domenge. Els 
festetjos civics regularment es ve- 
r ikir8n segons el programa aces. 
tumat. 

-Tenim qu'hai.er de rectificii, 
perque es nostro'n dever, l'equivo- 
cacid c?n que incurrirem al redactd 
sa cr6nica anterid en la que deiem 
se'n havia anat a1 Marroc el serveri 
D. Bartomeu Caldentey quant de- 
vlem dir que sq:n an8 a Madrid per 
prende part a les oposicions de 1:~. 
terinaris militars, en les quals ob- 
tengut briilant calificaci6, gonyant 
el grau de tinent. Recentement es 
estat destinat a 1; pr-ovincia de Gra- 
nada, ont a:iird a exercir son ciirrec 
una vegada acabada la temporadeta 
qq'ara passdentre els seus fami- 
liars. 

Valga la rcctificaci6. 

Corres,~onsa 1 

De Capdepera 
En el nostro port de Calarratjada se 

coneix que de czda dia h i  ha rnes mo. 
viment; son mo'ts CIS e-,tia t a rts que 
cada dia davalleri a rcspirar els aires 
sanilosos de,la brisr de la mar encare 
queles nits son bastant fredes, per 
lo t a t  els horesbaixes s'en tornen a 
la $eua Vila en les respectives galeres 
o autos. Son bastantes les barques 
que les han posat el seu corresponent 
motor per no tenir tanta necesidat 
del veat, corn son la del patr6 Pep Pe- 
ra Andreu, D. PerkoMoragues, D. 
LWem Tous de S'Estaptl, D. Juan 
Forfeza (a) jusepef el patr6 Lluis 
Uiralles i en la hermosa plaja de la 
(iuya el barcode D. Mateu Melis (a) 
Patilla. Amb aquets avensos resulta 
que molls de dies de poc orarge le3 

barques de motor arriben dins unes 
quan!es hores al peix hermds i fresc a 
la nostra ptaja. Els mariners se queixen 
bastant del preu de la Ilegosta, perque 
amb rnotiu de I'actual vaga delBarcelo- 
na els preus les venen, bastant baixos. 
En aquest temps passat els preus ered 
de M a 25 pts. kilo i ara tan sols les 
han venud-s a 4 pts. i resulta que Bra 
s'enquantren amb ek  !rives  replens per 
lo qual  les perdues son itaSt.int consi- 
derables. 

Pel camp, ja st senten cantar le$ 
cansons natura!s de la tenipOrada. 
Casi tds eis tr8bai:dors ja lian acabat 
de lregar e15 ordis i ies civades i sx i  
bastants el; qJi h a n  batud:s 10s favcs 

'. Enguany I'anyada 6s  boiiissima per 
10 be que demostia quit grana sobre 
tot rls ordis i els biats que son c o w  
slei vistes per les nostres terres lant 
RyLnba com son. Les faves i P:S xltxe- 
#!a en gaoerai no son tan% bogs. 

1 ,  

, .  

Que Deu mos ho deivi arrlb4r a bon 
port. 

-Sobre la frsta que  anunciafrni en 
aquest setmanari pel glori6s Sant Juan 
ha resultat que dins& mateixa co'npa- 
nyia ;'hi han formats. ,des partits per 
causa de res milsiques i resulta que 
ara el Senyor batle no 10s ha deix$da 
fer Iesta de cafrer i la companyia que 
16 inks pocs dobbes ha determinat, fer 
fesla a la panoquin. 

Correspomal ' ,  

NOTA. - Aquesto corres,pondencis 
arribi tard la setmana passsda I per 
aix6no hi pogiie anar. La pasam an 
aqurst 11." perque no lia perduda enca- 
re i'aeiualidah. 

Espectades 
En el Teatt-e Principal diven- 

res  passat a1 hornbaisa  se pro- 
ject& gratuitament a benefici 
dels nins de les escoles dArtB 
l'hermosa i insti uctiva pelfcula 
Chiquilin.  pe r  bona voluntat 
del empressari E n  Guillem Bujo- 
sa (a) Ganancia. 

Tots els nins i nines aplaudiren 
ferm l'ingeni portent6s pel prota- 
gonista qu'essent un infant tC 
maravellats tots els amics del 
art cbniic per la seua preco- 
cidat. 

E l  dissapte, diumenge i di- 
lluos, novament se project& per 
el pdblic. 

Estat sanltari. 

El temps fa moltes.ini!danses. A 
les primeres caiors de la setiiiana pas- 
sada ban segrtit plujes i fredors propies 
del mes de mars. La gent en geiiersl 
va encare vcstida d'hivcrn i hem eiltiat 
ja dins I'estiii. 

Estat  sanitaii. 

To! segueix com una seda. Ni ma- 
lalties conragioses, ni malalts de gra- 
vedat, ni molts. Gracies a Deu. 

Subasfa ,  

En la Casa Consistorial, se feu la 
segona subasta de les obres dels ar- 
jups que I'Ajuntament acordd construir 
per la barriada de N a  Pati i a Ha Cre- 
ma. El primer s'ha de fer al costat de 
i'escala que del carrer d'Amadeo deva. 
lla al passeig del tren. L'ha tret mestre 
liian Ferrer (a) Sacrista per la cantidat 
de 3113'95 pes!e:es oblig%ntm a cons- 
truir-lo dins vu;[ rnesos. Et segon s'ha 
de fer als quntre caiilons d e  Na Crcma 
dins sis mesos. L'h; tret mestre Arnau 
Pascual (a) Po,I per l8i6pt.s. 

Canonge uou. 

L'actual Rector de Saota Eulalia de 
Pdima Rt. D. Gabriel Muntaner i Serra 
que fou set aiigs Rector cle la nostra 
Vila ha guanyades Ies derreree oposi- 

ci6ns a Cadonge Pedi!encier de la 
S e d  de Pa lm,  essnnt h i  anomenat pel 
Capitol. A les mo!tis$imes f-licita- 
ci6ns que ha rebudes per a.juest 
motiu hi ajuntain la nlAtra ni6s aiec- 
tuasa. 

Novenaris. 

Ha comensat ia el: nnvenari de 
Nostra Seliyora de Sant Salvddor que 
predica el Rt. D. Andrcu Caseiles Pvre. 
Diunienge passat fou el primer i el 
prbxim no n'hi hauri amb motiu de 
la festa del Sagrat Cor d: IesPs 

Nome!iament. 

Per R. 0. 6s estat anomenat tajudant 
de Camp del Capitl General de Balears 
el Tinent Coronel &Mat Major D. 
Valenti Massanet. Nos alegram de la 
distincib dc que 6s estat objecte 
el  nostro amic al que felicitain. 

]Don cor. 

Segons noticies una cri ida d'hrta 
Na Catalina Payes, que viu amb la 
familia de D. Valenfi Massanel a Pal- 
ma trobl pel carrer un paper embo- 
licat que contenia 160 pessetes; ella 
amb tota franquesa i bondat les entre- 
gB a1 seu Senyor perque li digues que 
havie de fer. Aquest li aconseya que 
ho publicis demtint la prensa perque 
el qui ies hagues perdudes sapiguEs 
qui les tenia. Ella mateixa aiia a la 
Redaccib de la uAlmudainas i foren de 
Caii Ribas de les robes, que alabaren 
i agrairen ferm la bondat d? cor de 
aqueila atlota, 

Aquest fet niereix la publicaci6 i per 
aix6 ho feim, tot helicitant-la. 

Reillgiosee. 

Demi Diumeuge, a la Psrroquia s'hi 
celebrark ainb iota solemnidat la festa 
del Sagrat Cor de Jesds. ii les set i 
quart hi liaura Comunid general per 
tothorn. A les IOMi.jsa Major predicant 
ei Rt. D. Jusep Auba Pvre. i can;siii.se 
la :i.issa d'Angels. El decapvesp;e a 
les qiiatre i rnitja hi ltaurd la process6 
de les cinc visites amb els. serm6ns 
respectius que predicarh el matrix 
orador sagrat. Ri assistira la Banda 
de mdsica local. 

-El dia de Sl. Pere tambe se cc- 
lebrari fesla solemne i el dia de St. 
hlarsal lamb& E n  aquest. dia predi- 
cari elRt. D. luan Ginard, Vicari i 
e l  capvesprehi hauricucanyes i afrac- 
ci6ns noves en el caner d'Alcariot. 

-La comuni6 dels Terciaris en el 
Convent que havia diesser dem6, queda 
supriinida per havar-hi la dcl Cor de 
Jeslis a la Parroquia, a la mateixa 
hora. 

Excursi6 

Els aiumiier, del Coi-legi dcl carrer 
d d  Vi de Pa lm que dirigeixen els 
PP. Teatins, dijous d'aqdesta setiiiana 
vengueren d'excursi6 a 1.1 nostra Vila 
amb canii6, visitant les Coves i lo 
mes notable. Les acompanyava el P. 
Ordincs i aqui ies dirigi i ob.sequi8 el 
cullissim metle D. Ratel Q. planes. 

. .  

DemB, diada de St. I t i .> i i  c&bren ia 
seua festa otiomhstivs lis ?.~j Autclri- 
dats: EsglesiBslica Rt.  E. j::an Rubi, 
Rector; civil D. J o h n  C:zsd/as i judicial' 
D. Juan Sanchn. A fez c!:s k s  felici- 
tarn efusivainent. Q:ie n!ult$ d'anys. 
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?::.irements 
. .. . ..,I Ir. 

iclaig 

Dia 17-Lloatsim R o a ' S  
Lloatxini i Ani&. 

Dia 29 -Ma?gali 
nard. de Jauine i A!. 

J u y  

Dia -I--Tuannina Cckbrri G a y i ,  

Dia B-tosepa Fito Cant$, de 10- 

Dia i-Biirbara R 

Dia 8-I'ere An: 

Dia 13-Francest Font  ~I.&b,C& 

Dfa 15-Miquel Sanc!ia Tons, de 

de Sebnstia i Tuanni 

sep i Aiitoniiia. 

de Miquel i Aliia. 

Pere i Birbara. 

Bartomeu i Maria. 

Bartomeu i Margalida. ' 

Ahtrimonis 
. , ? ' . I  

J ! q t  .. 
Din 9--Rafel €'iris Geoovxrt amb 

Birbara Gelabert Sab:.ter, fadrins. 

pito r ts. 

, .  .- .. . 
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GRANDES A& 
S a n  J o s e  

Slda. Ignaei'd Figramla -- 
IHOY, COMO NADIE 
dctalla en precios, esta CPSB, todas Ins 

CRANDES NO 
tlnicos almacenes que timen en grnndes evislencias 

TODO LO QUE SE 
VESTIR Y 
y que vendcn m6s barato que iiadie 

lilitnso H I  I Preciot i jo  
BSTA CAS5 NO TIT" SUCULZSALES 

BLMBCENES MATONS 
DE 

RAFAEL FELlU 
CALLH DE JAIME 11 n 39 61 49 

Palma de Mallarca 
SASTREKIA PARA SEZORA S CI~BALLERO, 
hRTICULOS Y NOVEDADES PdYA VDSTIR, 

S$ TQPAS CLASES 

C m - 6  de Palma, 48 -ARTR 

P r c n t i t u t  
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 

I 12L-%MP.4NT. SERVICI ESMERADISSIM 

tyoleu €star ben ssruits? 
E PIC0 

(A) ROTCHET 
bca una Agencia entre Arth i Palnia i hei v: 
x d n  dia. 

8erveix amb prontitut i seguredat tota classc 
i'eocirreps. 

Direcci6 a Palma: Harina 38 An es costat do: 
Jeatro Farmaci.ntic. 
Art& Figueral 43. 

PONIBLE 

clirigio-vos ti I >  

Quatre Ca~ntons, 8-ARFA.: L '  . , .  

. J  A " Z  

Te ofis de primern i segnun rlasse.5' 

Serveis barrds .de 16 litros R c j ~ r t f i . ~  , 

. , .  I a preus acomodnts. . .  

micili. 1 .  

VEN'TES EN GROS I :\L 1)ETALL _'' 

LI 


