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SETM ANARI CATOLIC MALLORQUl 

ot arriba i tot passa. Ies , lo que eren en altrzlternps : 
poble cje €6 benarre Talegries  i les tristors, els dies : 

d'ainargura i els de festividat 
i ganbausa. Quant s'esperii un 
grbn nconteixement, seuibla 
que rnai arriba, per6 arnb la 
mateixa prcssa que sempre 
v6 aquest moment i s'esvdeix 
despr6s corn totes 1t.s coses. 

Aixf nos ha  sncceit amb la 

de la qual nos hem ocupat amb 
insist6ncia i esperavem arnb 
delectaci6. Va arribar el gran 
dia. i passareu corn el fum les 
poques hores que tenguarem 
entre noltros als germans 
Terciaris delresrantde Mallorca. 
Per6 si tot aconteixemont petit 
o gran t6 un 1100 dins l'hist6ria 
aquest que 6s tant extraordinari 
marcars eu ella uua fetxa 
imborrable i ha d' ocupar una 
de ses planes m6s interes- 
sants. 

I ho 6s estat interessant baix 
tots sentits:perla gran gernaci6 
que acudi de totes parts, per 
els personatges q u  ela dirigiren, 
per I'Qrde que en ella reins 
per els actes tan hermosos que 
ae feren i per les ensenyanses 
que en ella s'hi donaren. Per6 
sobretot per la Vila d,ArtS, a1 
nostro entendre, li 6s estut 
interessantisaimaper I'exemple 
de relligiosidat quen pogu6 

: rebre. I per cert ho neeessitavs. 
Aqui hi ha reinat molt de 

'. temps la fredor relligiosa; la 
indiferencia 6s anat minant el 
cor de molts d'artauencs; per6 
no ha entmda I'iricredulidat. 

.. Per aixo creim que no neces- 
aita m6s que hi liagi qui venti 
les cendrev i. doni 6xigeu als 

lius niig apagats per prende 
Ita i torni arribark essec, 

graU PERBGRINAGIa FRANCISCANA 

lada, u u  p o b t ~  de convic- 
ci6us fbrtes, un poble de piedat 
austera. 

1 d q u i  6s capas: id6, de  
midar el b6 qiieli pot hax'er 
fot  nqueixa espl6ndida mani- 
fastaci6 de piedat, nqueir 
confortador example de relli- 
giosidat de Mallorca Tarciarin 
que ha  tungut oca& de 
contemplar uns  moments en 
mig de les seues pr6pias places 
i c a r r e r s  

Just el pensar el friiit  que 
pot haver produit dins el uostro 
poble, deixa satistets ais qui 
han agut de posar el seu esfors 
en l'organiaacii, i Ea que se 
donin per ben empleats e19 
sacrificis que puguiu haver-se 
haguts de fer. 

Deu vulga dar.hi la maina 
i Eassa que hi prenga aqueixa 
exemple i el nostro pobb 
revisqui a la vida dels nostros 
avant passats. 

Aqoesta gran festividat sers 
une fita d ins  l'histbria, corn 
ja he dit i anib aquest motiu 
devem donar arnb profusi6 
de detalls la 

'Ressenya de 
la pelegrinaci6 

PREPARATlUS 
De molts de dies abans la 

comissi6 .local Zencarregada de 
preparar la rebuda dels pclegrins 
sc reunia repetidament per or. 
ganisar-ho tot a f i  de que hi 
hagues ordre complet i tot est& 
dispost. Se designaren d'eutre 
la Jovintut SerAfica .uitztloveuets 
encarregats de anar col-iocant 
els pelegrins pels carrers i aten- 
dre a ies sews dernandes. Se cer- 

car.hi les bfstics, si'n venien, se 
feu;la designaci6 de carrers aont 
s'hi destinaven els pelegrins, de 
cada';un dels pobies,els lletreros 
arnb els noms dels pobles per 
ordenar la process6 a l'escalona- 
da de Sant Salvador, etc. etc. 
Peraltra part, cada vespre en el 
Convent hi havia ensai eeneral 
del Himne a la rlpnre de Dezr de 
S a d  Salvador que havien de 
cantar tots els pelegrins. 

El poble qui de principi com 
qui, an6.s fret coni qui no capis 
la trascendencia d'aquesta festa 
pareixfa no mower-se; per6 el 
divenres ja se 'notA que  eren 
moltes les cases que feien coques 
anib que obsequiar ais pelegrins 
i a1 dissspte demati se comens6. 
un moviment general encamiiiat 
a I'ornament de les fatxades i 
carrers i en poques hores la 
major part de carrers quedaren 
adornats amb arcades, pins, 
rests de niurta i moltfssimes 
banderes. 

El vespre arribaren j6. molts 
de pelegrins qui o be no cabien 
als trens del sen demi o fugien 
de les ' molesties de les grans 
presses, i el poble quediamb 
espectaci6 del gran aconteixe- 
ment. 

ARRIBADA 

El dia 18, ja ben dernatinet, 
comensaren a arribar automdvils 
i camions amb pe1eg:ins de 
diferent pcbles que se dirigien 
cap a1 Convent a ;missa i com- 
bregar. Tants en vengueren que 
a1 mig dia just dins la Plassa 
del Ccnquistador hi havfa trenta 
carnidns, aguentn'hi altres en 
altres punts i els de Capdepera 
que feien viatges seguit, seguit. 

A les cinc arrib6. el tren de 
Manacor queduia els quatrecents 
pelegrins d'aqurixa Ciutat; se 
dirigireh a1 convent i el seu 
director el Vicari Sr. Durkn 
Pvre. digu6 la Missa de comuni6 
per ells,,i pels artanencs, durant 
la qui$ , . , 2  :- be ~ cautweq motet2 1 ,  

apropiats. A les set i quart a1 
repic de campanes que anuncia- 
va I'arribada dels deines trens se 
organisaren en el convent els 
pelegrins d' Art& Capdepera, 
Manacor i demes que havien 
arribats presidits pel Rdim. P. 
Arnau Rigo, General de 1'Orde 
Franciscana, el M. Rt. Sr. D. 
Juan Rubi, Rector d'Artti. Rt. 
P. Esteva Amer Superior de 
aquest convent D. Fransesc 
Ferrer Batle de la nostra Vila 
i I). Antoni Blanes, Ministre dels 
Terciat-is artanencs. 
" La Banda local sFilarrn6nica 

Massanet*entoni lhimne itothom 
romp6 a chor Lot caminant cap 
a l'Estaci6. Una volta all% arribZI 
el tren de Suta. Maria el qual 
havia recullits pelegrins de totes 
les estaci6ns intermedies i a1 
cap de vint minuts arrribava el 
de Palma. L'Estaci6 Edonava 1' 
efecte de les d'una gran capital, 
Una g-ntada extraordintiria ho 
invadia tot. 

L a  miquina duia una figiiia 
de St. Francesc i estava ornads 
amb murta, flors i bandgres. La 
banda toci alegres pasdobles 
i els pelegrins s'ordenaren per . 
pobles amb els seus respectius 
penons dins I' espaiosa aven- 
guda de : 1' Estaci6 . Anava 
devant la Banda de m6sira de 
Sat. Juan que havia venguda 
amb els pelegrins d'aquella Vila 
i seguidament se parti cap a 
la Parrdquia. Els carrers anaven 
a can0 pl6 i la desfilada fou 
Ilargutssima. Se calculen uns 
quatre mil els qui hi assistiren 
Persones que han anat a moltes 
altres pelegrinacions mallorqui. 
nes diuen que's estada de les 
mes numerases que s'han fetes. 

Formawn la presidencia l z  
inateixes personalidats j a  es- 
mentades les quals s'hi afegiren 
el hl.Rt.P.Fra Bartomeu Salvti, 
Provincial de Mallorca el M. 
Rt. P. Definidor General Fra 
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el superior del Convent de la Porcitin- 
tula Rt. P. Miqiiel Quetglas, el Rt. P. 
Hilari de  Arenys de Mar, Caputxi, 
el Rt. P. Fidel de  S. Aciscie, tambe 
Caputxi i la comissi6 organisadora 
de Palma, arnb altres PP. Franciscans 
i sacerdots. Desde Arts, s'hi ajuntaren 
lambe el M. Ilm. Sr. D. Francesc 
Esteve, Canonge i fiscal Esglesiastic 
en representacib del Sr. Bisbe (que 
covalescent de  remit malaltia, no 
havia pogut venir), el Rt .  U. Albert 
G3to Ttnent Vtcari Castrense, el jutge 
municipal D. jaan Sancho. el Sargent 
de  la Oh. C'. D.Francesc Quiies, el 
segon tinent-batle D. Cuillem Morey 
i alguns retgidors del Ajuntameiit. 

MISSA DE COMUNIO 
I OFICI 

Uevers les 1.011 hague arribat tothoin 
a ia Igltsia Parroquial. Les germen. 

dats que ja havien-combregat, desfiia- 
iaren pel temple, sortiren pel portal 
major i anaren a depositar les banderes 
a1 Santuari de St. Salvador. Mentres 
tant a la Parrbquia s'hi quedaren els 
Terciaris de  1'aLrna:i dels demb pobles 
que no havien combregat, per assistir 
a la Missa de  Coinuni6 general que 
celebri el M .  Rt. P. Proviiicial. 

El Rector de  la nosxa vila, Rt.  D, 
luan Rubi pujA a la trona i amb parau- 
ler eilides dona la benvenguda als 
pelegrins diguent que les donava un 
abraF de  germanor i Icr estrenyia 
amorosoment amb tot son cor. Dig& 
que'l pobie havia procurat eorrespon- 
dre al entussiasme dels pelegrins i que 
si res  trobaven q u e n o  fosconforme 
espcravem o desitjavem ho dispensas- 
ren ja que seria efccte de  'no avernhi 
m6s de  fetes o de  circunstincia espe- 
cial, per6 no de mala voluntat. 

Baixat de la trona hi p u p  el Rt. P 
Hilari Caputxi el qual feu CIS fervorins. 
durant la missa i en la comuni6 qu'era 
donada per set sacerdots els Chors 
d'ArtA i de Palnia cantaren hermoeos 
motets. 

D'allA segui l a  pelegrinacib f i l s  a 
Santuari de NtraSra.  de Sant Salvador 
Tot seguit els de cada poble anaren a 
hostetjar-se sl carrer que previament 
seles havfa indicat.EI poble aculii amb 
arnorosia als pelegrias tant que foren 
mollissimes les families que demostrs- 
ren ce r t a  decepci6 per no liaversen 
allotjat cap  a casseua. 

A les 10 i mitja se cantd Misra Major 
en la Parrdqnia, que resulfa solemnis- 
sima El celebrant fou el Rdm. P 
Ministre General de la T. 0. R. P. 
Arnau Rig0 assistit dels Diaca i 
Su bdiaca Rts. PP. Hilari d'Arenys de 
Mar i Rafel Ciinsrd i de  Pvres assistents 
el Mlt. I lm. Sr. D. Albert Gato, Tinen' 
Vicari de lropa el Rt, D. Juan Rub1 
Rector d 'Art& 

Tot el poble cantil la -Miss! d'Angeis. 
alternant amb un Chor molt nutrit 
de  Clem i seglars. 

Ocupa la Cdtedra del Esperit Sant 
el Rt. P. J.autuc Rossell6 SuDerior de  

d 

Acabat i'ofici el Rdm. P. Ministre 
Cieoeral per delegaci6 especiai de 
SS. el Papa dona Id Sendici6 papal 
als feels. L &'&ria estava plena de 
gom en gom, h i s  ies  capelks eren 
plenrs anib assistencia del Ajuntament 
pre.sidit pel Sr. Delegat d'aquest l'artit 

Judicial U. Jusep Rotger. 
Le6 hores d'espai foren aprofikdes 

pels peglerins qui visilarzn I'6xposicid 
general del Centre Eucaristic qn'eri 
molt diglie d w s e r  visitada no tant 
sols per la cantidat de prendes confrc. 
cionader, sin3 esp cialrneiit per la ciili- 
dat dcspuritsnt tin riquissim trono 
brodat d'or deinuiit fiiiissim vclltit,  
que 6s de gran valor. 

PROCESS0 

A ICs tres repicaren les Campanes 
de les t res  Ig!esics i els pelegrins 
anaren comparrguent a Sant Sa;vador. 
Cada abanderat agafi son pen6 i s'en 
an6 a col-locar a baix del iletrero qiie 
correspoyia a son poble, tots els quais 
estaven penjats a lo llarg de I'escalo- 
nada. Aixi fou molt facil I'organisaci6 
de la process6, ja que cada pelegri 
que arribava se quedava ja al costat 
de sa respectiva baiidera. A les J en 
punt parti :a process6 amb aquest orde: 
Eis pelegrins d'ArtA, Banda de  mUsica 
de Sant luan i pelegrins d aqueix poble; 
Campanet, Manacor, Muro, Llubi, 
S'Ilorta, Son Servera, Campos, Petra, 
Seiva, Costitx, Son-Sellas, Sineu, 
S a  Pobla, Llooeta,Viiafranca, Bunyola, 
Algaida, Sta. Maria, Moiituiri, Inca, 
Llucmajor, Palma, Banda de mitsica 
d'ArlA. Alqueria Blanca. Sta. Eugeni, 
Snta. Margalida i la Porcihxula. 
Derrera seguia la  comunidat de Fran 
ciscanr, Clero i la Nostra Patroria la 
Mare de Deu de S t  Sa!vedor,el taber- 
nacle de la qual era  duit per vuit 
sacerdots que de  quatre en quatre se 
rellevavan. Actui de Preste en la pro- 
cess6 el AI.  I lm Sr. D. Francesc Esteve 
Canonge, assistit pel Rt.  I>. juan Rubi 
Rector d'Arta i el Rt  P .  Fr  Miquel 
Liompart. La presidia el Rim. P. Genera! 
Fr. Arnau Rigo, acompanyal del P. 
Provincial M. Rt. P. Bartomerr SalvA 
i el P. Esteva.  Amer, Superior d' 
Art& 

L a  presidencia civil seguia derrera 
forinada pel Delegat de Manacor D. 
Josep Rotger i el Batle d'ArtA D. 
Francesc Ferier,Tinents batles i altre3 
membres del Ajuntarnent. 

La process6 recorreguk CIS csrrers 
que ja indicarem: Figucretes, Castell, 
Poi: Nou, Rafel Blanes, Palma Penya 
Rofja, i entri  an el Convent aorit a 
cada pelegri se li  don6 una herinosa 
estampa record de la Peregrinacib. 
L'Imatge fou deixada en l'altar major 
despres d'entonar una Salve. 

MITIN D'AFIRNAC!O 
CATOLICA 

Aquest tengut? lloc en u n  cadafal 
que aposta s'avia aixecat a un  costat 
de  I'escalonada p-r dominar millor tot I' 
ambit de la Plasseta deICalvari i carrers 

12otger i J.Franccsc Ferrer Batle d'Ar!i 
i a I'euquerra el &I 1:txSr.D. Francesc 
Esreve Canotige i el Et. D. J u a n  Kubi 
Rector d n r t i .  I'anbE piijaren a la 
Tribuna el 1'. Ginard Superior de 
I'dlma, el juige d 'Ar l i  D. I u a n  Sancho, 
el M.Rt.P, Bartomeu S'a!vi. Provincial, 
el Rt. Sr.Gui!hi Mirnlies, Rector de 
Campanet i els oradors. 

El priiner en parla foii el Director 
dlaquest srtmannri 1). Arxireu Ferrer 
qne coni a Vice-Ministre d e  la  T. 0.  
dArtQ dona la benvinguda als pelegrins 
s t  congratuli de! grcn exit de  !a 
pelegrinaci6. i recoinanh a tors els 
pelegrins que no ohlidassen mai a la 
miraculosa I inalgc de  la Mare d e  Deu 
de ?ani Salvador; coni tambe cal 
recordar que el Vmerable Fr Anton 
I.linis iiatural de  la nostra vila es una 
primera figiira d t l  camp IranciscA 
mallotqui, 1111 dels pcrsonatjes de m i s  
relleu dz I'IIist6ria niallorqiiina. El 1935 
se cump'ira el terce: centenari del 
naixeiiieiit del Vble. Per aquella felxa 
convida als artanencs a que paguin el 
deuts q x  amb ell tenen coiitrx d'ai- 
xecar-li una estlilua, i z!s terciaris de 
Millorca perq:ie tornin ambpeiegrinacib 
amh ocasi6 de  les festes d?I cente- 
nari. 

Despcdi a:ots assegllrant que'l poble 
guardad un recort de Is s t v a  venguda 
i d.-1 exempie de re!liylosidat que han 
donat. 

Seguidameinl pari i  D. laume Puig 
que se felicita del herni6s espectacle 
d& terciaris rnailorquins reunits an 
aqucsta viia baix del mantell de la 
Ntra P3trona i io5 animA perque sempre 
que sia necessari defensar els interessos 
de la relligi6 s'tinesquen tots corn en la 
ocasii, present. 

Sals& dtspues e l  fog6s orador D. 
losep Font i ilrb6s el q l a l  amb  veu 
potent cridA alguns visqws a ! i t  V::l :. 
Tcrcera  Ord?, a St. Francesc, ai I'apa 
Ministre General i a la V i l a  d'ArtA, 
essent contestats tots amb entussiacme 
per la rnultitut ail& congregada. 
Alab i  les peiegrinaci6ns qu'anyalment 
se cclebren dins el florit ines de Maria 
i exhorti 81s Terciaris a repetiries 
sempre i a fe prende el foe del anior 
divl en tots els cors. 

El P. Fidel de  St. AciscIo aconseyi 
la piopagacii, de gerniandats terciaries 
en lots eis pob!es de i'llla que encare 
n'hi ha molts que no'n tenen i cxhorld 
a que tots contribtiiguem al foment de 
les  niissihs. 

Pdrla despues el Kt. P. Mique! 
Quetgles que historid la propagacio 
de la Tercera Orde dins el mon i els 
abundantissirns frui!s qile ha prodoit 
ic  esperit francisci , extengueiit se 
tanibk en dona1 idza de Io molt que 
deu Mallorca a !a Vrablc Orde Tercera. 
Finalmen!, s' alsi el Rim. P. General 
Fr Arnau Kigo el qual  exixessi la seva 
satisfaccib per I'exit de  I,? festa, donant 
I.enhorabona a tots. Diu que'i Papa 
el rebe ;en audiencia pocs dies abans 
de venir i sdeinOs de la Bendicid Papal 

un  dels grans va!ors de son temp 
El P. Rigo li expressA son desigd 
que el Bt. Ramon Liull sia glori 
coin mereix i li  exposA el project 
que en la ,Exposici6 micsionera 
['any qui  ve se fer2 en el Viatic 
figuri un rttaule de Ranidn Lull V 

de fotografies i facsirnils dels 
textes ~nisnionals: i aqucst qua 
d'esser regalat 81 Papa perque que 
,es galerics del Viatica. 

Di.qu5 tambe ara que s'en va a la,  
Rinerica i s'ha 'permes cullir alguns: 
lliris i iines quantes roses del jardi: 
lraiicisca de Mallorca per transplantat- 
k s  an aqueiles terres per veure si 
ograra que treguen tant esplendida 

florida. 
El P. Ministre Genera! fou escoltat 

aiIib gran camplacencia i aplaudit amb 
entussiasme, corn bo hwie! i  estals els 
d e m k  oradors. 

Acabat I'actc cotnensd la desfilada 
de tots els terciaris esterns cap a la 
estacio partint casi totd'una els diferents 
t rens  abarrotats de pelegrins. 

I 

AGR AIME XT 
Tant la Rda. Comunidat de PI'. 

Franciscans com la lunta de Terciaris 
i la Cornissi6 mos suspiiquen que 
expressem en nom s e ~ ,  1' agraiment' 
mks viu a lots els q u i  han contribuit al 
exit de la pelegrinaci6; a la Companyia 
de Ferrocarrils per son desteixinament 
en atendre a les demandes de la 
Cornissib organisadora, als pelegrins 
per la seva assistencia i bon comporta 
ment i ai poble d 'Art i  per la rebuda i 
bon ,tract0 'que dispensaren a b  pe!e- 
grins. 

Enhorabona a tols i fins a un'altra. 

AZ prdxim numero, si Deu ho v d ,  
hi anirrin ECS ACTES POSTERIORS que 
se cale6raren e2 dZn 18. 

CONFERENCIAS 

-Manana doming0 a las 10 en 
punto de la nochc (hora,  oficial) 
dafii una conferencia en aquel 
=Centre. el laureado poeta y 
publicista RLIo. I). Andres Cai- 
mari Pbro. 

Con motivo del aniversario de 
su fa l lecimiento,enJunio proximo 
se celebrnril uti acto l i ter i l r io  en 
h o n o r  delprincipe de In literatuta 
catala nzJa cin t i.i Vel-daguer. En 
el aniversario del nacimiento del 
vatecastellano Jost?bl". Gabriel y 
Gallln que-se celebi-a en elmis 
mEs texlrfi lugar otro a 
Qara dar  a coiiocer este insi 
poeta. 

nes me da ocasi6n para Con 
nar unos datos y exterioriz 

El anuncio de estas 
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-' Sin gran optimismo, consenti 
, '  en ir a su constituci6n. La histo- 
' ria sblo registraba fracasos i yo 

temfa que,como planta de estufa, 
viviera solamente del calor que 
le prestaran 10s fundadores . 
Hoy ya creo que tendra vida 
propia como todas las institu- 
ciones que responden a una 
ver4adera necessidad. 

::, A pesar de la consigna de 
: admitir m u y  gustosos a todo 
' .  el mundo, pero de no invitar 

directamente a nadie,el~Centre~ 
tiene hoy casi medio centenar 
de socios y seguramente ten- 
dria muclios mks si hubitra- 
mos sabido darle mks acertada 
organizacibn y hukera recibido 
alg6n apoyo de quienes puedcn 
proporcio nkrselo. 
Sin embargo es satisfactoi-io que 
a pesar de la Dora aiicii3n quc  
hay en nuestro pueblo a ias 
lecturas s e r i a s , e l  *Centre* tenga 
un par de docenas de asiduos 
lectores (casi todos de la clase 
media) 10s curtles no se pasan 
el dia en el local, sino que acuden 
a 61 para tomarse el rato de 
descauso que tienen seilalado 
cn su plan de rida. 

Hasta ahora pues, han venido, 
solamente aqucllas personas que 
se han sentido no ya invitadas 
sin6 violentadas por 10s atracti- 
vos de aquel sal611 de iectura 

, que con cuotas de cincuetita 
centimos y de una peseta tiene: 
Sczs de las mbs importantes 
revistas agricolas, otras tantas 
cientificas y recrcativas, varias 
religiosas, tres(diarios del Conti- 
nente, dos de P a l m ,  casi todos 
10s semanarios de] Mallorca y 
varios,de.fuera,gcomo asi mismo 
muchas otras publicaciones pe- 
riddicas de menor importancia. 
Casi todos nosotros pagsbamos 

suscripciones per un importe 
superior a nuestras respectivas 
cuotas. 

' Con la fundacinn de la Kasa  
del Estudiante. (nombre que me 
gustaria ;mks que el oficial de 
e Centre de Lectura p) hcmos 
adquirido nuevos elementos de 
estudio fy la oportunidad de 
ponerlos a la disposicidn de 
quienes quieran aprovecbarlos. 

De fuera de Art& recibimos 
estimulos, tales como una carta 
de D. Juan Saucho i Migucl en 
la cual aparte de Ias inmerecidas 
frases laudatorias para nuestra 
obra, iigursn las siguientes: y 
solicit0 el honor de seradmitido 

enviare nota de unos Iibros que 
podrdn someter a1 Censor en- 
tregdndoles desde luego estos 
tomos. 

La gencrosidad de ese buen 
artanense y su  cariiio a nuestro 
pueblo queda pateutizado con 
acLos,ui?a vez mks. 

Nosotros le recibimos con 10s 
dos brazos abiertos y semejantes 
estfmulos nos consuelan no ya de 
las absteacionesy gesto ambiguo 
de algunos clementos, sino tam- 

d e  la soiapada oposicibn de 
s que formulan en contra ael 
,Q, U?&-pQrGi6n # , ,  de a . ,  Ob&c 

~,,  

como sncio ,fZl??d~7dQ7~. . . . , . Y 

' .  

nes, cortadas todas a medida, 
como si fueran de us0 parti- 
cular. 

No queriendo oir nada de est0 
seguimos llamando a todos, sin 
comprometer a nadie y espera- 
mos el ingreso de algunos 
socios mils, para proceder a1 
nombramiento de la Junta defi. 
nitiva que podrA estudiar la 
implantaci3n de algunas mejoras 
y el cambio de local. 

P. Morell. 

DE CAPDEPERA 
Diurnenge dia IS el nostro port va  

ssrr visitat per rno!tissims d- terciaris, 
qne ven::uaicn d 'Art& per dinar a 
l'Motei Cas Bombu. Eren iiicuritables 
eis autos i cxrnibiis que atravessareii 
el ternie de Capdepera. 

D'aquest pobie tambE tot el dia eis 
autos i czrretons feren viatges espres. 
80s a la Vila d'.krti aimb niotiu de  la 
gran feslividat franciscana. D'aqui hi 
preingueren part un contenai de  jovene- 
tes amb les rnonges i el capvespre 
per assisrir a la process6 s 'hi  traslada- 
ren el Chor Davidic acompanyats del 
Sr. Rector i el Vicari Rt  D. Liorens 
Pai-era. _ _  

Dimars va passltr la visita pastoral 
an aquesta parrbquia l'llm Sr Bisbe. 
A l'entrada des p0bk havicn aixecat 
un arc triunfal que era I'admiraci6 de 
tots els qui el visitaven. 

L'entrada fou a lcs I O  i casi tot el 
pubk va sortir a rebrer-lo.Tot el carrer 
de Palma apareixia adornat amb 
banderes i rarnes de pins; a I'entrada 
de la Parr6quia hey havia un allre 
herinbs arc amb la inscripci6 .;Ben 
Vingut Siau.. 

Entrat a dins la Iglesia, feu les 
cerim6nies de cosium i seguidarnent 
els infants d'aqirest poble reberen de 
mans del Sr.  Bisbe el Sagrament de la 
Confirmaci6;desprSs se feu l'acostumat 
refresc en la Casa Rectoral. El Chor 
Davidic catita e l  niotete uSacerdosD 
a dues veus. El decapvespre visita el 
Convent de les Moinges i la despedida 
lou a Ics 6 i mitja (oficials). Tots els 
actes de la festa foren amenisats per 
la banda que dii-igeix D. Pzre A. 
Massanet. 
S e  confirmaren 239 infants i w r e n  ser 
padrins D.Toni Vaguer lutje Municipal 
i Da. Antonia Bauzi fia del Batle. 

iorresponsal 

DE SON SERVEKA 
Dimars a les 8 i niitja aribri a la 

noma viia l'llm. Sr. Bisbe: va esser 
rebut per les rioslres autoridats i per 
1s banda de mlisica i pel poble. que l i  
feu molt d'obsequi. L'Bjuntament i 
les sociedats 11 feren herniosos arcs. 

]E CA 
METEOROLOGIA 

Fa el temps d'estiu. U n  sol molt viu 
i atmbsfera calenta. La calor ha arribat 
als 25'. a I'ombra. Dilluns se pose 
d'humitat i molt ennigulat; pareixiaque 
havia de ploure,pero no va fer niEs que 
quatre gotes clares que no llevaren 
la pols. Sort pels vinaters. 

A'IORTA. 

Diumenge a vespre, despres de.la 
process6 pel traslat de  la Mare 
de .Deu . tocaren un combregar. Fou 

per P,Na Tonina Maria Esteva, de 
Ses Terres fia de 1,Amo'n Bartomeu 
Tir6s del Cos. nques t a  atlota estava 
bona, per6 tengue el grip que l i  deixi 
una infecci6 en el venire i atropcllada. 
ment l ' l i a  duita a Ia mort. Dimars a les 
0 i mitja del capvespre eotrega l'dnima 
a Deu deixant a la scva familia descon- 
solada. S a  mort es estada molt sen!ida 
de  tothoin per tractarse d 'ma at1o:a 
molt jove, tenia 24 anys i fliolt cone- 
guda per son tracto afable I per so9 
cor bondad6s. 
Deu la tenga a la gl6ria i doni a sa 
familia l a  resignaci6 necessaria per 
soportar tal perdua. 

ALTRES MORTS. 

Dijous devers les 1 I mori tambC el Sen 
Pirris.es Mabones des Carre Nou casat 
amb mad6 ]ana. AI cel sia. 

Divenres niori Sa madona Manxa de  
Na Mayatis. X sa companyada hey 
aiiaren 51 cerro. A I  cel si% 
TenibE ha morta a v u i  mad6 Mal-larana 
vcya del carre de Vilanova. Acompa- 
nyam a s a  fami:ia amb el sentiment. 

DESGRACIA, 
Cn ninet fiy d'Antoni Pic6 tengue sa  
dcsgricia de romprer-se una c a m .  

D'EXCURSIO 

Acompanyats del Delegat de Manac6 
D. losep Rotger dimecres atribaren 
an aquesta Vila els alurnnes de I'r'scola 
Superior de guerra, el; quals visitaren 
lo inks notable del nostro terme i 
Comarca. Anaren a les  Coves i a 
Cala-Ratjada i el dijous horabaixa 
a sa tornada foren obsequiats per I' 
Ajuntament aiiib on esplendit rcfresc. 
Demostraren estar rnolr satisfets de 
l'excursi6 i de  I'hospitalidat de la 
nos tra Vila. 

TRASLAT. 
El nostro amk i paisi D. b a n  Font. 

Merlre, sargent d'artilleria qu'estava a 
it ah6 ha conseeuit son traslat a Palma 
Sia ei,horabo& 

BENVENGUT. 
Es arribat de Cuba on1 hi ha 

residit alguns anys En Cristofol 
Ferrer, germ& del Director d' 
aquest setmanari amb la seva 
familia. Sia benvengut. 
CONTRA LA M O X A  

DE L'QLTVERA 
Enguany, grkcies an el zel 

dels enginyers agrbnoms, D. 
Arnest hlestre i D. Fernando 
Blanes, si ha conseguit del 
.Consell de l'omentn la subven. 
ci6 necessaria per fer en el 
nostro terme els ensays d'extint- 
cib d'aquesta plaga. 

Degut a una indisposicid que'l 
retengue alguns dies a1 llit 1'TIm. 
Sr. BisbE no pogue venir el 
dissapte coin estava anunciat 
i arribk el diurfienge a vespre. 
I.' esperaveii a 1' estacib les 
Autoriclats, Clero,rl P. Ministre 
General i el Provincial dels 
Franciscans. Com la seva con- 
valcschcia no permetfa encare 
veure t r u y  s'en ank amb l'auto- 
m6vil de D. Pere Moragues a l a  
Rectoria. 

A1 endem& dilluns a les 10 
oficials administr& el Sagrament 
de la confirmacio a329 nins i 
329 nines. 

;Foren els padrins:D. Francesc 
Ferrer, D, I'ere Amorbs, D. 
Guillem Morey i D. Antoni Soli- 
velles. 
I padrines: D" .dyna  dels Olors, 
Ll". Margalida 'incho, de la Jor- 
dana ,  D". Aina Arcos de 
Moragues i D". Juana Aina San- 
cho. 

El capvespre visit& l'Erposici6 
del Centre Eucaristic per la 
qual tengue frases d'elogi. La 
Junta I'obsequii amb un precids 
Amit. Desd'allt+ pass& a :visitar 
la nova Escola Parroquial de 
pkrvuls de Snta Catalina. 

L'onderng demati devers les 
9 i  mitja un repic de campanes 
anunciB la seva partida cap a 
Capdepera aont tambf havia de 
confirm& El despedi el clero i 
autoridats i fou acompanyat a 
la poblacid veinada per alguns 
autombvils d'aqui. 

Al horabaixa torn2 passar per 
la nostra poblacid i sense reu- 
rarse segui cap a Son Servera. 

Firotecnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 

ARTIFICIALES propios para fiestas paiticulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 

Novedacl en FUEGUS BL6CTRICOS de gran esp ktc 'or 
luvias de ftiego plateado y dorado.' 

E2 carre de Pere A. Servera estava FUEGOS JAPONESES=COHETES REALES con cabellera 

rnali. 
~ ~ireccidn--Taulera=.l6 Artk. 

( COXRESPONSAL) 

NOTA. , 

Per falta d'espai i per e s q  ja fora- 
temps deixam la ressenya d e  l'excursii, j 



OMOQRAQIA 
MALLORQUINA 

Fdcto de grm utiiidat. W Servirem 
i tdhorn qui c1 demani a 075 pts. 
n*R)Iar 7'50 pfk. dotzena. 

C ANNSONETBS 
ORQUINES 

Es un aplec de csnsonetcs popirlars 
rccrllidos per n'Andreu Ferrer a Rlenor 
#. Ysa Ben GlaSsifkadeSIi amb profu- 
SU de notes - Es un volum de 199 
planes. 

Prea 2'50 pts. 

RQNDAY ES 

Precedides d'un estirdi d e  les parti- 
cliiaridalf dialectals del menorqui. Amb 
ti letura s'hi poden passar R I., Tunes 

vetkdrs ben aiegras. 

pts. 
Un velum de 2%-XXIX planes 

d'en Jordi des Itecd - N'hi ha set 
toms publicats i tots les trobarcu en 
la nostra Ilibreria a 2 pts. tom. 

-Mff f+- 

L A  CUlNA 
ALL 

Llibre del COC i de  la cuinera.- 
Indispensable a totes Ics iamilies de 
bongust. Se ven tambe q u i .  Llibreria 
eacoinr i reiligiosa Art& 

A qualsevol interessi una de les sigiients revistm3 s'hi wt 
suscriure en aqueeta Ilibreria., 

TRESOR DELS AVIS 

Hevista foiklorica balear-Preu 3 
pts any 

D'ACI r D'ALLh 

Surf mensualmerrt a Barcelona. 
Molts de gravats i trebalis cientific i 
literaris. Preu 1'25 pts. cada mcs. 

KEVISTA D'AGRICULTURA 

Surt cada 15 dies, a Ppts  cada mes 

EC0NO:AIA I FINANCES 

Surt quinzenal a 1 pts a1 mes. 

EL CONSULTOR 
DE LOS BOKDAbOL) 

Edjrib econ6mica: 9 ptr. any. Ell$ 
de luxo: 19 pts any. 

LALMUDAiNA . 
I liar1 <e Palma. 2 pts mansuals. 

LA VEU DE CATALUNYA 

Preu. 2'50 cada mes. 

LA VANCUARDIA 

de Barce!ona: 7'50 pts. trimestrc. 

Les servirem a qui les demaui 

BATXILLEWS 
S'lian publicats uns Apzmtes de (ieogrufia General i de Europa quo oonfesta 

a1 vrograma d'aqoesta asignatiira en I'liisfitut de Palma.Sols valen duss pts.%an d e  
niolia utiiidai a1 estudiac!s - 

I 1 Ensaimades i aanets 
En lloc se troben :uii!6squa i la . .  

DE Uiiic dicc:ona:i espanyol ciiciclopidlc manual iiustrat 
en ciiic idiomcs: espanyol, francfs, iiigXs, aleman, itaiid, 
Edici6 1923. PANADERIA Victoria I 

, .  

e 
E S  F O R N  N O U  .. 

(A) MANGOL 
fl A toads las llegadas del Ferrocarril hay coche 
ue pate directo para Cadepera y Calxrratjada 

%e estos punto s sale otro para t o d x  las satidas 
6 
Set magnifics toms enquaderiists. Se servirti tota 

&a tr tn.  r 

\ de 10pts. 
i' obra ri' un cop i pot pngar-se a p~assos  mensuais 

h . U . . ~ " - " .  

PLASETA Dl3 MARCHAXO!). 1 Se pot adqriirir a plassos en !a Rostra liibreria. 

GRAND ES 
San J o s e  

Y da. Ignacio Figuerola 
D E  

=- 

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

8 
Unicos, 

TODOLO QUE 

y que venden mas barato que nadie 

Tilifina 211 I Pretiifilo 
EBTA CASA NO TIENti SUCURSALES 

ALMACENES MATONS 
DE 

CALLE DB JAINB 11 n 39 a1 49 

SASTREKIA PARA SE@JRA Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDADES P PA VBSTIR 

DE TODAS CLA 2 S 

Cam& de Painia, 48-ARTA 

p r c m t i t u t  
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 

I LLAXIPANT. SERVICI ESMERADISSlhl 

T I ECO 

&Yoleu 6s tar ben semi ts? 
e PIC 

(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Art6 i Palma i hei VI 
zada dia. 

Ssrveix amb prontitut i seguredat tot class 
i'enchrregs. 

Direcei6 a Palma: Harina 38 An es covtat de 
Zentro FarmacBotic. 
Art6 Palma nO.3 

_I_ 

A sa botjga hei trobareu semprc pans, 
panets, galletes, bescuits, rollets, i teta 
casta de pasticeria. 
TAMBE SE SEKVEIX a DOMICJLI 

Netedat, prontitut'i economfa 

L)L'.YPA IG 
Carrer de Palma 3 bis. A B T A  

li 
dirieiu-vos a 

Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te oiis de primer i segona clases 

Serveix barrals de 16 litros a do 
a preus acomodats. 

micili. 
VE,NTES EN GROS I AL DETALL 
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