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ARPA 30 Junp 1927. 

a Colonia ja le Vicari 
FESTA DE L'ENTRADA 

Pareix qne les b mediccione 
121, I /  '11 han caig4d.s d e m d  

t Col6uia de S tot Pew, desde 
s ~ t  temps RU nqaestlt put .  
. i ix l  corn taagti6 unit tempora- 
f i \  llarga de deoRlrnent que 
{*iirHiXL*i q\le titlava dspresaa 
>*,4p H LR desteta, deade dos 

utres an& #ha corneumt un 
j w i  imio dh rdpicia priixansa 
.r$cles afs estiiietjnuts que 
l l l t c  hi terten domicili,a 1 1  pro- 

i aci6 d i s p e n d a  de part de 
J.is autoriditts d'Art8,al revisa 
wlarneut dele mateixos habi- 
t mtY i terratinents d ' d 6  i 
wok especialmeot grkcies a la 
!anuific6ncia de la noble fumi- 
i ~ s  Ddspuix que pareix que 
h ha Froposatla dotar tsu as 
cirie(l llogaret de tot quant prx. 
::>ti necwsitar moral i espiri- 
i~ialmetit. 

A ella se deu l'establiment 
:ills d'un Couvent de Mouges 
( f + d  la Caridet,qm f a  pocs anyS 
t:ihugur.srem.Yer cert, e81 dir 
qtie cieude Ilavores la Col6nh 
t i o  s'as~trnbla, t R I  6s el fruit 
I O  sot; treball c o n s h t  en la 
ri1uc.aci6 dels iufftots 1 jovent 
:vtloniers,com tambit les pr8cs 
riques relligioaes que baix la 
wua direcci6 ha tengut o?&O 
~l ' fexerci t~r  la gent gran, tot 

qual ha influit xo\tissis 
(:;I la regeneraci6 moral i 0~ 
p1itu:d d'aquelia gent humil 
I Ijona qne temps enrera, vi? 
vien c o u  en desert, i gricies 
clue tctuien misqa eis diumm- 
~ H S  p d  gacrifici que dnrant 
una trentenzl d'anys s'irnposS 
P! Rt. U. Pere J. Siireda (a) de 
,$i C a n ~ v a .  Les mocges e&= 
\ ) !mu inrneditttrtmmt una 0s. 
cola mixta per infants, classos 

4 

dominicals per jovenet$s i noo- 
turrrs9 pdq j w e l i  5. !@,pa 
dtr UKIA awistenaia n d t  nume- 
rosa, feat el m i r d a  de quQ 
avui,a penes qwdi cap a n d -  
fabet de vint auys ea avall. 
Aix6 a mtds dels gram servi- 
cis prsatt-tts a tots elu malalts 
i als velletv, despres de dedi- 
car el t e m p  corrpspouent a h  
erereisis de piednt, 

hIes,avui j a  ereu insulici- 
ents,i se necwitava una con- 
ti uiiad a direcci6 espiri tuai;s'im 
posava l'acci6 c?iiria d'un sa- 
cerdot Era precis wear una 
Vicaria,perqtie exercfs all6 I' 
inflii6rioia gran de E ~ Z  direccib 
i 8on treball. &Is c o h i e r a  la 
oecessitaven; els coloniers Ia 
desitjaveti i hau ajuutats tots 
81s asfors~s per couseguir la, 
Tots hau powt de;~9a p r t  10 
que podien; m a  h m  .:.idat 
amb la feina material, altres 
els terratiuents d'alI4 amb I' 
esfors pcunidri i entre aix6 
i el costat de Da Dolors Tru- 
yols, via& de Dtlspuiq i el 
de 1'Ajautnrnent, a'ba bastit 
un edifici destiiittt a Vicaria i 
s'hti restaurada i engrnndida 
la petita esgl68ia. Sant Pere, 
son t i tuhr  semblrr haver410 
beneit tot ide cop i volta s'ha 
tengut designat un vicari. 
, Aquest 6s estat el Rt;, D. 

B~rtomeii Borr6s Rodriguez 
qn'eucaro que nat a Cartqena 
4s iaallorqui Derqixe mallorqni 
6s YOO pwe i desde petit6 sem- 
pie a Mltllorca ha visput. Fen 
els mta& en el Sernioari de 
Palmai fa tres rtnys,que or- 
denrit sacerdat fou,destinat tie 
V c iri a Valldemossa avont 
hi paask dos anys i mig,despIe- 

PRWS I 

Art& i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 * 
Ext r anger id 10 --- 

p a t  nn gran tel pel b6 
espiritiial do so3 feligresm lies$ 
timaci6 tiela qnals se ceptir 
pr mtrl m u  t, Fou pw6, des pres 
trwladat a l a  Vicaria de 8 .A-  
rrac6 i feia sola qri~tre m w s  

hi era quzut  el 8 r .  Biaha 
regnr que mffv ut;cesxitnt3 

de sos bons srrvicis ii'mt ~ > J ( S U  

els Coloniers de St.Pwe (!'AI.- 
t i i  i rscentmmt t'a~ a o i ~ i ~ ~ ~ t  
VicRri d'squest liogarst,, pren. 
guent possesori diurueiige pa- 
s s~ !  dia 26. 

&'act@ de Pentrada fou 
molt entussiasta i molt solem 
ne, 

Arrib6 a Arts el dissapte 
decapvespre i passb,acoraprsns 
nyat del Sr. Rtqor a eltludrr 
a tots o h  terratinentr de la  Co 
16oia resideuts a Art&,i a les 
autoridats i I'ondetnk tiemati 
an8 R dir MiPsa a SOD Portesa. 
t 'hora dpsignad 
trfida a la Co 
ciuci mitja.Al1a H hi 1 r,alariaren 
Hmb atit*)e \es riutot'ihts d' Ar. 
t6 i rno1ti;~sirnti ge t i t ,  per p r t i .  
cipar de l'alegria dels Cola- 
niers i asriutir a 1'acte.Tot % ;rt 
Col6nia amb rnassa era a 1' 
eutraa4 del poble w o n  s'hi 
havin constrnit un arc arnb 
I'inscripci6:Els CoIoniem ~n 
el seu printer Vicari. Eh 
cwrers estaven earnarttits i 
eiirainats fius a l'estylesia 
aotit, ea altre arc s'hi Mgia; 
Ben$eit sicx el qui 06 en 
nom del Serzyor. Arribii el 
Rt Sr. Borrhs zmb I'autorn6s 
vi1 de D" Dolors Truyols,Vda 
de Despuig i sntre visques 
i aplaudiments fm saludat 
per les Autoritats i tota Id 

pobIaci6, diriginke tots cap 
a l*esglBsi;i. Hi t,nftva acorn- 
panynt del Ht.Sr.RPctor d'Ar- 
tQ D. Juan Rubi, d fios are 
cape116 encarregat D Pore 
J. Suredtt.i Rts. Sr. Frister 
germcrns,de part de la clerdcia 



LLEVANT 

i per l'element civil D. Antooi 
Can0 i D. Antooi Amor6s 
i D. Lloreus Bfas, Batlo mnjom, 
nrimer Tinant i supleut de 
1 iittge d'Artl respectivamunt, 
:idem& do D. Miquel G m u ,  
li:iscal i D.Jeroni Sureda, Bath 
pedani de Sa Col6nia. Tambe 
hi havia el8 carabinera del 
puesto, mol t cisti ngides perso: 
ualidats d'ArtA i Yetra quais 
noms no consignam per p6r 
d'omisioas,i una gran gentqda. 

Arribat8 a l 'esgka a'hi 
a n t i  nn Te Deuru i tot 
seguit el oou Vica:i feu el 
mm6 de presentacib 
etoquent i molt 'sentit,que 
terd a tots els assietents.Don8 
l'enhorabona a tots per httver 
consegait lo que anhelaven i 
lss gr8cieeIper lo que per ell 
nrrvien fet. Demaai 1' ajuda 
de to8  per coaseguir la ea1 VIL 
ci6 de 19s dnimea que 1'EsglAsia 
b i  coafiava, i se posa a dispo- 
sicib seua per aidar-los pel be 
espiritual i moral de la poblacib 
diguencJos que'l mirassen me? 
be que com un arnic,com un 
germ&, dispost a comparti amb 
ells les penes i les alegries. 

Despres d'ell par16 ta.t,bC amb 
t e r m s  plens de tendresa el Rnt. 
Sr.Keclor, despedint-se de tots 
els que fins are havien estats fe.  
jigreso3 seus,oEerintse lo mateix 
per endevant 1 demanant a tots 
qu'estimin el vicari i cooperin 
a son treball, per6 que's recor- 
din sempre del capella D, Pere 
J.Sureda que trenta anysseguits 
sacrifich sa comodidat pel seu 
be espiritua1;que pregassen per 
1 itnirna del gran protector de la 
Coldnia D.LLuis Despuig (a.c.s.) 
i demostrassenestaragraits sem- 
pra a la Sra Vda del mateix que 
amb tanta prodigalidat segueix 
dispensantlos la seua prQteCCi6. 

%res& un Pdre-Nostro en 
sufragi de 1'Ailirna del primer i 
tot seguit anaren a la Vicaria 
aotlt se servi molt abundant i 
exquisit reCresc a autoridats i a 
tota quanta geot hei volguC acu- 
dir,que fou tot el poble. 

Aquest est6 d'enhorabona i 
a tots en general la donam, 
augurant-los que prest tocarkn 
el fruit,dP que n'es pressagi el 
carkcter simpatic a carta cabal 
del RQU Vicari i les bones notf- 
cies que's tenen de la seua ac- 

c- 

tuacid ,en els dos pobles avoa hit 
residit.1 a ell,li ofetim la nostra 
humilissirna ceseeraci6' en tot 

agradosa i fructificant per sos 
Eetigresos. 

A, F, 

BASES 

Per medi de preg6 :s'4s anun=, 
ciat que est& obert el p l a ~  per 
soiicitar la plassa de Profesor 
de rn~Isics i Director de la ban. 
da que 1'Afuntament ha acordas 
subvencionar de conformidad a 
les basses 2 provades pel mateis& 

Lo essencial de les condicions 
6s: 

El qui soliciti ha de acreditar 
sztlicikncii6 o sufrir un examen 
devant tribunal competent; m i -  
dir en la localidat desprts de 
ser elegit; dirigir persoiznlwient 
els ensais; fer classe de rnosica 
gvutuitamcmt, per si mateix o 
per un altre a tots els alumnes 
pobres que la Comissi6 Munici- 
cipal Permanent acordi; assistir 
amb la banda subvencionada a 
les funcions de Setmana Santa i 
a tots els actes de les festes de 
Sant Salvador que la comissi6 l i  
indiqui i an els demes que aques. 
ta acordi rnentres sia dia festiu i 
no passin de sis vegades cada 
any. 

La banda ha de constar de 
vint i dos mdsics corn a minim 
que se presentarh amb dec6n- 
cia i compostura obligant se ca- 
da tin d'ells a acatar les diuposi- 
ci6ns de 1 Autoridat que les in- 
d i m 6  els punts, hores de fun. 
ci6 i ski que les correspbn en tot 
cas i particularment en els can- 
certs que se celebrin amb altres 
bandes. 

Tots els qui formen la Banda 
queden prrsonalrnent obligats a 
cumplir les basses, sens que les 
diverghncies que entre ells hi 
hagi puguin ser motiu per GO 
cumplir el cornpromis contret. 

La subvencibque se concedeix 

entre c anda i Director son 756 a 
pessetes anuals pagables, una 
mitat en la segona quinzena d' 
Agost i l'altra la segona quinzc- 
nade febrer de cada anydei- 
xant de percebre la paga corres. 
ponent R I  semestre anterior si's 
ddx6s de cumplir qualsevc.1 
condici6 de les assenyalades, 
$ens perjudici de ies dernes res. 
ponsabilidats a que hi haja Iloc. 

El plas del contracte 6s p e i .  
4 anvs finint el 31 de Desembre 
de 1930.:: 

* UNA DONA S'ANEGA DINS 
UNA CISTERNA 

Dilluns passat horabaixa cse 
CorreguC la noticia de que $'ha. 
via tt'ohada rnorta Na Cntaliiia 
Terrassn (a) Kosseona des I k t ,  
de 46 anys d'edat espusn d ' l h  
Toni de Son Morey, negada 
dins sa Cisterna de Na Marran- 
xa de Can Melsibn. St.puid:irn~tnt 
sort{ un auto amb ei iurgc, RWE- 

ge,guardics.civils, i altres amb 
distintes persoaes qu'al regre- 
ssiir confirmaren tal noticia.Vet 
agui com se contava tal desgra 
cia. 
Tenia porcs dinsex .I hlarranxa 

dita i an8 a manllevar un poal 
a D Juan Forteza, propietari d' 
altra finca veinada,per anar a 
treure aigua i fer menjar an els 
porcs. 

Com el Fortesa s'en havia d' 
anar,a la Vila i ella tardava en 
tornar, envi$ el seu missatget 
en Salom a dir-li annt havia de 
posar el poal. 

EL missatget regressa aviat 
tot alarmat diguent qu'ella no 
era per all8,i havia seatit renou 
dins la cisterna.Crid;iren ajuda, 
compareguerendones i homos de 
les finques d'aptop,que li tirar en 
cordes per veure de treurer-la 
per6 corn de cap rnanera provds 
d'agafar 41a corda se compren- 
gu6 que era cadavre EL. Sr.For- 
tesa vengue a la Vila a dar part 
a les Autoridats que, tras!ada- 
des all6,la ferzn rreure de la cis- 
ternai manaren fos son cada- 
vre duit a1 cementeri i a1 ende- 
mB demati els medges D. Rafei 
Blanes Ssncho i D. Jaume Soli- 
velles li practicaren I'autbpsia. 
Deu la tengui a la Clbria, 



Relligioses 
COXVENT 

Oiiirneiige passat, en el Convent 
s'hi celebra solcmne festa dedi- 
cada a3 Sagrat Cor de Jestis, 
amb motiu de la benedicci6 de 
dues belles imatges una del Cor 
de Jestis i altre del Cor de Ma- 
ria. La benediccid fou efectua- 
da a les 10 pel M. R. P. Provin- 
cial Fra Bartomeu SalvCz el qual 
celebra tot seguit 1'Ofici fent de 
diaca el Rt P. Company ide  
Subdiaca D. Josep Fuster, acb- 
lit. Foren padrins de l'imatge 
del Sagrat Cor la Sta Concepci6 
POLI i Francesc Blanes Sureda 
i de la del Sagrat Cor de Maria 
la Sta Francisca Esteva i Juan 
Sard, 
En I'Ofici s'hi cant& la missa Te 
Deum Laudamus d'en Perossi 
i prrdica el Rt Dr. D. Honorat 
Ribas,de Manacor ' 

El proxim diumenge dia 3, fn la 
mateixa esglesia s'hi celebrarA 
molt solemne festa dedicada a1 
sant i sabi mallorquf Beat Ramon 
Llull. S'hi cantarh missa a veus 
I hei haurCz predicador estern. 

-=- 

PARRQQUIA 

Diurnenge dia 3, hei haur6 la 
Comunih general  pels asso5ats 
a1 Sagrat Cor de JesBs. 

De Son Semera 
Millors de io que en un principi es 

va creure han sigut les festes que' en 
honor del Patrijd'aquesta vila,tengue- 
ren lloc els dies 2 j  24 25 i 26 del co- 
rrent. 

Tots i cada un dels actes se desen- 
rrol-laren conforme a1 programa 
publicat, Mereix especial mencib la 
adornment i iluminaci6,de les plasses 
d'Antoni Maura i St. Juan i carrer 
de Pere A.Servera,com tambe la fat- 
xaifa de la sociedat Colombbfila. 

En la Miss Major, celebrada pel 
Rt. Sr. Rector el dia 24 predici D. 
Antoni LUeras tzixint hermds pane- 
gitic del Sant i donant a coneixer al 
acabament del seu sermbJ'orr'gen del 
nostro poble iParr6quia,mCs els noms 
dels serverins ilustres. 

VBja la  nostra enhorabona a la Co- 
missid organisadora de la festa. 

Els marirlers de aquestes plajes 
serverines a dins aquesta 'desena han 
vist per dues vegades a dos grossi- 
ssirnqxixos arnb la llargaria de una 
corantana de pams i la gruixa corres- 
ponent a la llargaria i opinen que 
f a n  dos rnulats, 

CASAMENT-Juan Vives (a)Ca- 
metlo, amb Tonina Servera (a) Teole- 
ra. Les desitjam molts d*anys de vida 
per esfar plegats. 
MO'rRA dins aqucsta desenn ha mort 
sa  madona Maria (a) Dora.AI cel sla, 

--S*acaba de celebrar solemne- 
ment la festa en hanor del Sagrat Cor 
de 1esQs.EnIa missa Major celebrada 
pel Sr Rector.ha predicat el Rt. D 
Pere Domenge de Manacor. 

Ales quatre de1 capvespre ha ten 
gut lloc solemnissima process6 de les 
cinc visites, amb assistencia ,de les 
Autoridats civils i rnilitars,les Con- 
gregacions eFilles de Mario UASSO- 
ciats del Sagrat Cor de Jesus,# Mares 
Cristianesn amb les seves ensenyes 
mes el pendb de St. Lluis porta 
per tres elegants joves. 

Tampor hi ha €et falta la m h i c  
del poblehterpretant la marcha t i tu -  
IadaeLa Sagrada Forma* 
Derrera anava el t$em qu'agontaven 
els mateixos joves queen la process6 
de1 Corpus,baix dels qual i escoltada 
per unapiquetesde carabiners rnaiiats 
per un cabo,seguia la Sagrada Hos tia 
duita pel RectorSrServera. L'itinera- 
ri recorregut ha crstat; Piasses de S. 
Ignaci i St Juan, carrer Creus,Trave. 
sa,Mar,Pere A Servera,P.de Rntoni 
Maura i PIeta Freda. 

Acabada la funci6,desprts del Te- 
deum,s'ha efectuada la reserva de 
sa D. M. 

DESGRACIA -Liaurant un dia 
de la setmana pasada el vei Antoni 
( A )  Gabelli,twgue la de caurer-li el 
mu1 propiedat seva,tan fatalment que 
mori enlet acte.No estava en eiaSegur 
del Bestiar,. 

- Corresponsal 

Ofi C11 N O S T R A  
DEL TEMPS 

Segueixen "els dies calorosos. 
Sembla que els demes anys no 
comensava l'estiu tan aviat. En 
dernes no s'ha deixat de reinar 
el xaloc, Fa molts de dies hu- 
nits.Ha fetes algunes tronades, 
per6 no han produida pluja; pro- 
va qu'era tot tortor de temps. 

AGRICOLES 

A consequtacia del temps tant 
fort i tant calent que reina, les 
fruites hrzn madurat molt depre- 
ssa. Molts d'anys, per Sant Pere 
no se troba cap figa florien- 

guany estaven a la plena, Tote- 
maduren d'un cep. Iguafment hv 
passat amb els aubercocs. El 
preu d'aquets 6s estat molt baix. 
Sols s: paguen a 5  pessetes e 
quiritd i encara hei ha pocsl 
compradors, - 

Lo que fins aquise presenta 
be 2s l'oliva. Si I'esolct que hi 
ha, arriba,posa popa i no corcn, 
els pagesos d'oiivh pegarh un 
bon cop. Deu vulia que sigui ai- 
xi. 

MOKTS 

Dia 23 horabaixa mori una ni- 
neta d'en hlartl CrirriO i na Maria 
Estela, 
-EL dia de Sant Juan n vespre, 
iou viaticat l'amo'n .tlr?teu Oli 
ver, que feia ja una mzsada st: 

trobava nialalt a consequencia 
d'un c6lk miserere. InCtils foren 
tots els remeis apiicats pvls med- 
gcs d'ArtA i ilttres de tora; dia 
26 demati entre@ l';4nirna ;i Deu. 
Sa acompanyada 1 funer,ils fo- 
ren molt concorreguts,prova de 
les moltes relacions de sa. fami- 
bald c.s.) 
=Despres d'havcr tcngcit una 
greu nialaltia de rnds de tres me 
sos, semblava estar ja bo de 
tot En hfiquel Fuster,fiy de Mes. 
tre Eloyet espardenyer,i'ja tor- 
nava fer feina;peri, una recajgu- 
da inesperada en tres dies 11 ha 
ocasionada la rnort,que fou a les 
11 del mati [del dia 26, haguili1t 
sols pogut rebre  et sagratnent 
de,l'Exrremuncib. Deu lo tenga 
a la Glorid, 

-En aquest mateix dia mort 
tanibd d'una complicacib en la 
rosa el ninet Francesc Pic0 Gili 
fiy d'en Miyuel Salem i Na Co- 
mma. Li k r e n  acompnnyada 
amb la mtisica. Rebin sos pares 
el nostro coqdd. 

L 

PREGO 

S e n  ha fet un per ordre del Sr 
Bztle prohibint anar a nedardins 
gorcs, torrents n i safretxos. 

VMTICADA 

Dia 30 demati ha rebut el 
Sant V.atic la Viuda de mestr 
Pere Claret sellater, que fa molt 
de temps estA malalta de febres. 

ORIGINAL 

NQE qteden en cartera alguns origi- 
nals que fa temps sos autors deuen es 
perar i que no hem encara publlcats 
per falta d'espai. Tambe hem hogut 
de dexar pel proxim nnm. la Secciu 
Consultatfva? 

http://Servera,P.de


REGISTRE 
MATRIMONIS 

Dia 23-losep Alzamwa Gelabert 
( z . )  Cama amb Antonina Servera Lli. 
t m s  (a) Bossa. 

Dia %-Pers Mir Roselll), guerdia 
( ' I  vil,na tural d'Esrabliruen ts resident 
J Art4 amb Maria Ginard Pons, fiya 
d en Uabriel Corona. 

MORTS 

Dia 22 -Gabriel Sans6 Quetglas 
';I) Custureu de 55 anys de Meningo 
:, rielitis, 

Dia 21 -Miquel Rlanes VIllalonga 
fiy d'en Pere i Angela de 1 any de 
gastro-enteritis. 

Dia 21-Catalina Terrasa Rosselld 
[a) Rosseona,de 46 anys de asfixia 
per submersid. 

Dia 24 - Rosa : Carri6 i Estela, 
de an mCs de gastro-euteritis. 

Dia 2kMateu Oliver Nicolau de 
72 anys de Cardiopath 

Dia 3s- Miquel Fuster Bonnin 
(a) Eloyet de 47 anys de Uremia. 

Diu 29 - Maria Vaquer Perxana 
(a) Bugnra de 81 anys de Reblani- 
ment cerebral. 

Dia 29-Francesc Pic6 Gili de un 
any fiy d'en Miquel Saleiqde Bronco 
neumonia 

AQENCIA DE ARTA A PALN A 
I VICEVERSA D E 

Y 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 

B M ~ ,  FLAQUER~AIMANGOL 
SER V E I  DJARl EN PRONTI7UT I ECONUMiA 

ENCARREGS A DOMICIL1 
DEPREUS . 

Piilma -- Banch de Soli, 24 
DIRECCIO Art&-Can Mango], Angulo 

--Can Comuna Gentro 

GRANJA BARCINO 
-- 

PER TOTA CLASSE D'AYIRAM DE RAGA 
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 

-om 4 ICONSELL-MALLORCAb 
RES;  ANELLES, PLANS I (.OhSULTES' 

A C E H f S  M A T O N S  
D E  

RAFAEL FELIU BLANES 
CALLH DE JAIME 11 a" 39 a 149 

Palma de Mallorca 
SAS1'KEKIA PARA SEmORA 

Y CAB ALL E KO 
ARTTCULQS Y NOVEDADES 

PAqA VESTIR DE TODAS CLASES 

Etisaimades i panets 
En iloc se troben W 6 s  que a la 

PANADERIA victoria 
ES F O R N  NOU 

DEN 

Miquel Roca Castell 
A SLL bot@ hei trobaren sernprt paxla 

~ A R ~ + S  alletes, bescaite, rollets, 1 tutr 
cast d pasticeria. 
l'A.lLBE SE SERVEIXa IlOMICILI 

Netedat, prontltat i economla 
DSPAIG: 

Carr'er de Pulnzu 3 bis. A M A  

FULLS D'ESTAMPES 
"hem rebut un bon sortit. 

Preu d'are 
Una peeseta cada fall 

Ilibtcs I Objoda de ptoni 
Per premis de fi .de curs PO.. 

dem'oferir gran variedat de lli- 
bres de molt bella enquaderna- 
ci6:i amcna lectura. Tambt? te- 
nim medalles i diplomes apro- 
piats. 

S'envia cathlec gratis an a 
qui7 demani. 

EN JAUME P r C r  
(A) ROTCHET 

t6 una Ageucia entre Art6 i Palma i hei 
va cada dia. 

Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe ii'enchregs. 

Direcci6 a Palma: Harina 8. An e8 cos. 
tat  des Ceutro Farmathtic. 
Art& Palma no.. 5 

L.AS NOVEDADES 
EN 

T e i i d o s  
M e r c e r  l a  

P e r f 11 m e r i 8 
DE: JUAN VICENS 

Aukornovile de lloyuer 
CALLE DE ANTOVIO BLANES 38 

DELS GERMANS 

SARD (A> TERRES 
A cada arribada de tren v m  a 1 Estacio.  

Tensn lservici combinat, amb el FerroearrjI. 

Escursions a Ses Coves,Calarrrttjada i d e m h  
punts de Mallorca a preus convenguts. 

hnnnn vvvww- 

I 

DIRIGIRSE: 

Id Son Server8 no 29 
Carrd d'En Pitxol neo 8. 1 ARTA, ! 

MAQUINAS PARA 

para mser y bordar del continente. 

COSEK YBORDAR 
La FAbrica mas grande de Mdquinas 

(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITRRIO EXCLUSIVO EN ARTA 

CAN QANANSI 


