
Visita oficial dd E ~ N ,  Sr. Governatlor Civil 
i festival l e  la C i x a  Rural, 

Dissipte i Jiun?nz d e  la s e t -  
manil pass;rd;t foreti de gran 
festa per Ea nostra v r b .  .adb' 
motiu d;e' 1:i qiie organis6 Ita C;ti'-.' 
sa RuriiI i per 1ii visitit oficial 
qlre 4.1 now-o .i juntxment feu la 
piim  it Aiitordac Civil de B L- 
!ear+, el G>vern;idor E s  n. Srt 
11. Ptre L l o w  B tdia el qual s' 
asw.38 ii tal festa. 

El Sr R~ik 13. Antoni CMO, 
feu anunciar amb c~.ido I'horrz d' 
;mibald pel dissapce a les dzu i 
tntrja del mit i  i convidA ill pibble 
;z aiiar-lo a rPbre, c a n  cnmbt! 
r e p 4  B L,M. de convit per la 
rebudsl, a tois els q u i  csteiiten 
ctirrec oficiitl, a lit corntinidat 
paroquial i a I3 dels PP. Fran- 
ciscans. Responguect a \a seua 
invitacid, a pesar de ser diii 
fener, moitissima gent deixa '1 
treball i acudt a l'estaci6 a l'ho- 
ra de l'arribada. 

Amb'ell vhiien els dos Dele- 
, gatsD. Cosme Pnrpal i D, M:t- 

nuel Martinez, el Director de la 
Cia. de FetrocarriIs D. Rafel 
Blanes Tolosa, el Canonge M. I. 
Kr. D. Gibriel Muntaner i el 
Rector de la nostra Vila Kt. D. 
Juan Kubi. 

IA b m d a  local dirigida per 
D. Antoni Gili tocd un  pilsdoble 
meritre.; el Sr. Cano presentava 
al  Sr. Governador e:s qui amb 
carhcter oficial o amb invitaci6 
especid I'acompanyaven, que 
wen; el; dos tinttncs batles D. 
Antoni Amords i D Antoni Ma.s. 
sanet, el Jucg-e D. Pere Amor&, 
el fiscal suplent D. Andreu Fe-  
menias, el capita d: carabiners, 
D. Felix Blasco, el segretari 
rn unicipill I). Ferran Moscard6 
el catedriltic del Seminari Rt.D. 
Llorex  Lliteras, representacid 
de la Clerhcia parroquiiil i de la 
Cornwidat de PP. Franciscans, 
els mestres nacioiials Srs. Fe- 
rrer 1 Melis, el propietari D. 
Lluis Moragues, el farrnackutic 
D. Taume Sancho, Sargent de 
lit Gdia. Civil, Ador. de Correus 
Sr. Carnicer, D. Antoni Blanes, 
President de la Caim Rural, e\ 
representanc de la familia Des- 
puig D. Julia Carrio i moltes al- 
tres persones que deisam d'a- 

nomenar per r I) fer la llista in- 
terminable. 

b cinc ilkitorndvh que hi  
hapia prepirats se craslada ell i 
la Comitiva B la Casa Consisto- 
rial aont l'csntrava 1'Ajunc;a. 
ment en ple. El Sr. Batle en feu 
la presentacic); el Sr. Governa- 
dor les salud$ i agrat la amoro. 
sa i entusiahta rebuda yue  li 
havien tributat. Tambe passd a 

Lluis Pascual. 
Tot seguit fou obsequiat amb 

tots els convidats a un exqui- 
sit retresc en el que hi abun- 
davw les p(tstes, vins, xampany 
i puros, servit amb- tota c u r s  
pel (Nuevo ClubDde'n Jordi Mo- 
rey, que fou objecte de meres- 
cuts elopis. 

D'EXCURSIO 
Seguidament, amb automdvils 

se trasladaren a la Canova, per 
mostrar-li un dels Talayots que 
hi ha, que es deis exemplars 
inds notables i m6s ben *comer- 
vats entre aqutsta classe de 
monume7ts; d'all8 partiren cap 
a la Colbnia de St  Pere, aont no 
s'navia anuociada la vi'sita, perb 
el Bade D. Jeroni Homar acudi 
a saludar-lo i am% el Sr. Vicari 
I). Baitomeu Borrhs visitaren 1' 
esglesia, vicaria, convent de 
monjes i Sara escola en cons- 
truczi6. 

De tornada, sepui la comitiva 
fins a1 monumentali notabilfssim 
recinte amurallat de Les Pnz. 
sses del que en feu grans elogis 
depiorant que no s'haja porut 
conservar mds arr-etglat a fi de 
que se pugui visitar mrl!or iesser 
estudiat m6s facilment, 

Din2 a la senyorial casa cie D. 
Pere Morel1 Oleza j u r t  amb els 
Delegar<, D. Rzfel Blanes, D, 
Antorii Blanes, 31. I .  Sr D. Ga- 
briel Muntaner, RL. D. Llorens 
Lliteres, D. Ferran Moscard6 i 
D. Lluis Fascual, i a les tres i 
mitja partiren cap a les Coves 
d'ArtB. En els Pins de les ve- 
gues fou saludat per una comi- 
ssi6 de Capdepera composta pel 
Sr, Batle D. Pere A, Servera i 

saludar-lo R pd %la el llotdri D. 

Afora % id- 6 B 

Ex t ranger id 10 = -____ 

alguns retgidors; el Rector Rt 
D. Guiilem Femenias; Jutgel I). 
Aiitoni Caleentey; propietart 11. 
Juan Bauz6,i el tinerrt de carabi 
ners D. Francisco Suarez 
la sortida de les Coves, de l e  
quais en feu fervents elogis, fou 
obsequiat amb iota la comitiva 
pmb un berenar que servi tiimbC 
et dNuevo Ctiib* d'Art8 i tot se- 
guit emgren&xr en la torniida 
oer anar a visirar la Cltixa Rural. 
En ella fou rebut pels Srs I). 
Anroni Blanes i 0. Bere Morelt, 
President i vicepresident respec- 
tivament d'dquttixa entidat, els 
quals li anaren mostrant totes 
les depenaencics. una per una, 
rtturaot se finalment en el Mu-  
seu, que l i  cridh l'atencib per 
I'i-nporLAncia que avui ja tC, lot 
i fent sols uns pocs mrsos que 
se constitni. 

Hi ha quatre vitrines centrals 
plenes d'objectec; de valor ar- 
queoldgic dels que en tk cura I' 

' apotecari D. Taume Sancho, con- 
sepador  d'aquesta seccib i qua- 
trc vitrines laterals, dedicades 
a Histbria N:,turaI,aont pot veu- 
rer-s'hi el treball fet, durant vict 
i cinc anys de la seva vida, per 
don Llorens Garcias, apotecari, 
encarregat d'aqueixa secci6,a la 
qual ha fet donatiu de tot lo que 
amb aquest temps ha recullit, 
ordenat i clasificat. Li cridA l'a- 
tenci6 el volumin6s herbari i ai- 
guns abjectes notabi isaims. 

VETLADA LI rERARIA 
MUSICAL 

Aqaest fou el primer acte de 
la festa que celebr8 ia Caixa 
Rural j u n t  amb totes ses sec 
cions. en acci6 de gracies pel 
felfs desenrol-lament de tota la 
vida de l'entidat. Tengue ~ l o c  
en el Teatre Principal que era 
ple a vessar, trobant-s'hi en ella 
lo mes selecte de la poblacib. 

Ocuparen la presidencia amb 
el Sr. Governador, el represen- 
tant del Bisbe, 14. I. Sr, D. Fran- 
cesc Esteve; el M. 1. Sr. don 
Gabriel Muntaner, canonge, els 
aelegats guvet'natius Srs Par- 
pa1 i Martinez; el Sr. Ratle don 
Antoni Cano, don Antoni Bla- 
nes, don Rafel Blanes Tolosa, 
el Kt P. Fr .  Rafel Ginart, don 
Pere Amorbs, jutpe, don A n -  
dreu Ferrer i els presidents de 
les vai ies seccions de la Caim 
Rural, 



La part musical anit a ciirrec: 
del notable r1iesti.e de c iutat  i 
hiifltw Sr. Ciovachini i-cl lore- 
net 1). Fraircesc Carlo, f i l l  del 
Batle D . ~  Anton1 que posseieis 
a pesar de h e r  molt jove una 
brillant, molt intensa i dolqa: 
veu de tenor que ja sap qanet-- 
jar amb art. En Cano, cant& 
ildeus Amores, Ay! Ay! Ay!, i el 
duetto de tenor i bariton de la 
*Bohemes junt arnb el Sr Giova- 
chini, i aquest, que 6s mestre en 
I'art del cant i te molts recursos 
i veu potentissima cant&: el pro. 
lec de XGli Pagliacci.; I'Bria de 
del fialstaaJserenata de Fairst; 
tercer acte de Cnvwleri, conles 

.de Toreador; cavatind del Bar- 
bero de Seczlla. Els dos cantants 
conquistaren rnoltissims d'aplau- 
diments i foren obligats per la 
concurrhcia a repetir algunes 
d'itguestes pesses. 

La part literaria consisti en 
els discursos que ferrn el pre. 
sident de la Czixa Rural D. 
Antoni Blanes, e l  Canonge de la 
Seu i ex-ltector d'ArtA Sr. M u n .  
taner i el Sr Governador. 

D. Anto,ii Blanes Ilegi el seu 
discurs fent membria de totii la 
actuaci6 de la Caix:i Rural des- 
de el p r h e r  dia de sa fundaci6, 
les dif iculta ts.dels seus pri nci pis, 
puis, parti sense capital algiln i 
contant sols arnb l'estalvi; per 
obtenir aquest s'havia de con- 
tar amb la responsabilidat de 
tots i aixb despei-tava suspich. 
y,ies, malicietes i temors que a. 
v u i  s'han j a  pogut desvaneixer 
perque grhcies a Deu la Cairn 
du vida polentissima. An aques- 
ta afirmacih la, demostrh iimb 
les falagueres dades del d;lrrer 
balms, amb SI cdmero de sock, 
amb les moltcs seccions i enti- 
dats filials que t6 creades, amb 
els presrams que fa, (tan impor- 
titnts que hq arribat a deixar d' 
ut) sol cop 226000 pts.) amb les 
tnoltes operacions bancaries que 
realisa i a m b  el moviment de 
contes que ha arribat en el da: 
rrer any a prop de set millons 
i mig de pesseres Avui ,  diu, to- 
tes les ombres s'han esvnides, 
i a  que haguent noltros sols cer- 
cat el Reine de Deu, tot lo de- 
mCs mos ha estat donat d'afegi- 
tci. Atribueix l'exit a l'ajutlit de 
D,eu i la Verge Maria i a la coo- 
peracid de tots. 

Parla despres el M. I.  S. D- 
Gabriel Muntaner que fa ressal. 
tar dues notes que h a n  d u i t  a ia 
Cwixa Rural a1 esclat d'alepjia 
d'avui, que son l'inrel'iigbcia i 
la escrupulositnt que.han brillat 
en tots,desde la direccid als m k s  
humils obrers de mans calloses, 
per6 plens d' honradesa, que 
sempre han pesat tots els as- 
sumptes que als concells eren 
portats,corn si sa tractis d'un ju- 
dici de Deu.Envi4 a tots aquests 
homos una salutaci6 coral i un  
abrac perqne diu que ban  estats 

. 

el; patriarques de. I'institircid 
i que les geiier;icinns futures 
Ies. i.ecorda,r:\ii amb gratitut. 
Acaba arnb un crit de iVisca la 
Caix? Rural!, contestat per tot- 
horn. 

L'Exrn, Sr. Governador s'ai- 
xecB desprks i digue que havia 
sentit parlar be sempre de la 
Caixa Rural d'Art&, perb que 
ara la realidst vista i tocsda li 
demostra que 6s digna de gran 
adrniracici per passar de molt de 
lo que d'ella es creia. Diu que's 
cornplitu vegent sa mama en sos 
aspectes econ6mic,cultural i so- 
cial, per6 molt m& per  un quart 
Lspecte, que 65 el de exemdari. 
dat, ja q2e la seva actuacid 6s 
dignit de h e r  imitada per les 
detnes de Mdilorca i prega ii les 
Jantes que acordin imprimir la, 
menibria llegidit pel Sr. Presi- 
dent perque veja tothom lo que 
pot fer una entidat corn aqueiGi 
si est& ben dirigida. Digue qce 
dl; ayuella teoriti pksimii de a u n  
homo un vat, Art& pi-Bcticilmznt 
hi oposa aquella altra de seiitit 
corporatiu q u n  poblr, u n  voto.  
Diu q1.e hi vegcn e11 aquesta o-  
bra el dit de Ileu i s'ofereix a 
tots corn a Governador i coni k 
particular. 

Grans anlaudiments se tribu- 
taren als diferents discursos pr:)- 
nunciats i a \  final del que dig116 
el Sr Clnsas se li tributii una.tctr- 
ta ovacio. 

FESTA RELLIGIOSA 
El diumenge dernati el gover. 

nador acornpdnyat del Sr. Biitle 
ana a veure I'estat de les obres 
de la novii carrctera d Art& ii 1' 
Ermira i meiirrestant en l'edifici 
de lii Caixa Rural  s'hi anaven 
reiinint les auroridats, concells 
de la Caixz i Juntes de les sec- 
cions per an2tr.a 19 festa relligin- 
sa. A les 10 oficials parti la Co. 
miti\r;t c i t ~  H la  S;tla aont se'ls 
ajunrh el Sr Covernddor i el Mg, 
Ajun lament diripinc-se tots cap 
a la Pari bqliiit. All2 s'hi poGaren 
dues presidencies foi-rnade-: 3 una 
per la pr isnera illltoriht civil 
de la provincia, els Srs Delcpts  
g2vernatius auroriditts civils i 
judicials d.ArtB i 1 '  Ajuntament. 
L'wlLre prl representant del Sr. 
Bisbe, el President de I n  Caixat 
Concellsdela mateixai J u n w  de 
ses seccions. L'esgik.;ia ei-a ple- 
na de g o ~ i  en goin. Digd 1'Ofici 
el K c .  Sr. Rector D Juan Rubi 
fenc de diaca i subdiacil respec- 
tivanrent el Kt I) lo.;ep Fuster 
i D Josep Sancho de ta Joi-dana 
Feu u n  bon wrm6 el molt I Ca- 
nonge Sr. Muntaner que de. 
m o w 8  corn Deu i la Verge de 
St Salvador tenen la seva predi, 
leccio i donen la seva protecci6 
a la Caixa Rural. 

L"Orfe6 ason Salvador. cantk 
la missa a dues veus de'n Peros- 
si e1-e  Deuv Lau.lamus~. Des- 

~ r d i  d e  I 'Ofc i ,  ;Intoi idi.its i plj- 
bric pujh ;I SJiit SIL.~~LIOI. ont 5 .  

hi caiitik u n a  Sitlve i desfilar.~n 
tots per davaiit i'imatge de la 
nost ra Patron,i. 

Baixars de Sant Salv2dor,a la 
Caixa Rural se servi a les auto- 
ridats i conv dats un  esplhdid 
lunch de pastes,Ircors,ch~mpag- 
ne i puros; i galletes, licors i xi-  
garros als sbcis qiie hi desfila- 
ren. El Sr.  Governador brindh 
per el progrds constant de la Cai- 
xa.felicit8 novament al President 
I Jun[es, expressi a tots la sa- 
t i ~ f a c ~ i 6  i agraiment q u e ,  senti:i 
per A& per les proves d'afecte 
que ti hsvien tribl;tades i se des, 
peai de lots.  

A CAGA RL4TJADX 
Acompqnpat dels inembres 

que coniponen I;\ Comisio Pet- 
tnanent del nosiro Aiuntament, 
Jutge Canonge Alunianer, Con: 
servadors del 44useu, D. KafeI 
Blanes 'Tolosit i D Llorens I. l i -  
teras sorrireii amb auiorubvil 
cap a Calar r ,a~  jada. 

POC abans d4arribar a Capde- 
p e w  esperaven an ib  altl-es i tu- 
tombvits les autoridats tie Cap- 
depei a i demes qae  el dia zbiliis 
I'hrvien xnat a saludar a les 
Cove?;. SLCijuntaren a 13 LComi- 
l i v b  i tois j u n l s  s'han reunits 
en iiitiin ciillar en 1% hermosa 
casa que lk devora Son Moll e l  
capitalista I). J u a n ,  B ~ U Z ~ .  El 
menti fou exquisit i abundant. 
Al  destapar..je el ch ;mpi lny  e l  
Batle d'Arih S. , Cano oferi el 
dinar i brindk per la prosperida t 
i progrCs d'ttrt8 i Capdeptra. 
Desprdo D. Rafel Blanes 'I'olos;+ 
parlh tambe i expo,& l'estiit de!s 
projectes acariciats per tots del 
ferrocarril Arth C;ilarrarjada i 
del port de refugi qiie s'ha de 
construir en la mitteixa c a b ,  
port que interessa nio,cisim als 
pescadors de Ci~pdepera que 
freqiizntinent s6n victimes dels 
nautragis. El Sr .  Governador 
contesth et) dquestes manifesta- 
cions que ' rehria arnb molt de 
gust aquestes manifestacions fe- 
tes en una nota escrita, per re- 
cordar Ies oportiinarnent i pres. 
tar.les tot el  sea apoiiirner;:. per 
creurer les de justicia. Gram a-  
plaudiments ressonaren ai final 
de son discurs. 

Dtspres de dinar la cornitiva 
se trdslada a la farola aont el 
Governador pogue adinirar els 
bellissirns panorames que desde 
eila se dominen i trnsladats no- 
vamerit a Calarratjada visita la 
iglbia en construcci6, que si 
Deu ho vol, q'inaugur;lr;i et?- 
guany el dia 15 de juliol. f-'as$h. 
una estona a la casa dels nostres 
amics D. Juan Vicens i el M. 1. 
D. F r a n c x  Esteve i parti dcs- 
pres cap a Capdepera, 
VISITA OFlCIAL 

EN AQUESTA VILA 
Arribats a la Sala a les 5 def 



- LLE VANT 

cqvespre hi esperaven 1'Ajun- 
t m e n t  i regidors suplents, la 
Mescra nacional Srta. Aleu, el 
Metje D. Juan Moll, 1'Adminis- 
trador d'Aduanes, clero i moltts 
persones de les de m& relleu de 
Capdepera. Despres de la salu- 
taci6 que les dirigi el Sr. Go- 
vernador se servi a tots e!s pre- 
sents esplendidrefresc de pistes, 
dolcos variats, vins i puros. A1 
final el Sr. Bade express' ci l a sa- 
tisfaccii, que sentia aixi ell, corn 
l 'Ajuntament ,  com tot el poble 
de Capdepera, per esser la visi- 
t a  del Sr. .Llosas la primera que 
mai h a p  ,feta a n  aquesta Vila els 
govercadors de Balears. 

El Sr. Liosas contest& agraint 
sa salutacio i expi essfi renirgran 
satisfacci6 en trobar-seentre ells 
i novament s'oferi a tots per t o -  
ta obri, benefactora per la po- 
blacio. Desprds del refresc visi- 
t& el Castell i l'lgitsia de I ' E '  
peranca aont s'hi cant2 una Sal- 
ve i tin motet relli,ai6s, i ani4 t o t  
seguit a visitar la Parrbquia. 

Entl-r gram aplaudimcnts del 
phblic reunit a. ((la Creu. se des- 
pedi de t o k  el Sr Lfcsas p;u-tinc 
cap a ArrA acompanyant-lo fiits 
a la nostra Vila ~ e s  autoridats d' 
Arth i de Capdepera, seguint 
despres son viatge cap a Ciutat. 

Els nostros pobles conserva- 
ran bon record de la seua agra- 
dable visita. 

--- 
AI endem& el 5 r  Eatle reb6 el 

sigiient [elegrama que nos deisA 
perqiie el posem en coneixement 
del poble: 

Gobercador a Alcalde Ar t i .  
Muy agradecido a todas las a -  
tenciones recibidas en esa villa,  
salLido a las autoridades y A- 
yuctamiento y pueblo, 

PROPOSTA 
L'exit del festival organisat, k s  

digna consequkncia del estat de 
floriment de la Caixa Rural,com 
aquest ho 6s de la inreligkncia, 
probidat i constincia a ' u n  homo: 
el seu director U. Antoni Blanes 
Mestre. Aixb me d a  l'idea de fer 
una proposta als amics i admi- 
radors de la Caixa: oferir un di- 
nar, al seu President com ho- 
rnenatge a la seva acertada ac- 
tuilci6. 

Df C A  N O S T R A  
METEOROLOGI. A 

Ha feta una desena de bon 
temps; una mica rnassa bb pels 
sembrats, que ja fa dies senten 
necessitat d'una savoreta. Ah?, 
el temps canvia i el demati flns 
provk de fer unes brusquetes. 

Si s'intensificassen m6s o se re- 
petissen sembla que caurien 
molt b6 a1 camp. 

ESTAT SANLTARI 
Hi ha haguts bastants de CR- 

ssos de grippe, si b2 no han es- 
tat molt forts en general. No 
obstant n 'h i  ha qui ho han pa- 
ssat malamen t ,  

ILIALACT DE GRRVEDAT 
Despres de la millcria que e x .  

perimenth el nostre amic el ci- 
rugia D. luan  Llaneras (a )  M u r -  
ta, novament s'iigravg i aquests 
dies se troba rnolt inalament. 
Deu vulla que si co -~vd  rttcobri 
Frest la salut perduda. 

M 0 RT'A 
nimecres dev'ers les 12 i mitja 

fou exrramunciadrz N;i iuanaina 
Cursnch Giiiaid (a )  de'Santil Sir -  
gil, casada amb En F i w c e s c  
Ttrrassa o Tom. i moments des.  
pres enrreg<i i'dnirna ii D t u .  Miir 
a la flcir del mon, deixitut uii i n -  
fantd i a1 seu espOs V I U J O  per 
segona veg;jda. Ozci I n  teng i 
a I:i gI6ri:t i rebi sa. fa mIri i l 'eu- 
pr.ess16 del no,tro sentiment, 

I)ESG!i.4Ci.A 
Altrament hi ha hagut u n  a. 

trope11 de bixicleta; la ferida Ps 
sit  mire d'en Pep Bb del carrer 
de SC Francesc, la qual amb la 
topada caigut! malament, feu 
sang per la boca i rebd ferides 
de pronostic reservat. Tambe 
quedh mal parat ferin el bixiclis- 
ta. 

REVISTA NOVA 
Hs visitada la noctra redacci5 

el nuu  quuinzenari a I'xcursionis- 
mew que dirigzix I'E;n6graf Sr. 
J. M.  Edtis1.a i Yoca Li desitjam 
Iliirga vida i deixam establert el 
canvi, 

RELLIGIOSES 
PARROQUII 

Diumenge qui ve hi haur i  Ofici 
anih process6 i despre., process6 d e  
i)ominica. 

CONVENT 
Diumenge a I'hora de costutn, se 

ferd la Comunib general pels Tercia 
ris, 

SA COLONIA 
Diumenge qui ve s'hi celebrara 

gran festa arnb rnotiu de la bendicib de 

dues bellissimes imalges una de Sant 
Vicens i uea de Sant Lluis que han  d' 
ornar la capella del llogaret. Si el 
temps convida Ps de creure que d,Ar-  
t A  s'hi trasladara molta g e n t .  

LES OKRERES DE ST. JOSEP 

Durant les passades festes de Pas- 
qua i diumenges sigcents la secci6 es- 
colar d'aquesta rnericissima asscciacih 
ha donadcs algunes vetlailes, agrado- 
ses i intructives amb el f i  de recaptar 
diners a fdvor del Rober de la mateixa 
entidat, 

Verament P s  molt digne d'splaudi- 
ment el niotiu de tals vetlades, que 
per les organisadores represenra iin 

grao sacrifici a favor dzls pobres; perb 
Ueu les ho preiniil j 4  aqui a m b  els 
exits grans que aconsegueixen amb 
tals represetacions. La szia d'espec. 
tacies s'utnpl cdda q i d  i d: gom en 
gom i la coI,c.urrtIicia ap ldudz ix  seguit 
seguit, per io  be  que representen caua 
una els seus uapei-s i aiaben I'acert en 
es~ul l i r  tines pesws tan  bones i t an  
agradoses, i fe.es en la  nostra llengua 
que aixi el poble cies ies compren. 

Les obretes escullides even; Alba de 
Pdsqua; aixi i ' indumntliria, com la 
escena,com la presentacib de totes les 
aclrius, foren riioriu d'elogi i el pub!ic 
les tributa seguides ovacions, 

L a  bella pessa dramiitrca L'Estrelln 
de la feiicitat, fou t m b e  iriterpretala 
benissim, i fou molt aplaudidd coin Iio 
fou tambe la pessa comica Vuju zin 
embulic 

Sumam el nostro aplaudirnent an els 
molfs que les tribula e1 public. 

., 

GRAN CONCURS 
DE CA RAMBOLES 

Se celebrA al cafe KNuevo Cluhn 
haguent despert molt d 'entuwasme,  
Se disputaven un anell d'or que tenia 
un billar marcat. El guanya En Berriat 
Mestre que resulta esser el campi6 d' 
Art& El resultat fou aquest: 

Primer partit 
Bernat Mestre 1000 
Francesc Llitera , 951 

Tacades 377 

Gabriel Ginird 1000 
Juaq Sureda 935 

Tacades 481 

Rernat Mestre 1000 
Gabriel Gi nard 72 1 

Tacades  368 
Durant la disputa de dit concurs, la 
tacada mks important que se regiztra 
Is feu En Bernat Mestre y fou de 41 c, 

Aquest sport cobra aqui  molts d'afi- 
ciona ts. 

Segon partit 

Tercer partit 
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C p  PITA L S&Ih L 2;3.0&0.000 

C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  

i 

. I  

I'r4stamos hipotecarios, negociacih y descuentos de letras, cuentascorrientes a la vista y a pla::os 
fijos, y en general toda clase de operacioneslbancarias. 

- -  
ACCIONES 6 pg 

> I  '1 9 . 

A G E N C I A  DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA D E  ~ 

2 i  3 , 

ENCARREGS A DOMIFILI 
Pcilma - -  Qnch de S'lpli, 24 

' DIRECCIO: Artd--Can Cornuna k e  
4 .  

GRANJA l..BARCLNO 
I \ '  

PER TOTA GLASSE D'AWRAM 
' CUNIS, COLOMS, ALIMENTS'ESPECIALS 

PER POLLS, I PONEDORES,JNCIlBADOi* 
RES; ANELLES. PLAAS 1, COMSULTES' .+ )CONSELL-MAL~ORCA~- 

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

CAL'LB DE JAIME IE n.' 39a 149 
RAFAEL FELfW .,6IANES 

SASTKERIA PARA SERORA 
Palm2 de Mallorca 

Y CABALLERO 
ARTTCULOS Y NOVEDADES 

PAPA VESTZR DE TODAS CEASES 

Ensairnades i panets 
PANADERIA Victoria 

iquel Roca Castell 

\ 

En Hoc se trohen qillds que a la 

ES F O R N  N O U  
DEN 

A sa botiga hel trobareu aempre pans 
panets galletes, bescuits, rollets, i tota 

clusa ae pastiieria. 
l'A t- L)b! SI3 SEIIVEIXa PONICILI 

Netedat, pronitut i economia 

I* ./: <p'-jlc: 
( ' , A i  I i d  rre f )L( i r i i i i  3 his. A TiT.4 . 

EN JAUME PICO.' 
I 

1 (A )  ROTCHET 
~ tO una' Agsucia eutre Art' i Palma i'hoi 

II va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredsrt' tota 

Direcei6 B Palma: Harina 8. A n  es C O S -  

clnsse ,i'encArregs 't 

I 1  .' > 

t a t  des Cen tro Farmrl&utic. 
Art& Palma no., 5 'i .2 * 

PRECIOS FIT08 Y hlUY REDUCID 

N Tienda Vicenc; I 

y tods ClHS0 

de 

I EN 

.- " Teji  dos  

Perfumeria i 

l e rcer ia  come&jbles . 

SE VENDEN M A m A S  DE CQSER ., 

PFAFF Et IMPERZ " 4  - 
y toda elas& de i a s t r u r n ~ n t ? ~ ~  * - 

3,V.CALl-E DEA. HLANES 38 
8 -  

I 

, -  

,\  ~ - Automovik de l logmr - -  \ _ I  

DELS GERMANS 

SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estaci6. 

Teneu servici cornhioat amb el Perr&irit. 
-.--.-c-nnn vwvwv- 

Excursions aSes Ccves,Calarratjada i demes 
punts de Mallorca a preus convenguts. 

DIRIGIRSE: t 

CarrC d'En Pitxol n , "& 
Id Son Servera no  29 ] ARTA.  

MAQUINAS PARA 

para coser y bordar del continente. 

COSER YBORDAR 
LaFabrica mas grande de Mdquinas 

IMARCA A L E M A N A )  
rmi~os[mao I.:SCI~UCI~'O~~~\' J irr \ 


