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EN FERRUTX 
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La mar, la mar! Mes que mai com- 
prenem aquell crit de jubilosa admira- 
cib que llanqaren els grecs quan la 
reren. Tant com de sal i d‘aigua, la 
mar n o m &  6s estada una font inex- 
haurible de inspiraci6;ella es la mar de 
les terres i el cor de I’histbria i en ses 
ondes cliissiques hi han obertes este- 
les totes les civilitzacions. El Cap de 
Formentor i de la Victbria amb uns 
colors delicadissims (ara els il*lumina 
una faixa de spl) son dues gemmes fa- 
buloses llimades i brunyides, dos claus 

I &or o dues banyes que punxen la 
mar. 

El vent arregussa la cortina vo- 
ieiant de nuvols i el firmament queda 
agranat i llampant Millor! La natura- 
lesa sense sol 6s corn u n  quadre vist 
mig a le5 fosques. El temps que hem 
d’estar sobre En Ferrutx sera escesi- 
vament breu i corn que per venir-hi 
costa Deu i ajuda-qui sab si no hi 
tornarem mai de la vida!-ens ale- 
g r a m  de veure les C O S ~ S  en les condi- 
cions riles favorables. No 15s una visi- 
ta de cumpliment que l i  feim, sin6 d’ 
amor profunda; per aixb tot lo seu 
ens interessa i ens treim els ulls per 
mirar. 
En Ferrutx tk una cresta talla- 

da a plom per cada part: dirieu que 
es la proa de un vaixell acabat de 
construir que vol tirar-se a I’aigua. 
Segurament en els temps geolbgics va 
haver-hi una conmoci6 horrenda; la 
part terrosa i menys consistent de la 
montanya sedegue esllavissar i va 
romandre, erecte, awest  ciclbpic a- 
muntegament de roques que bella- 
ment podria esser un esboldreg d’una 
torre de titans. 

D’ageguts, i treguent el cap per da- 
munt l‘abisme que ens xucla i ens 
atreu amb sa boca rnonstruosa, guai- 
tam el cap serrat de ponent ple de re 
galimsdesang,de la sang del puig 
qui cola pels tr;tus de les roques. Hi 
ha unes plantes qiie hom anomena bo- 
fegueres i pels relleixos, empenyalat, 
a volres hi pastura qualque cabrit. El 
tallat d’aquesta penya inmensa, tan 
vertical, pow calfrets a tot el cos. 
Corn seria de facil rompre amb un 
salt el f i l  tan feble de fa vida nostral 
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Fou el primer pensament, Si el com- 
pany ens fos infidel i ens estimbas; si 
nosaltres mateixos, arnb el cor palpi- 
tant, tot cercant n o w  ernocions, re- 
lliscassim de peus.,, aniriem a”l’aire 
en mig de I’esglaiosa espectaci6 de la 
gent del plh que, amb els ulls botint 
de les br bites, la boca contreta, el pit 
oprts i crispats els nervis seguiria la 
nostra volada. Quedariem fets un 
acop, estenellats i rebatuts contra les 
roques 1 la volatina afamagada qui 
ronda per aquests deserts de pedra 
tendria un festi suculent del qual just 
en romandrien els osos .  On he vist 
un penya-segat iguall A1 Puig de 
Kanda fent de dosser a la Mare de 
Deu de Grhcia. Es u n  penyalar alti- 
ssim, macis i plorador qu i  se repenja i 
s’allarga sobre el buit fins a cobrir el 
santuari i aquest dnsser du per cupula 
I’ermita de Sant Honorat situada da- 
munt per damunt l‘oratori de la Verge 
lluchmajorera. S’assernblen aquests 
dos caps serrats, perb la montanya de 
Ram611 Lull 6s dolca i ungida amb 
un crisma de pietat i la d’En Ferrutx 
6s rigida i -ferestaga, escorxada i 
despullada de la regia veslidura dels 
boscatges. 

Trobam u n  avenc en el cim. A la 
possessi6 de So“ Forte tambe n’hi 
ha u n ’ y u e  es ei carner del bestiar 
mort, i segons el veridic testimoni de 
I’amo no hi han seritit mai fetor de 
carn putrefacta. Arribam fins a l’ex- 
tremitat del bec de la montanya i ens 
asseim a uti cantell amb les cames 
penjant. El final de la cresta 6s una 
mena de mur escapsat i en ruines i d’ 
aqui on som us fa l’efecte d’una escala 
empinadissima. Altre pic tornam mi- 
rar la mar, aplanada com un monstre 
en el jaq Dorm i somnia, La ribera fa 
una corba dilatadissima-una boca 
oberta a punt de mossegar-i ses’pun 
tes afilades semblen Ies dents d’una 
falq enorme que seg-aria el blat d’un 
continent. Les cales de Retlem, al la  
en el fons, tenen u n a  blavor i n  tensa 
i espessa i tota la costa du enganxada 
una bella randa d‘escuma. Sobre el te. 
rrer vermell, Sa Colbnia es un ma- 
nyoc o una ambosta de casetes de pes 
sebre, Eres rodones que enyoren el bon 

sol d‘estiu quan crepiten del trepig 
del bestiar i dels carretonsi. marges 
com a fets amb regla, lanques i cio- 
ves de formes simetriques; regarons 
dolorosos que ha fets I’aigua talment 
corn si a la mar, que 6s la seua tom- 
ba, hi baixhs per forca i s ‘a fer rh  de- 
sesperadament amb ses inans liquides 
per la montanya, Perb troba fluix i 
Ilenega f ins  que hi &,tent mi\ volteris 
i meandres per arribar-hi mes tard. 

A man dreta cap a llevant El Puig 
Pelat i tot seguit El Penyal Roig. En- 
tre En Xeroi i En Ferrutx la Coma 
d’En Fraig: una vall entre dues mun-  
lanyes. Per damunt la calvicia del 
Puig Pelat guaita l’herbica Atalaia 
Moreia i m6s enlla la punta cbnica d’ 
En Porrassar com u n  ph de sucre o un  
formiguer fet de  gegants. A ponent, 
El Puig des Bou i El Puig d’ En Ribes, 
El Barranch, l’estany de Na Korges, 
les Basses de Ses Pasores i mes en- 
dins el uerrat de les montanyes de la 
neu Vrim el p.oble d’tlrta amb el t u -  
ronell de Sant Salvador, Son Servera 
a a b  l’esglesia a mig fer que, d’aqui, 
sembla uo edifici vel1 mut i ia t ,  fvradat 
i escantellai; el C a p  de Sa I’unra que 
s’afica com una, IlanCa en la mar de 
xeloc, la ratlla veimellosa del cami 
nou de les Coves com una osca feta a 
un  pi amb una destral. 

Una aura divina de llibertat me tus- 
ta al front i me posa encara me5 en- 
dins Yamor a la nostra terra i a totes 
les seves caracleristiques. Sempre s‘ 
PS vist que els ultims reductes d’iniie- 
pendencia i de Ilibcrtat foren aquests 
castells naturals: les montanyes. 

Quina Ilengua hi parlarieu aqui? 
Les pedres i tot s’alsarien a protestar 
airades si n’usavern una  que no fos la 
nostra. Aquests paratges reclameri la 
simplicitat, la naturalitat, allb que 
brolla esponthniament; res d’artifici, 
res d’enipelts i coses postisses. Aqui , 

hi ha les deus i les fonts on hi  batega 
innlor-t:, I i h e w e  mi. tificacions l’espe- 
rit de la noati a I aca. Provau de can- 
tar-hi una caiiqo forastera i us parei- 
xerA que el p iisatge tan pur, ran aus- 
ter tan nieditatiu i recoilit, s‘escarrufa 
i si teniu gens de peIcepci6 la  sentireu 
materialment a I’esgarrifanca. Seria 
talment una blasfernia a un  lloc sa- 
grat, i una fumera negra en mig d‘un 
dia ros. 

El sol s’aterra rhpidammt i cornen. 
Cam a devallar per S’Esquena Grossa. 
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Trobam un pastor aquell pastor esgue- 
rrat a qui ens hem referit no fa gai. 
re, i s’ajunta a1 nostre estol. A1 punt 
som amics corals-el tabac fa mira- 
cles!-i cornencam de preguntai..li jus: 
pel plaer de sentir lo sobre el3 noiris d’ 
aquells paratges, sobre les Ilegendw 
que se’n conten, els sacorrats i c r m a -  
disses que hi ha hagudes, les coslurn5 i 
usanqes dels guardians ... Sa converaa 
6s reposada i espaiada perb seguida, 
i tan amples s6n lasseves gesiicula. 
cions que sembla un pelit tnori de veri[ 
ambles aritenesque giren,Ja no cal dir 
que ens hem de posar a una prudent 
distincia per no esser victimes de les 
seves manotades i perque no ens re. 
mulli de saliva 

Tenps era temps- ens diu-que hi 
duia rovell a Ilengua: no se’n servia 
si ja no era per cridar els cans i les 
ovelles; no que no tenguCs moltes co- 
ses a dir sin6 que niagu l’escoltava. 
Solament els ecos, i ell hi prenia un 
gran delit de fer-los parlar puix es 
sentia correspost i aixi s’aquietaven 
una mica sos desigs frenetics d’assa- 
borir la paraula humana. En tenia tot 
un tiimulte d’idees i C O S ~ S  boniql;es 
que pugnaven per sortir per la canal 
dels llavis i abocar-se dins I’avenc 
sense fons d‘unes orelles que copsas- 
sin amb gusx el broll de la seva con- 
versa. 

Ara rai I ja vivia apler, Perb quan 
li sorti aquell rival, aquell guerrer en- 
diastrat que volia robar-li la seva 
amor, duia un ganivet clavat al flanc, 
i tal corn si dins el pit li haguessin 
colgada una palada de calius ence- 
sos, feia uns bramuls de bestia ferosa 
i un posat que donava angunia. Quins 
dies d’inquietut I Quina tempestat d‘ 
odi, d‘amor, de gelosia ! Allb eren les 
penes de I’infern. Si allb durava,qual- 
swol hora agafaria una destral i I’en- 
fonsaria-l‘enfornaria, deia ell-en la 
testa de son guerrer i, despres, com 
que la seva estimada, tacat de sang, 
el rebutjaria, de dalt un recingle se ti. 
raria a baix. 

Ah el miserable ! Per fer-ne burla 
del pobre esguerrat, davant la seva 
arniga, havia dit sarcbticament: Mar 
galida, guarda’t de bestiar que D6u 
senya-a\ ludint a la desgrhcia de re. 
nir un  brat arronqat i una carna d’un 
poc de fum de gota, GO que I’impedia 
de poder-se dedicar a segons quiries 
feines del camp. Aquell escarni cruel 
fou un fletxa que li traspassh l‘hnirna 
i li enverinh, i de pacific, comportivol 
i de bon past que era,per obra i gratia 
d’aquell maleit, se convei ti en un  cri- 
minal de pensament capits de qualse- 
us1 cosa. Eli, de si, era temorec; da- 
vant un insult romania erugat i tre- 
molava corn un conill; no tenia el 
bra& ni I’empenta de sos companys 
missatges; emperb una vegada exas 
perat, perdut el seny i la,ra6, creia 
poder triumfar de tot i que no recula- 
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ria ni davant un camp ener ip t  de 
coltells. I veia que la tragedia ven- 
dria: eren passes contades, sobretot 
si iiquell persistia, encarat, fent la 
.torniola a la seva enamorada. N’Este. 
lla-iil pastor, de motiu, li diuen N’ 
Estella-no hi veia de cap bolla. (Ten- 
gui’s present que son guerrer no volia 
I\a Margalicla, sin6 que ell rabias.) Be 
deja a la seva amiga que el foragitts, 
que ti donas carababsa i les portes 
pels ulls, que Ii fes pegar esquenada, 
p r o  ella ti donava enterient que per 
mes que ei rnenyspreuhs no fugia i el 
pastor mai en treguC I’aigua Clara so- 
bre si Na Margalida amb molta talent 
feia el desmenjat. Aixb si; quisvulla 
que no fos estat N‘Estella hauria red 
parat que la seva atlota en parlar de 
I‘irltre-malgrat el desjecths -no aca- 
bava mai i que sota aquells dicteris 
frets, sense gens de passib, hi hdvia 
una vibraci6 chlida d’amor latent. Pe- 
rb corn que, a la f i ,  aquell era fu i t  ben 
aconsellat per sos amics de que s’ex- 
posava a tenir un disgust dels grossos, 
Na Margalida aculli de bell nou i com 
sempre a son estimat antir, no €os que  
I i  fugis i romangues definitivament 
per vestir sants i l’enterrassen amb la 
creu dels albats. 1 s’hi rebel’lava a 
romandrer-hi I Anc que la fesomia de 
son gojat fos inexpressiva i vulgar, 
sos cabells hirsuts i reiills com a ce- 
rres, el f roc t  petit i devastat per les 
maltempsades, se n‘aconortava per- 
q u e  tant com havia esperat, fins Ila- 
vors, no li havia sortit res mes preni- 
dor i calia no  fer les porgueres massa 
grasses. 

Q o i  verd2derament estava cofoi era 
ell. En parlar, animat de i’interna ale- 
gria, son rostr-e era fulgent i sos mots 
i frasses prenien u n  tb ences, acolorit, 
espurnejant. L’adorava corn si foj un 
Ron Jesus i ella el sentia sumis, man. 
suet,dispost a tallar-se un brac si li or- 
denava. Li havia compostes cancons, 
unes cancons barbares que volien d i r  
que ella era un pomell de roses, un te- 
rrbs de sucre, un gruni d‘essencia, UI I  

munt de coses bones, Est& clar.que ell 
no ho deia aixi, perb aquests devien 
esser els Zeus pensaments, pensa 
rnents que no hi cabien dins l’estretor 
de son lexic. Aquelles cancons !-ma- 
nats d‘ortigues: ell creia que eran f v i -  
xoF de floi-s -”hi havia compost 
tota una  rimera i hi expressavaln ve- 
hemencia del sei1 arnor arnb frasseq d’ 
una duresa selvhtica i antropbfaga: 
-tant m‘agrades que te menjaria crua 
-\’idea de menjarl-a-se era la m6s 
ordinaria-perque ets mes bona que 
el pa blan. I de fet se I’hauris menja- 
da si eila ho hagues comportat. La 
mor tC intints de canibal. 

* , . a .  ’ . . . . . . . . .  
Mentrestant que el pastor ens ha 

contada la seva histbria, el jorn s‘ds 
aclucat gloriosament embolcallat de 

draps verrnells que peojen del firam- 
ment i En Ferrutx que ha nodrit E‘ 
Estella arnb I w  c‘evic baba dura i en&- 
gica, coronat encara d’una cimera de 
llum eriderrer-ida, st! va esfumant en 
la llunyania i en la foscor, sublirn, se- 
renissim, impertorbable corn u n  deu 
de I’0lin:p. 
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FELIX 

LA TASAJLRA 
El temps herm6s que Deu dona 

ella el pert veinedejant 
pateix de llengueta Ilarga 
la xerrera 6s el seu flac. 

El rnurmurar del proisme 
oiex sens pipellejar 
i heu creii ;II punt anc que sia 
qualsevol bsrbat ida t ,  
i corr tot  d’una lleugera 
a contar ho espinzeiiat 
i a voltes encilra aumenta 
sens pensar si es falsedat. 

sia de guerra o de pau, 
enterro, bateig o noces, 
u n  que ariiba o que  se’n va ,  
renou, bregues, cridadissa, 
u n  que mor, s’altre que cau 
: i l k  corr la tabalera 
anc que fassi trons i Ilamps. 

I en te per una setmana 
de feina en lo cornentar. 
iQue en passa per  cosa d ’d t r i  
de angdniil i de maldecaps! 

S’homo se’n va cada dia 
a ca ba n t de be re n ar 
cap a n  el t i  on fa feina 
per dti a caseva el jornal. 

[ ella tancant la casa,  
a fer rot lada se’n va 
perque no es rovei la llengua 
mentres fan feina ses mans, 

o Paranostros als Sants? 
De coses nobles i skries 
jamai se’n sol ocupar, 

en tant de tabalejar, 
no se cansa n i  filtiga 
ni calla per ningd nat. 

Toca la farna a1 proisme 
despellissa als seus germans, 
taia saios a qui passa 
amb sa major seriedat. 

Es la gasseta del poble 
que dona sempre de grat 
les noves, cwtes i fakes 
a qui  la vulga escoltar. 

tropell tropell fa el dinar 
i mig crtiu el du a sa taula 

@ant s’esdevk dins el poble, 

Creis que a h  passa el Rosari 

La veis que no pert cal;rda 

Se’n va propet de mig dia 
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pel que ell no pot esperar. 
I a casa d’altti se’n torna 

sols no li lleu escurar, 
u n  a txiu ds cambra i cuina 
de taques i pols per llarc. 

Per rot lets de tabaleres 
jamai no volgueu passar, 
girau en red6 depressa 
si de l l u n y  les colornbrau, 

Deu mos vulgui alliberar 
el ma l  mot 6s una fletxa 
que arrera no pot tornar. 

rt 

De pesta de males Ilengues 

CLARA 

La Caixa de Pensions 

La Caixd de Pensions per els 
Vells i d’Estalvis hd  acordat acep- 
tar una iniciativa que honra i i n -  
tensifica l a  vida de la seva Obra 
Cultural Aquesta que conta ja 
amb Bibliotecas publicas gratui’res 
obertes er, Santa Co1om;i de Far- 
nes, Igualada, Viella. Les, Sbller 
i Inca i que  te amb instalaci6 les 
Bibliotecas de Lleidit, Vich, Ber- 
g a l  Radalona, Manacor, h k h 6  i 
aitres, ha rcbut l’oferta feta per 1’ 
Ajuntament de Cervera de fer se 
chrreg del riotable Arxiu Hisrbi ic 
,de dita Ciutat. T,a Caixa de Pen 
dons per els Vells i d’Estalvis h a  
aceptat I’oferta i en agrai’ment de 
la mateixa ha acordat la creacio 
d’una Casa i Biblioteca Publica 
gratui’ta a Cervera. Per solemni 
sar aqnest aconteixement, aixf 
corn I’inauguraci6 de les Oficines 
i riou edifici de la Sucursal de ia 
Caixil de Pensions a Cervera, el 
diumenge dia 24 de1 corrent no 
vembre, se celebrarii un solemne 
acte a dita ciutat amb assistencia 
del Orfe6 de Cegas de Santa Llu- 
ssia que cantarti les miilors can- 
Cons del seu repertori. 

DE SON SERVERA 
Durant Iota la setmana paswda ha-  

‘vem tengut enel cafe de D. Jaume 
Pou el molt notable violinista c,istellA 
I>. Albeit Garcia Costa que ea& dia 
i durant Ies vetlades recrea a la cliert 
tela d’aquest nou establiment LA1 - 
colnpanyava amb la guiterra el valeii. 
cia D Vicens Bdnchi i a m b  el laud e l  
cassiner Sr. Pou. Aquest imprcivis:. I 
tet cet feu congregar nombrosa concu 
rrencia cada vespra a1 ja dit cas ino  

Sia enhorabona al Sr. Pou, organi- 
sador de tals concerts. Que no sigue 
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el derrer que’ns fassi escoltar. 
.-Hati regressat de Barcelona. des- 

pr & de visitar 1’Exposici6 D. bliquel 
Nebot (a) Leu amb el seu pare. 

-Matrimonis. Juan Guiscafre Gili, 
artanenc, ( a )  de I‘Estaci6, amb Catali- 
na Servet-a (a) Ruisa; Rliquel Servera 
:a) Simb arnb Na Barbara Vives (a) 
Massa. 

-Defuncjons. Miquel Andreu (a) 
Boira. Catalina (a) Caragola esposa 
de I’amo’n jaume des Seller. 

Corresponsal, 

DE CA NOSTRA 
METEQROLOGIA. Despres de 

unr, Qoca  de nlujes i vents sembla 
que se’n ha iniciada una .de bon 
temps, el sol llueix com en prima- 
vera, i els vents han calmat. 

MORTS. Dia 1 7 2 1  mati va en- 
tregar 1’8ima a Deu, mestre:.Arnau 
Casselles (a) Garameu a I’edat de 
90 anys  i despres ile rebre els 
Sank Siigrilments, arnb exemplar 
re signa ci0. 

Amb el seu carhcter afable, la 
seva enreresa i la sella culiura, no 
gaire corrent, s’hiivia atretes mol 
res simpaties i havia esjrat sercat 
per ocupar llocs preeminents it 

dins la Vila Havia estat retgidor 
del nostre Ajuntament i a1 fundar- 
$e la Caixa Rural, (6 de gener de 
19071, fou itnomena t segretari de 
dita erltidiit, cBrrec que desempe- 
nyfi a gus t  de tothom c n  kpoques 
bones i dolerites fins a l’any 1921 en 
el qual per el caiisament propi de 
la seua edat, va presentar la dirni. 
si6. 

Descansi en pau 1,Briima del bon 
arnic, i rebi la seva fariiilia el nos- 
tre me.; sentit c.or~dol. 
-Tambe dia 19 vil morir  la mado 
na Kosa ( a )  Ketjidora, mare del 
nostre amic En Mateu  Carrib (a) 
Julianer, haguent rebut els h n r s  
Sagraments, ‘4. C. S, 

Rebi la seua familia ia nostrit 
sin cera condo 1 en c i a. 

1NDICADOKS En la carretera 
de Son Servera i en la de les Co 
ves, s’han colocat per el Foment 
del ‘I urisrne, .rb.uls indic;idors 
Son de ferro i de bon gubt. Aril ,  
esperam que eli  nosires bcrgiiii- 
tells donarir in& proves de cultuiii 
que iiquesrs anys  pirssats no s’en 
tietendrhii en fer 10s servii. de 
blanc per les seues malifetes. 

VIANANTS. Darrerament han  
visitat I’Exposici6 de Barcelona 

En Guiilem BU josa (a) Ganancia 
a m b  ia seva getil filia Maria, En 
Bartomeu (a) Pansacola, En Peri- 
co (a) Blanc, el rnetge En Rafel 
Blanes Rancho, els germans Juan 
i Pere Francesc Sard (a) Terres, 
En Jusep Tous, de Sa Mesquida, 
En Julih Carl% acompanyat de la 
seua simphtica filla Marga!ida i 1’ 
spotecari En Llorens Garcias arnb 
el seu fi l  Juan. 

Tots vtnen encantats i entussias- 
mats de I’impol-tancia del certa- 
men i satisfets de veure la insta- 
laci6 que per ia propaganda de les 
Coves d’ilrth, i dels nostresmes 
bells panorames, hi ha en el Pueblo 
Esp ni7o 1. 

NOUS B:ITXILLERS. En els 
exkmens de ba\xiller;+t, stcci6 de 
Ciencies, darrer;inienr celebrats a 
Ciutat han estat aprovilts els nos- 
tres amics, en Mique l  Pou Guisca- 
fre i t n Gabriel Bosch Fhbregues. 
Kebin la nostra enhorabona. 

LA‘i’. Aumeota I’entussia~~ne per 
assistir-hi i a la miinifesracib reli- 
giosa de diumenge diit 24 Prova 
blement sortit-8 d’Aria i ~ n  tren ex- 
trnordinari per faciiitar I’assisten- 
cia, 

LA SANT4 MISSIO. El prbxim 
dia 26 comensarsn a la Parrbquia 
els taxercicis de la Saata Missio els 
PP Jusep Crespi, Vicens Queralt 
i P. Canyelles. 

Esperam que el nostre poble no 
fera el sort a la V F U  de neu que el 
crida it penitericia i donant pi-oves 
d.e relligiositat acudirfi tot, a sen- 
tir la  paraula divina tinica font de 
salut i vida.  

ASSEMBLEA DE L’APO\TO- 

Es prega, a qualse- 
vol que hagi trobat 
o trobi dos viges- 
sims del sorteig que 
s’ha de celebrar a 
Madrit el dia 21 de 
desernbre, ncmeros 

4 2 . 0 6 7  
adqu i rits per N’ A N - 
GELA ESTEVA (a) 
Bova del Caf6, doni 
avis que sera grati- 
ficat. 
Se avisa als qui tenguin 
participacions dels dits 
nCmeros, passin a re- 
cullir l’imporr i anular 
les papeletes. 

1 6 . 5 2 2  



Beguda exquisita, elaborada 
nmb extracte de Eruites. Provau le, 
6s deliciosa. 

- 6  

GASSEOSES Y SIFONS 

M. MUMTANER FLAQUER 
Fabricant: 

FAbrica i despaig: 
P, DES bIARXANUO. '4rtSI 

1yo dostuidou do liritar 
la nortra taja 

Se serveixen L U N (1 H S amb 
-- prontitut i perfeccio 

En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satihfer el gusr ni& refinat. 

- 
GRAN COLMAOO 

L'ESPERANCA 9 

P. DEL MARXANDO 3:-: ARTA 

E PIC0 

hutornovi lo  de Ilogartr 
DELS G E R M A N S  

SA R D (a) T e r m  
l'eimti servici combinat a m b  el 

E ' H I T ~ C ~ . P  I' i i 
Excursions a Ses Coves, Calarrat- 
j i ida i dem4s p u n t s  de Mallorca a 
preus convenguts. 
CarrC d'En Picxol n . O 8 .  1 A R T A ,  
Id Son Servera no 29 
____I- 

* ~ ~ * o o o o o * o ~ o ~ ~ . ~ ~ o o ~ ~  --.*, 
I- 

Panaderia "V I C T O R I A" 
(ES FORN NOU 

de Bartomeu Esteva 

jiclsjor de Miquel Roca Castell 
A pia botlga h i  trobareu sempre: 

parr?, panets ,  gaIJetes, bescults. ro- 
Ilets, i tots clasa de pasticeria. 

$0 rerr'eix a donricili. 
Netedat. oronitut 1 economia 

C. d e  Palmu 3 bis. A K l  A 

U 
M A Q U I N A S  P A R A  
COSEK Y BOKDAR 

Es la fabrica para dichas mhquiniis 
mas grande del continente. 

(MARCA ALEMANA) 

Depositario eclxusivo en ARTA 

C A N  G A N A N S I  

- Ill+ - 

C. DE JAIME I I  M O M  39 A 149 
RAFAEL FELIU BLANES 

Palma de Mallorca 
Sa\treria pai a Sefiora y C;+bilIlel-o 
Xi ticulos y novedildes pal a vesiir 

de tod is  c l a m  
-nT_a__ra_/".<~ . IT- "e -,- b - - 

.~~".oo~*o~o.**.~-----~~~~~o*~ 
LLu.,-u 

G R A N J A  BARCINO 

PER TOTA CLASSE D ' A V I R A M  
DE RAqA,  CUNJS, COLOM3,  
AIJMEN'I'S ESPECIALS P F R  

POLLS, I PONEDORES, INCU- 
BADORKS; A N E L L E H .  PLANS 

CONSELL- MALLORCA 
I coE:suLws. 

'-----e- ------*- -..-_---e**---. 

----. -----o --*--- -o*- oooo.*o. 
*.-.-&-"~ *_.--&-.LS. Lyru 

- = Qatradoria jviodorra ZE 
D E  

JUAN MATEMALES 
Diariarnent elabora: pa, pa- 
nets i pastes de totes classes. 

EON SERVICI, NZTEDAT I 
ECONOMlA 

Car& del Sol, 2. Arta 
w- 7 

I rn 8 ern I a 8 k 8 8 R a R  R a 8 I I I I 

qafel $iqtro (a) Vorgd 
BINTOR 

Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automovils 

i carretons 
reproduccions i retrats 

C. de la Sombra-ARTA 

a 
2: 

Pi R S S A  MAJOR, 20 Y 21 (PALMA) 9 
NOVA DIKECCid 

A CARKEC D'EN 

F O N D A  0 

"LAS ~JALMERAS" ; 
0 

I ?  
Juan Bauza Foui 

Ser vici esrnerat i economic- 
Mfi iz i  txquisit i abundant--Ha 

bitacions netss i ientilades. 

FA6RlCR DE FIDEUS 
i tota classe de pastes alimen- 

ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 

Preus sens competkncia 
Carre de Palma, n . O  48 

f 

k - J  

r--J 


