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CROQUIS AR’I‘ANLNCS 

Les osques que fa la ribera sbn les 
dentellades que la mar hi dona quan 
s’enfelloneix. Eixes ferides enor.mes 
qnedeo, a voites, al descobert i veis 
estols. de roques carnoses amb rega- 
lims de sang fresca que encara fumen 
i palpiten com a mambres esquar. 
terats. Mes, qualyue pic, la mar ,  pes 
nedida, enibena aqueixes nafres tan 
piofundes amh on cintell d’arena flon- 
ja, esponjada, cotonosa que AJhuc li 
serveix de capsal quan se vol adorme. 

Cala Guia es una d’aquestes terri. 
bles mossades oculta sota un perfal,? 
rosat i blanc, tan compost i rebonic 
que un plany de marcar-hi el peui 
masregar-lo. Els companjs no s’hi 
pensen-les derreres! -sin6 que moa 
cent una joiosa xelabardia d’aucells 
qui recobren la llibertat, se despullen 
i a’intnergeixen, tot seguit, en el cris- 
tall ondulant que, corn un eldstic, ara 
s’estira, ara s’arrufa. Jo ron:ang, asse- 
gut, a una graciosa eminPr,cia on les 
ones s’hi trenquen, puix me plau m& 
mirar enfora i rabejar-me en la volup. 
tuosa lluminositat de la marina qu i  tre. 
mdla. Ells s’esquitxen, fan remnlins d’ 
ebcuma, remen i pernejen, se I l a n p n  
de cap i se proven a treure fons. En 
aedar just surten les testes que floten 
corn a despreoes del tronc i les cares 
recuites d’un sol que bofega semblen 
d’ararn o de test envernissat m m  els 
plats d’Inca. 

Un ramat de godalls que grufen i 
sdes s’acoblen, ad& se dispersen cer- 
cant‘ cabesses. El porquer toca un 
petit flaviol i la melodia s’escola com 
.un rosari de plors. El cbs ja li ha 
presa alambor i ,  en iloc d’una vertical, 
ti fa un angle obtus amb les anques 
per vertix. DU la gorra assaimada, els 
calqoris estripats, &e les dents podrides 
i ennegrides de turc, el rostre grera- 
It&, els cabells com una vorera que 
*no I’han eixermada mai; el coll aper- 
gaminat, llaurat d’arrugues que sem- 
Men les canals d’una teulada; les ore- 
lles i el nas obstruits d’una pelussera 
r-evellida i les mans corn unes portes 
amb les frontisses, rovellades que no 
se volen obrir , Emperb sos ulls, dos 
ealius en mig de cendra, flarnejen d’ 
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una estranya enetgia, : revelen un 
tremp d’acer forjat en I’enclusa del 
dolor i jo  crec haver-hi vist una fonda 
tempestat continua sota , les aparien- 
cies d’uaa grm bonanqa exdusiva- 

faC pansida. L’inic que el sost& i Y 
enfoi teix contra l‘adversitat e s  el re. 
cord de s’adorable esposa a la qual 
rendeix un  culte indeficient. Damunt 
I’altar del seu dolor silencibs i ocult 
hi crema I’encens i la rnirra de I’amor 
seva que, atiada per engorament i I’ 
abeeneia, s‘aviva mes de Ciida jorn. 
Hem trobat el porquer dins el trot 
que horn ammen; N8 Liitetes se#- 
brat de camamil’la. L‘anibient s’ar-0. men: exrerna. 

Ell es casat, rnes sa dona se li mori ma d’una sentor- bal$hmica i tonifi- 
i, de llavors enC& a casa seva no hi cant. E1s banyis es dcixen I’aigua i 
hagut mes que miseria ... i brutor: ger- arravessem el sorral incandescenr. 
manes bessones. No que abans hi ha. Veis aquests dos pujols rubltrts debos- 
gues res a tirar: alli sempre eren quina arnb pinotells rodons i blaus? 
eatats mes els peus que les sabates; i El de la dreta Nn Xurigue i la Ta- 
mes que el pa, hi havia abundat la gana laia de Son Jaumeli l i  fe de respat-la; 
i la cnrn rida mes que la roba per co. 
brir-la Per6 nientre la dona hi fou, hi 
hagiie neiednt; ella era curosa i endre- 
qada i ,  en mig de sa pohresa, gaudia 
del sentit d’una exquisida elegkncia 
ingtnita.--Si t u  I’haguessis conegudrz! 
-me diu. Mes aviat baixa que alta, 
tota ella era me\, era musica, era ale- 
gria, era gentilesa. Per pareixer‘ una 
reioir, just l i  mancava el vestit i la 
corona. Mes va seguir se que, d’una 
tombarella, se rompe I’ansa del coll 
i mort rhpidament. Fins Ilavors, entre 
eis esposos, no s’hi era aficada la rnes 
lleu renyina i, per I’engrescament d’ 
u n  envers I’altre, quisvulla els hauria 
presos per nuvis. La separacib fou 
tremenda-esqueix de fibres intimes - 
i I’enyorarnent del porquer 5en-e me- 
sura n i  conort. Els fills l i  cercaren no- 
res i. les filles gendres i la mica que PO, 
guessin haver estalviat, que era no- 
t e s ,  se n’anR derrera els paraments de 
novianqes. J a1 pobre vel1 el deixaren 
sol, despullat corn un Sant Crist i de 
diners igual que un jonc de fulles. 
Per q& I‘havien de mantenir i sofrir 
si taiimateix ja no podien esperar-ne 
res? 

-Si senyor! Un posa fills al mon, 
en menja de verdes i de madures, i per 
nodrir-los i pujar-los s’abraona rabio- 
sament amb la feina i hi consum la 
vids; un se decauta el boci de la boca 
i els donaria la sang, i despres t’ho 
paguen aixi: a cosses. Aixb no ts 
criar fills, es criar corps que, a beca. 
rrades, ens treuen els ullsl 

S’es emocionat i dos rois de llhgri- 
mes bullentes i .corn a cigrons omplen 
les clorades i eIs sots ferCstecs de sa 

el de I’esquei-ra 6s el Puig d’En Tinet 
arredossat al de S’Aliga que s‘arbora 
cap.pelaf i punxagut, esplorant la 
Ilunyania. Aquest rtir0, prop del cim, 
dit u n  ciiiiui.b de pal et srca amb und 
eran espni-teliada per entrar.hi i so- 
bre IA cuculla, en temps dels moros, 
hi havia  una era que, naturalment, 
devia esser la mes ventosa del m6n. 
Veis aquell plec entre Na Xurigue i 
el Puig de Sa Z’alaia:’ Es Llbbre- 
ga i ,  vcinat, la I’unta de Ses Coviisses. 

Trobam una venerable asamblea 
de pins, alguns coll.ioi cats de tanta 
cabellera i de tarits de bous (pinyes) 
que hiduen enfilars. La retirnnqa d’ 
aquest boldr6 de pins a m b  els Pins de 
Ses Vegues horn I’endevina de primer 
a n r u v i ,  perb, aixi i lot, hi ha unes di-  
ferPncies ben viaibles. S’assemblen 
per la seva bellesa i magnitut; en que 
guaiten a la mar, en q u e  teneri l’om- 
bra espessa i tancada corn una pdret 
i fresca corn un  celler i en q u e ,  abdos 
aplecs us fnn I’afecte d’una pintura  
molt abundosa de pasta. A h ,  els pins 
de Cala Guia sdn mes abrinats, mes 
ramuts, mes selvages; els de Ses Ve- 
p e s  mts polits i senyorivols, i mes 
primfilats: la convivencia amb el m6n 
i amb els turistes els ha aniollit I’hni- 
ma i la muxulatura; els de la Guia 
s6n hurnils. i piadosos, esquerps i ti- 
mids de tant de viure en la solitut i 
van amb laclenxa despentinada; els de 
Ses Vegues s’untea i se componen els 
cabells corn una noia presumida, se 
sotsmeten a1 martiri de la deslral per 
Ilevar-se els grops i les branques so- 
breres i s6n gdrladors i atrevits de 
mena; els de Gala Guia fau .orach5 
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exihtics, transfigurats, bevent I’aire i 
1fi Ilum’del cel amb sa cop3 inrnensa 
i sota cada escorqa sembla que h i  sos- 
pira un peniterlt; els de Ses Vegues 
hmb els braqos 1 igats dirieu que ba. 
Ilen alrgrament una saidana i que no 
bon pins sinb fadrins i fadrines ena. 
morades li metamorfosejades. Els de 
la  Guia sbn airs, revinguts, perb de 
posat auster, de formes mistiques, 
arbres que viutien apler dins un hort 
conventual; els de Ses Vegues s6n 
rnes grassos, d’aspecte indevot i m u n -  
da fets aposta per enforiyar ses arrels 
en rnig del soroll i la cridbria d‘una 
p:assa o d’un mercat, Els de la Guia 
semblen les columnes d’un temple 
per una reuni6 d’ascetes; els de Ses 
Vegiies 1% d’un teatre amb tantes 
ciipules corn pins per una festa de 
danqarines i comediants. 
‘ I  Quina f o r p  i quina salut m& pode- 
rosa no circula per uns i altres! Qui- 
na Faba la del terrer i quina gleva els 
sustenta rn& Ilacorosa, mes opulent i 
Aesbordant! AI butxi deixat de la m& 
de Diu que s’atresca a tallar-Ios que 

li osqui la  destral. I si persisteix en 
voler cometre I’espavant- ble crim que 
la destral s’hi afui corn ca rabi6s! 

Ara hem de p u j u  a tocar mare a la 
torre de So” laurnell. Ens guia un 
caminalot enmorenit, mig esborrat. 
Xopam a una olla de forn de calq que 
s‘espoltreix i s’esmica. Oidhl Ja surten 
els gracils rpolins de Cfipdepera-lla- 
pis amb la punta cap a1 cel-i la ran- 
Ba de son cacteil i ,  a I‘entorn, una 
barreja de llenques de mar, de mon- 
tanyes unes crestejaut i altres qui s’ 
aguen, de planiols, de collades, d’an. 
fractuositats, de casulls i masies, d’ 
ombres blaves i esclirts de l lum or- 
glhstica i deli1 ant. D’aqui la comarca 
presenta una novella modalitat inte- 
ressantissima i aposta som vinguts. 
Com un quj regira una pedra precio: 
sa, i la s‘acosta i se I’allunya per cop- 
sar mes be ses resplandors i veure’n 
ses facetes, aixi nosaltres, exacta- 
menr, donam volies als paratges arta- 
nencs i els miram de diversos punts de 
vista per haver-ne un major coneixe- 
rnent i una amor mts gran. 1 per aixb 
euTrem i correriem, de tira, tants anys 
com els que servf Jacob a son oncle a 
t i  de rnullerar.se amb la graciosa beu- 
tat de Kaquel. 

L‘atalaia j a  apunta i el casalot de- 
senteulat 1 escrosonat que, mica a 
mica, s’eqpedrega. No se quina ma- 
nera d’estupor m’invadeix ara que 
trepig el cim oscut i escardalenc de 
la montanya. Fins me venen peiisa- 
men ts  de descal~ar-me,per,rever~n~ia,  
irixi corn ho feu SloisCs devora la ga- 
rravera flamejant, puix jo hi sent en 
aquesta eontt-ada, mes viva que en 
Iloc, la preskncia de Deu. 

Pujam a la torre amb perill inmi, 
nent de badar-nos la closca i quedar 

nombtats per ia vida, perb:el desig de 
veure-ho i tocar-ho amb les mans ens 
fa.fer bogeries. Quina meravella: els 
horitzons que k6n tornats d’amples! 
Quines ganes de volar, quina-placide- 
sa, quin repbs! Quin devassall de caps 
i caies: Cala Mesquida, Cala Mitjana, 
Cata Torta, Cala Estreta, Cala Mat- 
zoch; Cap del E’reu, Puiita del Buch, 
hlori-o i Farai6 d’Aubarca, Purita I 
Triquet des blorro, Cap d’En Ferrutx. 

---D’arena alia, eh?-esclama U I I  

ingerruament. Es el Munt GIos, on l a  
jovenallii va a ft.r.hi el carret6 i d’on 
en guardam un record sinistre. Mes 
enllh, un clap rogenc amb traces de 
caseiiu esbotzat. El Colt des ’ K e d ,  
les cases de Sa Iluaia sobre u n  fms 
verd-obscur; la Font Soberana amb la 
retxa casi imperceptible de: la carre- 
tela que va a S t Cova; la serra de Sa 
Creu Veia i la de Sos Sastres on h i ’ha  
la font que. brarnula quail s’acosta mal 
temps. I a tot arreu uria incontable 
mun i6  de tossitls, monticu’s p u i g  
acimats, faixes de terra ufanosa, co- 
mellars, primalles i esveits, dels quals 
en desconeisem el noin en absolut. 
I ells que ens demaiien amb son mu- 
tisine eier n: 

-De  yet. Sue ens hi posaks en 
els Croquis? Tu ho veus; nirtgu ens 
fa cas; t r w n o s  u n  moment de la 
fosca, mal que hi h!igem de recaure 
tot srgait. >om coin si no exis- 
tisseiii i bk ens eixecam dam.unt Jrs 
puntes, bk en agenqam i eris en- 
volupam de frescor i galania: tot- 
horn passa vora nostre indiferenc. 

-Peib sants cristians i santes cris- 
tianes! Per mes bona voluntat que jo 
tenga no artib a saber fer inipossibles. 
Si no pug. inquirir el vostre nom,, coin 
us donaria a coneixer clarameni? Que 
mes voldria jo, amb la deria que dug 
d’escriure una, digirn-ho aixi, geo- 
grafia poetica i sentimeiital de la co- 
marca per us dels artanencs? Que no 
ho sabeu? S’e? deve maixanta vtgades, 
que no trobau ningu; i si trobau, ig. 
nora el que voleu; i si ho s;lb no ho 
vol dir i us mii:a, sornaguer, creient 
que us heu begut el seny. I de mes B 
rn&, coneixeu cpe rumia,. drspectiu: 
aprrguntar aquestes cosesl Si d’aixb 
ningitse’n preocupa, si ja no 6s u n  
estrambbtir o e[s g e m  li fluixejenllh 
I, francament, fa mill d e  resignar-s’hi 
a passar per un babaluet davant certs 
persona tges. 

hliranr a Cala-Ratjada, als nosties 
peus, hi’ha Cala ilfolt6 i Cala Gu.ia i, 
entre i entre, S’Entrador: una Ilerr- 
gueta prima, aguda, Ilarga, que es 
com el dit index d’una m 2  closa que 
senyala l’illa propera. Aquestes dues 
cales juntament amb l’Aguil6 patei- 
xen u n  arc amb una fletxa a punt d ’  
engegar; una lira d’una sola corda 
sue brunzeix bsiuda pel temporal; 
una b x a  d’un monstre petrificat que 

xuclaria la mar, els mariners i ses 
barques, El nas es el Cap del Freu i la 
mandibula superior s’exlen desde In 
Punta de Na Fopuera fins a curva 
de Cala MOM; I’inferior desde el Cap 
de la Farola fins a l’arena; formen la 
dentadura, els relleus i puntes de la 
costa; la llengua de penya viva i ras- 
posn es S’Entrador, 

Encara som damunt la torre i ga- 
ne3 q w  ens verien de quedar-hi a fer 
penitencia dels riostres mantaments 
seguint 1’t.xemple de Sant Sim6 Esti: 
lita. @in temps hi =om estats, emba- 
delit.? No ho sabem; ja no ens recor- 
da. Per ventura una .setmana, per 
ventura mig jornal. 16s que un a n y  
rod6 no ens bemblaria Ilarg mirant la 
nostra enamorada, la mai prou benei- 
da terra artanenca, 
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. FELIX 
- - 

La Santa Missid a Sa Colonia 
Curta si, per0 extraordinariament 

concorreguda i profitosa, ha estada la 
Santa Riissib -predicatla a Sa,Colonia 
per els W. Crespi i Queralt, la, passa. 
dw setmana. 

Despres dels actes ordinaris dels 
dies feiners,el diumenge Se feren actes 
soletnni\sims que serviren per gua- 
nyai- el Jubileu coocedit pel Sanf Pare 
amb motiu de Ips seves notes d‘or. 

El maii sefeu una cornuni6 gene. 
ral H IR qual  assisti casi Iota la gent 
del simphtic Ilogaret. R les 10 se cele- 
brsi ofici solemne a m h  . esposici6 del 
Santissim i serm6. Un ;Ijustadiasirn 
chor de jovenrtes edwades per les 
germanes de Sant Vicens de Paul 
cant2 la missa d’Ang-els. 

El capvespre a les dues amb assis- 
tencia de les autoritats d‘Arta i locals 
se feu la pr’ocess6. jubilar. Portava 
Nostre Amo el Rvt. Sr. Rector asistit 
pels Kvt .  Sr. Rorrhsgvicari de Sa Co’- 
lonia i Lliteras d’Arta. Presidiren les 
autoritrts~ civil i militar; la f o r p  de 
carabiners donava guardia a la Cus- 
todia amb el cabo a1 cap. Tota la 
Colonia, homes, dones, nins i nines, 
formaven la process6, tots amb ban- 
deretes i cantant, especialrnent les 
!ones, -els carits rnisionals d’una ma- 
nera perfectissima, 1 tot, tot, ajudk a 
l’explendides de la festa: el sol, do- 
nant a la diada color de primavera: el 
mar, besant suaument la voi-era sense 
interrompre en u n  sol moment els 
cants melodiosos que d’aquelles ‘bo- 
ques sortien cap at cel; tot respiravi 
pau, quietut, alegria i amor; el pa-. 
isatge, la gent, els cors, tot devora 
Nadal, ens evocava als pastors i els 
angds,  amb el CGlbria a Deu en 
les altures i pau en la terra ,als homes 
d t  bona ‘Voluntat*, 

la reserw, el P Crespi pujk a 

# 
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la trona per despedir se dels cdoniers; 
don2 les gracies a tots per la. beua 
assislkncia i comportamerit; per pa. 
gar el treball dels Missioners, dema- 
na una oracid, si algun dia sabein que 
son niorts; bend els objectes de de- 
vOci6 i dona la benediccid papal. 

El Vicari senyor Borras ambuna 
fluides de paraula que sols el senti- 

. ment cl’un gran c9r pot vessar, don& 
les grhcics a tots per la demostracin 
d’amor que acabaven de fer en profit 
de Sa Coloiiia. 

I codtres qui de lluny hemanat 
observant la transformacib que alla 
se va operant d’ensa que aquells no- 
bles senyors D. Lluis [q. a.  c, s.) i 
Dona Dolors de Despuig pr-engueren 
per son conte I’educaci6 dels coioniers, 
hem de cfonar la mes coral enhnrabo- 
ria a totes aquelles perwnes que di- 
recta o indirectament han contribuit 
a aixeoar el Ilivell moral i ir~telectual 
del nostre gentil Ilogat et. 
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XX. 

DE SON SERVERA 
€Ian visitat I’Expos~cid de Bdrcelo- 

na aquests dies passats, l’nmo ’n Ge - 
roni Servera (a) Ruis, juniament amb 
la heua esposa i filla Catalina Tambe: 
s’hi troben de visita D. Antomi hlassa- 
net (a) Gili i filla, Antoni hldssanet (a) 
Giii, Ilargaiida Sureda (a) Minyona, 
Jauine Sureda, PvIinyd i la seua esposa 
Maria Aina Sancho (a) Nonseriva, 

_. uan Servera (a1 Supa i Angela Ser- 
vera Sopa. Les desitjam que ies siga 
agradosa la visita que tant desijada 
era. 

Mort.-Dia 18, Juijn Vives ( n )  Gusii. 

Cor r esponsal. 

DE CA NOSTRA 
F1eccions.--El vinent diumenge 

dia:22 a la Sala se ferdn eleccions 
per elegir els vocals d’aquest par- 
tit judial que han de formar part 
de la Junta de la Cambra de la 
Propietat Kiistica.Son electors tots 
els contribuients que pagan mds 
de 25 ptes, 

De Ca1aratjada.-Ens cornuni- 
quen a’aquesta agradable colonia 
que per a Nadal hi haura a la Ca- 
pella, cant de, matines solemnes, 
sibitla i sermb. Es una nota alta- 
rnent simpdtica que afegir8 a J’hi- 
vernada, un  atractiu mt?s a n’els 
molts amb que Deu vesteix durant 
l’estiu a que1 la barriada. 

’ De cada dia son rnes solicitats 
els sofars per c o n s p i r  casetes de 
estiuetx, lo qual fa que se paguio 
preus no ~unin i i i t~ .  Continuament 
s’estan aixecant edificis i atguns 
canvien de propietari, essent de 
notar l’afluencia d’extrangers, els 
quals mitjansant els bons Hotels 
de que disfrutam resten enamorats 
de les nostres platies i acaben per 
fixar hi la seua residencia. 

Museu.-Despres de visitar Ies 
belleses de la nostra comarca feren 
una detenguda visita a i  Museu, els 
Dr. Angust Pi i Sunyer i senyora, 
Dr. Jaume Coma3 i President del 
Col legi de hletges, acompaoyats 
per el president de  la Junta del ma- 
teix, Dr. Miquel Sureda i Blanes. 

Tambe els PP. Crespi, Queralt 
i Canyellas no volgueren abanao. 
nar In nostra Vila sense coneixer- 
lo. 

Tots els visitants qurdaren wr- 
presos de I’abundancia de mate 
rials en eli depositats. 

Han ingressat dcrreramqnt, una 
moneda rornana, donada ,per en 
Pere Garav, Malindro i dues iius, 

criden l‘atencic) i per lo f a n t  no PO. 
dem donar conre. El blau i el blanc, 
no son els colors mes estesos per 
aquesta casta d’anhncis ‘i idd, per- 
que fugirne ?, 

Turisme.-Hem vist una mostra 
de les cartes-cobertes que el “Pa- 
tronato Nacional de Turisrno“ ha 
editat amb fotografies de les coves 
ci’!Irtd i altres endrets de Rlallorca. 

El seu preil es assequible a totes 
les bosses Cal idb,que ens preocu- 
Den del turisme nostre escampant 
entre les nostres Ilunyanes amis. 
tats i relacions aquest titi1 element 
de propaganda. 

La nostra enhorabona mCs coral 
als editors. 

Un bon pa triota.--No per atra- 
ssada deixard de interesar als nos- 
tres lectors la noticia de la gene. 
rositat del nostre comyatri En 
Francesc Ferrer, Consul General 
de la K. del Salvador a Montevi 
deu al  oferir la canticat de mil pes. 
setet per la cornpra deja Casa Mo 
re11 de Palma, la qual sembla que 
se vol destinar a Museu. 

Xlomenatge a Nas€erier,-Al de- 
ga dels periodistes deportius es- 

luia, Vmellws V U I ~ Y / / U S  caswclii a 
Sa Torre per En Gabriel blorell 
Font dels Oiors. 

Cap a Santo Doming0 Despr& de 
passar una temporada (11 costat de 
la seua familia ha sortit per squell 
pais en Jaime Mayol Servera (a) 

panys u n  merescut homenatge 
anmb motiu d’haver se rctirat dels 
seus treballs periodistics despres 
de molts d‘anys d’acriuitat. 

Totes les persones i entitats dc- 
portives que vulguin sumar-se a1 
homenatge se poden dirigir a1 K. 

Rlayol. Dirigits i aconsellats per ell 1 ’  A*itombvii Club de Catalunya, H 
Barcelona (Passeig de Gt-hcia 25). van a trebnllar al  seu costat els 
Les suscripcions no poden dsser joves, Juan  Amords (a) Rilangol, en 

Pere Obrador (a) Claret, en Jeroni 
Sureda (a) Verger i en Sebastih 
Ginard (a) Filmorat. 

Teltfons - S h m  acabat de coio. 
car els fils.de S. Llorens des Car- 
dessar a la nostra Vila i aquesta 
setmana s‘arribard fins a Capde- 
pera, i les Coves. 

Cartells indicadors--En un dels 
nombres passats dieuerem equivo- 
cadament que el F. del Turisme 
havia fet colocar uns rotuls indica- 
dors en’ els creuers dels camins, 
essent aixi que son posats per la 
Seccib d’0bres de la Exma. Dipu- 
tacib. 

Tambe a dins la Vila el uropieta- 
ri de les coves Sr. Quint Zaforteza 
n‘ha fets posar per senydar el tra. 
jecte i evitar confusions; pero, 
aquests rotuls apenes se veuen, 
son petit? i de colors mortals, no 

superiors a 25 pessetes per perso- 
na i 100 per entitat. 

Defuncib, - Despres de curta 
malaltia que produi u n  gran. trans- 
torn en la familia i amistats, VH 

morir a s’Airac6 Ma Catalina Lla- 
br& (de ca’n Pep EscolA). Deixa 
en el seu atribulat espbs tres in= 
fants. A.C.S. 

Rebi la seua familia el nostre 
sincer condol. 

Mou servei d’autos.-Se diu que 
ben prest, un conegut comerciant 
de la nostra Vila, establiric un ser. 
vici regular d’autombvils de Cap- 
depera a Ciutat. 

Quaranta Hores.--Els dies 23 24 
i 25 se celebrardn en el ‘Convent 
les soiemnes Quilranta Hores de 
consuetut, dedicaaes al Neixamen t 
de Nostre Senyor. Predicar h el i’. 
Salom T. 0. R.  d’aquest convent, 



oyal Fruit 
Beguda exquisita, eliiborada 

amb extriicte de frilites. Piovau le, 
6s deliciosii. 
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GASSEOSES Y SIFONS 

M. MUNTANER FLAQUER 
Fabricant: 

Fdbrica i despaig: 
P, DES MARXANCO. Art6 

- 
.-.o.--o-.-Ho*o o o . o ~ ~ o o ~ ~ ~ - ~  
L 7 l - Y  - - ----.-IIuL_ 

10 ~ ~ ~ ~ u i ~ s ~  dt W t a r  
la nottra taja 

Se serveixen 1 U N C M S amb 
= prontitut i perfeccid EZE 

En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gust mes refinat. 

GRAN COLMAOO 

L'ESPERANCA I 

JAUME PIC0 

' Tenen zlervki cornbinat amb el 
Fe i~ocar i  ii 

Excursions il. Ses Ccves, Calarrat- 
jadn i dem& p u n t s  de Mallorca a 
preus wnvenguts. 
'Carre d'Bn Pitxol n . O 8 .  1 A R r A ,  

Id Son Stjrvera n o  29 
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(ES FORN NOU' 

de Bartomeu Estewa 
Suces$or de Miquel Roca Castell 

A sa botiga hi  trobareu sempre: 
pan?,  panets, galletes, bescuits, ro- 
' Ilets, I tota clasa de pasticeria. 

9 terieh a domitili, 

MAQUINAS P A R A  
COSER Y BOKDAR 

Es la fdbrica para dichas mSquiniis 
mas grande del continente. 

(MARCA ALEkL4N.A) 

Deposiraria eclxiisivo en ARTA 

C A N  G A N A N S I  

- DE - 
RAFAEL FELlU BLANES 
C. D E J A I M E  II NUM 3 9 , A  149 

Palma de  Mallorca 
Sastreria paia Seilora y Caballero, 
Articulos y novedades para vesir  

de todqs claws. 

GRANJA BARCINO 
____ 

PER 'I'OTA CLASSE D ' A V I R A M  
DE H A q F ,  C U N I S ,  COLOMB, 
ALfMEN'I'S ESPECIALS PER 

POLLS, I PONEDORES,  I N C I P  
BADOHKS; A N E L L F S .  PLANS 

CONSELL- MhLLORCA 
I C O K S U L T E S ,  
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-.yu - 
AGESCI 4 DE Ali'I A A I'ALllA 'u' 

- -  VICEVERSA IIE -- 
ANTON1 GlLl ( a )  Colnilna 

S E R  VI( I I ) l A R I  E N  PKONTI'IU I' I 
E C O N O M I 3  DE PRFVS 
ENCARREGS n DOMlClLl 

PnIina - -  Banch de S'oli, 24 
ArtA- Can Comuna  Centio 
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JUAN MATEMALES 
Diariament elabora: pa, pa- 
nets i pastes de totes classes, 

BON SERVICI, NETEDAT I 
ECONOM 1 A 

Carrd del Sol, 2. Arta 

Raft1 Sastrs (a) Vcrp? 
BINTOR 

Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automovils 

i carretons 
remoduccions i retrats 

A CARREC I)'EN Q 

Set vici esmerat 1 economic- E 
ilil~uzi cxquisit i ,;tbund;rnt--Ha. E 

i bitacions netes i ventilades. g 
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FABRIC4 DE FIDEUS 
tota classe de pastes alimera- 

ticies d'en 
NICOLAU CARRIQ 

Preus sens compet;tncia 
Carre de PaIma, n . O  48 


