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Ja era l'any 1685 quant ar
ribà al port de Cádiz i a peti 
emprengué la caminada fins a 
Madrid. So presentà al Rim P. 
Coiaigsari General d'índies Fr. 
Juau Chnmillas, donant-li con
te a pedres menudes dels seus 
plaus i desig de fundar en les 
índies i Espanya Col·legis de 
Missions de «Propaganda fide» 
El Rim Chumillas li aeoosellá 
que anas a Roma per informar 
al General i demanar Lletres 
Apostòliques al Papa per la 
fundació i foment de les mis
sions. Foc dins ses sabates ren
gué el Vble. fins que partí cap 
a Roma embarcant-se a Afcs-
eaut el 1 de Novembre de 
1685. Arribà la nau a Liorna i 
allá s'aturá donant sense repòs 
fructuosos missions. Segona 
rolta embarcat després de 20 
dies una borrasca desfeta les 
feu tornar arrera, empren-
guent l'eixida per terra i pas
sant per Florencia, Perusa, 

* Assis, i l'Alverna, montanya 
sagrada, novel! Calvari aont 
fou nafrat N. P S. Francesc, 
deixant sentir sa veu d'apòstol 
per tot arreu en aquellas en
contrados. Ple de consol, i san

ta esperança arriba a la ciutat 
de Roma. 

Estudià el Rim General qu, 
era aleshores el P. Fra. Pera 
Marin de Sor ma no les patents 
i plans de nost"e Vbíe. i les 
dividí en dues parts: en la pri
mera tracta, de lasConstitueions 

i i estatuts que de llavors en en-
| vint deurien observar els Col-
| legis Seminaris que s'organit-
\ sasin; en l'altre de las facultats 
i de que havien le gaudir «Is Co¬ 
i missaris de Missions. 

També li feu grau acullida i 
li reté gran escomesa el Papa. 
ElBrm.de las Constitucions 
el donà la Santedat d'Iuno-
cenci XI per decret de 6 de 
Maig de l'nuy 1686; el dels 
Comissaris de Missions fou 
confirmat pel mateix Pontific 
dia 28 Juny. Dia 20 de Maig 
del mateix any publica el Pa
pa altre Breu concedint indul
gències perpètues per l'exercici 
de las missions. 

Qui mo se cança alcança, diu 
l'adagi mallorquí i axí passà al 
P. Antoni Llinàs. Fàcil ès d' 
endevinar l'exaltació espiritu
al, la santa joya del gran mis
sioner vegeut a punt de cum-
plir-se aquell ideal tan intensa 
i ardentement anyorat i desit-

| jat i així ès que aixampla de 
bell nou ses prou potentes ales, 
i en frissor que l'esperona dei
xa sortir de dins son sí amb 
una carta escrita als germaus 
de Qnerétaro, la veu del seu 
desig que ja no pot estar per 
més temps aixalat. 

«|Oh qui pogués ésser per 
totes parts I. Esper en nostre 
Deu que en totes les Provín
cies d'Espanya i Amèrica hem 
de fundar i establir ben prest, 
Col·legis-Seminaris per be de 
les animes així de feels com d' 
infeels. 

Fixos sos ulls en son més 
bell ideal ja és partit altre vol
ta cap a Espanya sortint de 
Roma el 18 de Maig de 1686. 
Desembarcà a Barcelona. Pre
sa la bendició del Molt Rim 
P. Provincial de Catalunya 
Fra. Miquel Pon tic. Bisbe elec
te de Girona, li pregà aquest 
fuudàs un Col·legi en aquella 
santa Provincià i que en aquest 
fi ja havia ulcauçades patents 
del Papa, del Rei i del Comis
sari General. El P. Llinàs que 
no necessitava aquelles lletres, 
qn'en çluia ell ample Comissió 
de Roma per fundar Col·legis 
a 'Espanya i que en virtut d' 
ella poria triar Reliigiosós de 
qualsevol Provincià; .vengué a 
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Mallorca per triar-ne d'homos 
-aptes per las fundacions. Un 
«quantre temps les feu desem 
t>arcar a Alcudia. Predicà en 
aquesta ciutat amb gran fruit i 
llavors a Artà i mes tart a Ma
nacor; passà per Petra per 
anar-sen cap a Lluchmajor. 
Amb autorització del Bisbe de 
Mallorca predicà Missió a n' 
aquesta ciutat. 8 dies a St. 
Francesc i un en cada una de 
las cinc Parròquies i el derrer 
a la nostra Sou. Duites a terme 
aquestes missions a Mallorca 
molts de relligiosos se mogue
ren a seguir-lo per la fundació 
4el Col-legi de Catalunya; En
tre tants, a 15 no més donà 
patents; dos en romanguerea 
aqui per partir més tart i ell 
amb els tretze que restaven s' 
embarca cap a Barcelona. 

Reunits els relligiosos per 
la fundació, el M. Rr. P. Pro
vincial qu'era aleshores Fra. 

Josopb Copons douà al P. Lli
nàs facultat perquè orgauitzàs 
«1 Col·legi. Amb aquestes lle-
ceneies i el consentimeutibene
plàcit del Bisbe de Tarragona 
se senyalà per Seminari de 
Missioners el Convent de San 
Miquel d'Escornalbou. El dia 
de S. Bartomeu 21 d'agost de 
1Í588 entreg^reu a n'aquella 
Sants homes tota la casa, pren-
guent-ne el P. Antoni posse-
fiori d'aquell Hoc Sant. Així 
quedà consumit el primor Col-
legi de cpropaganda fide> que 
»e fundà en la n.·< f.ra Pàtria, 

Fonamentats i plenament 
organiaats,. després de rompu
des moltes traves i vençudes 
grosses dificultats, el Col·legi 
de Querétaro a Amèrica i a 
Espanya el de San Miquel 
d'Escornalbou, ena prengué de 
bell nou el Vble. la tasca feixu
ga de son apostolat. Demanà 
qne'l nomenassen coadjutor i 
company del Yble. P. Fra. 
Francesc Salmeróu, homo sant 
i zelós que per breu d'iunocen-
ÍÍÍ XI havia fundat el Col·legi 

de la Província de la Concep
ció. Acarats els dos capdills del 
valent apostolat començaren 
junts l'escarada de la fundació 
de nous Seminaris. 

L'any 1688 fou elegit per 
ministre General el Rim i Vble. 
P. Fra. Marc de Zarzosa, pro
tector amantíssim de l'Institut 
apostòlic. Els aparegué oportu
na l'ocasió d'eraplear el seu 
patrocini per donar comenssa-
meut als seus fervents desitjós. 

Eren, aleshores, els dos 
apòstols a Madrid i per aixó 
uo'ls semblà fora de lloc conti
nuar per la Provincià de CHS-

Í
tella las fundacions de Semina
ris missioners. L'any 1689 reu
nida la Provincià en Capitol i 
per indicacions del P. Salme-

I rón al Rim General, aquest 
I parlà als P. P. d'aquell Vble. 
1 Definitori sobre la conveuien 
| eia de fundar Col·legis Semina-
\ ris en aquella Provincià. Amb 
| tots els vots a favor se senyalà 

en aquest intent un dels con
vents més antics de tota la co
marca, el de Nostra Dona de 
l'Oliva. Feta l'acceptació en 
prengueren pDssessori en la 
forma que senyalaven els pre
lats i rescriptes apostòlics, i 
com a complement i perfeccio
nament de l'obra en fou elegit 
president d'aquella santa casa, 
el 1*. Antoni Llinàs. 

El sou esperit sempre in
quiet i fio riu t en *noves espe-
ransses, no se sabia avenir 
gaire amb el repòs i així dei
xant ben ordenat i reblit aquell 
Col-legi de relligiosos exem 
plars i vers apòstols, deixa en
carregada la presidència al M. 
Rini P. Fra. Juan d'Arguim-
bau, Custodi de la Provincià 
de Mallorca, i redressant-se de 
bell nou i amb la mateixa for
ça que sempre, segueix la seua 
tasca apostòlica i çomensa una 
altre sèrie de viatges i funda
cions eapàc de retre els més 
agoserats. 

Ea aquest tempa moria el P, 
General Zarzosa gran amic i 
bras dret del P. Antoni en la 
fundació de Coi-legis Semina
ris. Com l'hi baría assistit el 
Vbl«. en l'última agouía, ro-
mangné a Madrid, (ahont mo
rí el General) fins i tant elegis-
sen l'altre que fou el Rim P. 
Fra. Juan Alvin. 

Reunits, poc tomps desprét 
de l'elecció, en el Capital de 1* 
Provincià d'Aragó, el P. Gene
ral i deraés Capitulars, els en-
dressà el P. Au oui una peti
ció en que, conformo a las 
Balles Pontifícies d'Innoeenci 
X í que comencen «Eclesim 
CatkolLca» i que li done» 
amb Autoridad Apostòlica fa
cultats per fundar Col·legis de 
Missions, demana qu'es senya
li en el Capitol qualsevol dels 

I Convents d'aquella Provincià 
ahont puga constituir-se una 

I Casa-Seminari per major hon
ra i glòria de Deu i bé de les 
ànimes. Contestà el Definitori 
senyalant per aquest fi el Con
vent de St Roc de Calamoeha. 

Posà fil a l'agulla el P. Lli
nàs i junt amb el P. Iguaci 
García a ne qui elegi primer 
president i guardià d'aquella 
Santa Cas», pel més de Maig 
del any 1690, quedà plena
ment organizat i fornit be de 
Religiosos exemplars aquell 
Col·legi qu'havia d'ésser més 
tart un dels més esponorossos i 
que mos bons jornalers h via 
de donar a la vinya del Senyor. 

(Acabarà) 

I Aques t periòdic es tá subjects a 

I censura esglesiást ica. 
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B O N D I A 
jDm no existeix? Diuen que Deu 

-no existeix aquells incrèduls que pre
tenen explicar s'orde que hi ha dins 
l'univers per medi de s'evolució. 

Comensen per dir que se matèria és 
«lema; i les estrelles, tots aquests mils 
ï milions de mons que roden per da
munt els nostros caps, provenen tots 
de sa mateixa nebuiosa caòtica primi
tiva que a força de molt de temps s'ha 
anat desarrollant, íent-st bossins i se
parant-se en virtut d'el moviment de 
atracció i rotació. 1 per tant, diuen ells, 
a ne que ve admetre un sér encarregat 
de dirigir s'evolució d'aquesta aebulo-
s»? En ella solsamertt hi havia f orí es 
«egües, inconscients i fatals. En el prin 
cipi se produireu afectes casuals, des
prés passant el temps, per una coinci
dència feiis de sa casuaíidat eterna, e s 
distints elements acabaren per aglo
merar-se iormant l'harmònica combi
nació actual dels sistemes solar»; i per 
«sser harmònica aquesta combinació 
se fa perdurable per si mateixa, se per
petua i ae perfecciona; amo una parau
la, s'evolució cega tot ho explica. 

jOh estúpides colossal de s'homo in
crèdul! 

Sembla mentida que s'inteligencia 
d'un hosno arribi fins a n'ei punt de tai 
perversió i malici que per no eonft-s-
sar l'existència d'un Deu, confessi eter
na sa mateiia, confessi sa casuaíidat, 
ambabsurdos inconcebibles! 

ja sé molt bé i admet amb els sabis 
Descartes, Laplace, Herscheli, Ja ve i 
s a major part dels homos de ciència 
que totes las estrelles, tcís ela sols i 
I n s i tot el nostr» planeta ia terra, pro
venen d'aquella primitiva nebulosa; 
iperó qué importa! per ventura aquella 
aebuiosa no sufrei.t sa necessidat d'un 
Deu que íi donàs existència, que l'im 
primís moviments, que la subjectàs a 
fieiss determinades? 

Dais que no, que Deu no donà exis
tència a sa primera matèria, perquè sa 
Matèria és eterna? 

> Anau idó a veure. Qui ha dit que sa 
matèria és eterna? basta qu'aiguns es
perits vils i maliciosos hajen feta aques
ta afirmació que tots noltros els catò
lics acalem el nostro front i creguem? 
E s necessari demostrar-ho, raons, raons 
qtm ímbparaulesafinnativatonegatives 
i t s demostrau i no mos convenceu. 
Com? sa «ateria eterna? lo finit i limi¬ 
tat pot ésser etern? lo que no ès ne

cessari pot ésser etern? lo que no és 
lliure pot ésser etern? lo que no és per
fet pot ésser etern? lo que pet deixar 
d'existir pot ésser etern? absurdo ¡ab
surdo! 

Seria és meu gust entretenirme en 
demostrar filosòficament i desarrollar 
aquesta serie de preguntes que acab de 
formular, però me tem no deixarme 
entendre de molts de lectors, i aixis 
solament spel a n'el sentit comú de sa 
gent perquè ella mateixa responga a 
n'aquells interrogants segons los dicti 
el seu bon criteri; i sempre dispost a 
demostrar-ho filosòficament a cualsc-
vol exigent que així ho desitxü 

Etern significa que no ha tengut prin
cipi ni tendrá fi ni pot tenir-ne, i sa 
materia no pot tenir f ? lo qu'es des
tructible no pot deixar d'cxist.r? i sa 
mataria no és destructible? que respon
guin tls qui bravetgen de sab :s, que 
contestin aquesta partida de socialis-
tetxos que $Joriant-se Se que se basten 
a si mateixos, neguen a Deu. Que con
testin: 

La materia és destructible?. Ningú 
que no sia un loco heu negará. ïúó si 
és destructible pot deixar d'exislir; 
idó, si pot deixar d'exislir pot teuir fi 
i si pot tenir ,fi, ro és eterna. ídó ia 
materia que és destructible, que pot 
deixar d'existir, que pot tenir fi, no és 
eterna, i si la mattria no és eterna, ha 
tengut principi. Si iia tengut principi 
qualque s t r que ja ex isua li dona 
aquest principi perquè és a nbé fi'oso-
fía que ningú pot dunar-se existencia 
a si mateix. 

Que responguin repélese, an aquesta 
argumentació i que la destruesquín els 
sociaüstetxos de per aqui, aquesta 
partida de Artanencs pobres d'esperit 
que cegament segueixen les pernicoses 
doctrines. 

Lo etern ha de ser infinit fperque lo 
finit pot tenir fi, és així que la materia 
pot tenir fi, idó la materia no és eter
na. 

Lo etern ha de ser lliure, perqué si 
no heu fos estaría subjecte a un altre i 
per tent subjecte a tenir fi, es així que 
la materia no és lliure, idó, no es eter
na. 

Lo etern ha de ser perfet perquè lo 
qu'esta subjecte a imperfeccions, está 
subjecte a la gran imperfecció que es 
la destrucció, es així que la materia no 
es perfecta, idó no es eterna. Que hi 
deia a tot aixó? 

De Capdepera 
Pareix que aquestes setmana passa

des les aumodraves han fet fein3: f» 
a'gun temps que passaren una carreta
da de tunyines cap a Artà; i fa algun* 
dies que n'han tornades a passar í el 
número era bastant crescut. Que duri h 
aumenti si convé. 

•=Dimars, dia en que tengué lloc uir 
eclipse anular de sol, si be tan sola
ment parcial en la nostra isla, els-
alumnes de l'escola, del Col-legi feren» 
uaa excursioneta a l'arenal anomenat 
Munt Oros. 

Alli después dsvdivertir-s2 llargament 
per demunt aquells serrals d'arena,, 
contemplaren el dit eclipse o be per 
medi de vidres ennuscarats o be apro
fitant els nig-uís que passaven per de¬ 
vant el sol i que permetien mirar-lr> 
sense que aquest »stre produis dany 
a n'els uys. Fou una escola pràctica d 
astronomia ja que ei Mestre les feu re
cordar toies les [nocions relaeionades 
amb aquest fenomen. 

Les alumnes de l'escola pública que 
retgés D." Maciana Vidal, aprofitant 
ambé l'ocasió, anaren a òbservar-ló, 
en l'arenal de Son Moll. 

Amb tot lo nostro cor aplaudir» 
aqueis passetjos molt profitoses ja que 
venen a ésser tota una classe de pràc
tica; i que per lo mateix en ella totes 
les nocions teòriques queden en gran 
manera fixes amb aquesta experiència, 
dels nins i nines escolars. 

=Disitjós el nostio Ajuntament d' 
embellir en lo posible el nostro poble 
"fa algun tesnps que dedica Ja seua aten
ció a arreglar els carrers de la mateixa 
població i amb especial els de més-
trànsit. 

Igualment ha fet col·locarà n'e! aujup 
una bomba de treure aigo, perque-
axis amb més comodidat es puguin unr 
plir els deposirs de l'abeurador. 

També ha fet pintar de color vert 
totes les persianes de la Casa Çons»-
iistorial. 

=Dimecres fou el dia designat p'eí 
nos'ro zelós Sr. Rector perquè es 
fessasins els nins i nines que no han fet 
la primera comunió. Axis es cumplí. 

=Amb aquest canvi de temps qtf 
hem experimentat, en la mars 'haposi t 
un mafagot bastant crescut; i ell ha e«> 
tat la causa de que les barques del port 
no hagin surtides, cap dia. 

—Els pagesos no poren menoedè 



fer la cara alegre al veure aquestes 
aigos que Deu nos ha enviades: ara 
creim que eis sembrats podran tonar 
aguantar una altra kmporadeta; encare 
que Jes aigos no son suficients p'eis 
abres. S'ha mogut moliissim de vent 
que fa paíir rsoít l'arbolat. 

Corresponsal 

Capdepera 29-3-22. 

EXCURSIÓ VALENCIANA. - L' 
Empresa Soler ha organisada amb èxit 
una excursió valenciana a la nostra Illa 
que arribará aquí el dia 14 d'abr'ü, amb 
la qual vendrán moltes distingides fa
mílies de Valencia. 

NOMBRA MENT. — L'eximí poeta 
D. Juan Alcover és estat nombrat De
legat Regí de Belles Arts a Mallorca. 

PER LA NOSTRA LLENGUA—Di-
aiarts a les sis i mitja del cap-vespre, 
amb autorisació de la Direcció General 
de 1.a ensenyansa, a l'Escoia Normal 
de Mestres se comensá un Curset de 
llengua catalana amb sa variant mallor
quina, organisât per la Associació Nor-
Htalista de Balears. 

Fa cosa d'un mes, que s'en donà un 
en la Joventut Mallorquinista de Sóller 
i segons noticies En Miquel Duran d'
Inca junt amb son fili n'estan preparant 
un altre. 

Aixó és un gust. Mallorca en poc 
temps s'ea sentirá molt beneficiada d'
aquests actes patriòtics. ' 

CONFERENCIES—Segueix a Ma
llorca l'etplet de conferencies. Les be
nemèrites sociedats Arqueológica Lu-
ïïana i Foment del Civisme de Palma i 
La Reforma de Manacor van seguint la 
tasca cultural desenrol-lada amb con
ferencies que donen les personalidats 
de mès relleu d'aquelles Ciutats. 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL. — La 
Diputació en la sessió del dia 27 del 
corrent aprovà el pressupost ordinari 
per«JR22 a 1923 amb varies modifica
cions que pujen en total 1.147.828'48 
pts. sobre el del 1921. 

Acordà subvencionar amb 1000 pts. 
Padob del camí del Castell d'Alaró. 

ÇJONTRA LA BLASFEMIA. - D. 
Francesc Medina, bâtie dp Sta. Mar-
gal||a^a^gubj|c¡ai.u'n bandoj sobre la 

repressió de ii blasfemia i ha imposa
des multes a slguns contra venlors. 

MERCAT. - En el derrer Mercat d'¬ 
laca el bessó de mella se cotisá a 140 
pts. quinta, es blal a 31 pts. cortera, 
s'ordi a 17, sa civada a 18'50 i ses fa
ves cultores a 25 pts. 

DISTINCIÓ.-E1 nostre amic D. 
Joan Estelrich exdirector de El Día, 
es estat designat per Director de la 
"Fundació Bernat Metge" entidat 
editorial destinada a publicar la 
traducció catalana de tots els clàs
sics gregs i llatins. 

ELS HIDROAVIONS - S e fan 
gestions devers el Director General 
de Comunicacions perquè autorisi 
prest l 'inauguració del servei aeri 
entre Mallorca i Barcelona que se 
feu suspendre per faltar unes dili
gencies prèvies que no"s'havíen dui-
tes a cap. Es de creure que cumplits 
els tràmits precisos, tot partirá i 
anirà en rauja. 

PEREGRINACIÓ. -La Peregri
nació Franciscana que anyalment 
celebra la Venerable Orde Tercera 
per acord de la J. Directiva en 
guany se ferá a mitjan més de Maig 
al Santuari de Montissión de Parre-
ras. 

Àrtanencs a fora 
CONFERENCIES—El fecond es

criptor. En Jeroni Massanet Bel
tran ha donada una interessant 
conferencia en el Foment del Civis
me sobre el tema " L a qüestió so
cial i les classes passives' ' . Presen
tà com a solució del problema qu'el 
treball tregui els salaris i el capital 
s'interés i del-sobrant s'en fassen 
dues parts: Una per amortisació de 
bens, capital i per danys^ i l'altra a-
repartir entre els patrons i obrers 
donant lambè an aquest derrers 
participació en la direcció de l'em
presa. 

El Sr. Massanet fou molt felicitat. 
—L'aprofitat estudiant D. Lluis 

Pascual fill del notari d'aquesta vi
la en el local de la Creuada del 
Amor Diví, la setmana passada 
hei donà una conferencia sobre el 
descubriment del Pol Nort. Segons 
aoticies feu un treball molt profitós 

i interessant, rebent e1 jove confe
renciant moltissimes enhorabones 
de la molta distingida concurrencia 
que hi acudí, a les quals hei afegim 
Ja nostra raés coral que feim exten
siva a sos pares. 

P R E M I A T . - E n el Certamen del 
Seminari Conciliar de Palma d'en
guany ha obtenguda Menció hono
rifica I'artanenc D. Juan Femenías 
Nabot, per son estudi ' Concepte 
cristià del treball" Sia enhorabona 
i coratge. 

DE L ' H A V A N A - L a sociedat 
de mallorquins de la capital cubana 
Centro Balear ha renovada la seua 
Junta Directisra haguent-se elegit 
President l 'Artaneac D. Bartomeu 
Ferrer que gosa allá de tantes sim
paties. El felicitara.. 

Comissió del Registre Fiscaf 

Dia 24, arribi la Comissió que ve a 
fer la comprovació del Registre Fiscal 
d·edificis i solars del terme municipal 
d'Artà. La formen l'Arquitecte-Iefe D. 
Ricard Vanteren e P.ario; Arquitecte 
D. Francesc Javier Goerlich; Apareya-
dors D. Faustí Hcraàndez Casajuana i 
D. Francisco Borig Zanón i Auxiliars-
Administratius D. Jesús Perales Pont 
i l'interí D. Lluis Valero Caminero-
Aquests senyors han instalat la seua 
oficina de treball a La Sala, i van do
nant exemple de bons empleats treba
llant activament en la seua tasca. Ha» 
prés eom auxiliars an en Juan Leu i en 
Francesc Salera i van midant una per 
una les cases de la vila. 

Aniversari 

ET dia 29 de mars ha fet un a n y 
qu'assistirem a l'inauguració del fe
rrocarril a Son Servera en mig d'urs 
g ran entussiasme en que aquell po
ble bullia. Sembla qu'exa l'altre dia' 
i prest mos trobarem en l'aniversari 
de l 'inauguració general del Mana-
nacor-Arta. 

Deu vulla qu'en celebrar l'aniver
sari d'aquest se mos puga anunciar 
ja l'aprovació del ramal fins a Cala-
rratjada. 



LLEVANT 5 

Confessió infantil 

Ahir dia 31 a les 8 i mitja del ma
tí a l'Esglesia Parroquial ten^ué lloc 
ïa confessió dels nins i nines de to
tes les escoles i costures de la vila. 

er ells fou, així, un matí de festa. 

P r imera Comunió 

Divenres de la setmana qui ve fe-
ràn la Primera Comunió tots els qui 
arr ibats a l'edat, seran admesos a 
ella pel Sr. Rector. Segons noticies, 
entre totes les escoles n'hi ha 120 
entre nins i nines. 

Comunió genera l 

Demà, com a primer diumenge de 
més es el designat per la Comunió 
general que te lloc cada més pels 
associats al Apostolat de l'Oració. 

Una creu de terme 

—En la vila de Selva el dia de Sí. 
Josep se feu un acte que diu molt a 
favor de la relligiosidat d'aquell 
poble. El decapvespre junt a la 
Carretera que va d'Inca cap a Lluch 
s'hi beneí solemnement una magni
fica i artística cieu que feu aixecar 
i paga l'Ajuntament d'aquella vila. 
L'acte fou presidit adercés de la au-
toridat esglesiàstica, perla ciuil i 
judicial i en ell predicà un sermó 
adequat el Rt. P. Fornés fill de la 
nostra vila. 

Aquest simpàtic fet dels fills de 
Seuva mos ha fet recordar l'entusi-
asme que despertaren aqui els der-
rers Sts. Exercicis que predicà el 
mateix P. Fornés qui en diferents 
sermons exposà l'idea de realsar en 
el nostro terme les distintes Creus 
que l'historià i la tradició mos diu 

i que antigament ,bi havia, i que no 
sabem com ni perquè s'han aboli

d e s , 

Feyem contes parlar-ne en aques
tes columnes d'aquest assunpte i 
eomensar una creuada a favor d' 
idea tan hermosa.i r.o ho havem fet 
ja per tenir en vies de publicació 
treballs tant merifr : : com la con

ferencia del P. T: i ai tres origi
nals que sempre ' \' ?a en car tera / 

No desistim de l'idea, sino que pron
te tornarem sobre ella a veure si 
lograrem que'l poble d'Artà torni 
ostentar prest en els punts . princi
pals de son terme les creus que hi 
aixecaren el nostres avis, 

POLÍTICA LOCAL 

Constitució del nou Ajuntament 

Avui a la Sala tendrá lloc la cons
titució del nou Ajuntament p'el bieni 
1922 at 1924. 

Se dona com a cert que pels respec
tius cárregs serán elegits els retgidors 
siguents: 

Batle major.—D. Juan Casellas Case
llas ia) Garameu. 

Primer tinent.—D. Andreu Femenías 
Casellas (a) Femenías. 

Segon tinent.—D. Bartomeu Feme
nías Nicolau (a) L'amo de Son Sureda. 

Síndic.—D. Francesc Nicolau Sure
da (a) des Forn d'en Beca. 

Suplent.~D. Jaume Ferrer Llaneras 
(a) Tuniet. 

Interventor.— D. Antoni Genovard 
Esteva (a) de Son Terrasa. 

En el n.° qui vé donarem conte cert 
de la elecció i de les comissions que se 
nombrin. 

C R Ó N I C A 
DEL TEMPS.—Dissapte passat dia 

25 i èl dia 26 brusquetjà a estones i se 
mogué forta ventada. Al dilluns encara 
quf persistís el vent el dia s'aixecà es-
pléndit i d'allavors ençà les ha fets 
tots bons. No més que a conseqüència 
d'estar la serralada central de Mallorca 
plena de neu, els oratges son molt frets 
especialment matins i horabaixes. 

AGRÍCOLES—Amb aquestes aigos 
els sembrats han revivat moltíssim i tot 
el camp per ara presenta molt bon as
pecte. Els conradors fan feina amb més 
gust amb la eoníiansa qu'equeix bon 
temps les insp ra. 

ESTAT SANITARI -Segueix grà
cies a Deu sa bena temporada sense 
males sanitats de clan tlsnc. 

MORTA.—A l'edat de 80 anys morí 
dia 28 Madó Rosa Alzina mare d'en. 
Tomeu i en Miquel Tous (a) Cuxiné 
i padrina del nostro amic el Rt. P. 
Gabriel Tous T. O. R. an els quals 
acomf anyam amb el sentiment. Àl cel 
sia. 

ECL1PSE.-E1 dia 28 a la una del 
capvespre en que estava anunciat l'e¬ 
clipse parcial de sol, eren moltíssirrís 
especialment atloteafels qui amb vidres 
fumats contemplaven l'espectacle. No' 
faltava qui digués que n'eren conse
qüència la fam de Russia i la guerra 
des mora. 

REGISTRE 
DBSDE DÍA 10 DE FEBRER 

Mor t s 

Dia 10.—Antonina Alzina Carri6 
(a) de 80 anys, fadrina, de malaltia 
de cor. 

Día 13— Nadal Juan Ferriol (ai-
Ferr i ol de 56 anys, casat, de Tube**» 
culosis pulmonar. 

Mars Día 22.—Margalida Rosse
lló Cursach (a) Barraca, de 66 anys, 
casada, de embolia cerebrali. 

Mat r imonis 

Mars 

Día 25.—Jaume Santandreu Masj 
sanet. (a) Figuerota amb Maria Vi
ves Femenías (a) Gurrias, fadrins. 

Nelxements 

Febrer 

Día 12—Aina Massanet Lliteras ; 

« 12.—Antoni Espinosa Ginardt 
• 12.—Juan Blanes Ginard 
« 12,- Juan Femenías Miquel' 
« 27.—Gregori Gil Estarellas-

Mars 

Día 4.— Rafel Sansó Guiscafrè 
» 9.—Jesús Ruiz, Sanguina Tor

né 

fré 
« 12.—Fca. Amen gii al Guisca-

« 20.—Sebastià Febrer Sa l a s 
« 26.—Gabriel Sureda Duraa . 



LLBVANT 

LA RONDAVA DEL DBS APTE 

Uhermosa fiyastra 

}ici havia una dama ian i tan guapa 
que cap i itra s'Iii poria comparar, i 
com ella heu coneixia, n'estava tan en
greída que sempre s'en anava an es 
TOiray a pregun^ar-li si n'avía vista al
tra de tan- guapa i aquest sempre li res
ponia que no, perqué C3p altra n'havia 
vista mai. Pero socce'í qu'un día ana 
» núrar-s'hi sa fiyastra d'aquelia dama 
i quant aquesta torna a ícr-1' ía mateixa 
pregunta es miray li respongué que si, 
parque havia vista sa fiyastra. 

Tant se va enrabiar la dama quant 
heu va sebre que de cop va manar a 
va dels seus criats que agafás a sa 
íiyastre, anas dins ua bosc per matar
la i li dugués com a roosira una bote¬ 
ileta de sang i es dit gros d'un peu. 

Es criat la s'enmaná an es bosc, 
però li tengué tanta llàstima que resol
gué no matar-la; li tayá sí, es dit gros 
fies peu i va matar un ca i de sa fang 
H'omplí sa boteüeta, i deixant aquella 
atlota dins sa garriga va dur sang i dit 
a sa senyora diguent-li que sa fiyastra 
ja era morta. 

Quant aquella atlota se trobà tota 
soleta en mig d'un bosc tan espès, ja 
poreu pensar quina pò li agafa i s'en-
Jilá demunt un abre. Des cap d'una es-
toneta que hi fou sent una veu que diu 
Ábrete peña i obrint-se un penya! va 
veure qu'en surlían quatre hornos que 
*}uant foren defora digueren: ciérrate 
pfñni es pcnyal se torna tancar i 
aquel¡s quatre hornos s'en anaren. 

Quant foren lluny, que casi ja no los 
veyen aquella atloteta baixa de s'abre, 
4S*en va an es penya! i diu: Ábrete peña 
i se va trobà amb una cova gran i es
paiosa, amb un bon parament de «asa, 
tiomés que te* estava descompost i res 
*e trobava an es seu f!oc Tot d'una 
s*# s'hi gosava «ficar, peró después va 
^nfocar-s'hi, i corn era at'ota molt ma -
jsfGsa i endcesaada, tomensa a fer es 

llits, arregla la taula i sa cuina i heu 
va deixar tot com una patena. 

Amb aixó, sent renou enfora i ellla 
£que fa? surt de sa cova i s'amaga. 
Arribaren aquells quatre homos qu' 
eren germans i com heu veren tot tan 

| ben arregladet no sabien explicar-se 
com era alló i resolgueren que l'onde-
n;à s'hi quedàs un d'ells de guardià. 
Així nen feren peró el qui si va quedar 
s'adormí tant fort qu'aquella atloteta 
lo mateix hei va entrar, i el va veure el 
va pentinar i li rantà sa cara amb aigo 
des nou olós, va compondre es llits, 
va fe's dinà. para taula i torna fugir. 

Quant arribaren es tres germans, 
llavó si que hi quedaren admirats; peró 
qui mes hei estava era es qui havia 
quedat de guardià que va haver de 
coniessar que s'havia adormit, i per 
•aquesta raó a l'ondemà s'hi va quedar 
un altre. Aquella atlota que desde s'a
bre ee va veure surtir tres, se va creu
re que seria com es dia abans i just 
que foren enfora s'en hi torna entrar 
desseguida, peró just que hi fou a de
dins, qui tot heu adesava, li compareix 
es germà qui estava de guardià que 
l'escometé amb bones paraules, li donà 
ses gràcies per lo bé. que fot els ho en-
dressava i li digué si s'hi volia quedar 
per criada. Ella, que no tenia altra 
punt per habitar dins aquell bosc, ja hu 
crec que digué que sí i ben contenta 
que n'estigué de trobà aquella ven
tura. 

Peró, heu de creure i pensar, que 
sempre hi ha persones envejoses r t l 
mon, i una donela veya se posà gelosa 
de lo be que aquella atlota estava i un 
dia se presenta i li digué sí li volia 
comprar un anell d'or molt hermós que 
tenia, aquella atlota no'l volgué com
prar de cap manera; peró sa veya tant 
recapitoletjà mostrant-li coses guapes, 
que osr ti la ginyà a comprar-li una 
xinel·la tan hermosa i fina que no més 
semblava ésser feta per reines. Peró, 
aixó va ésser la seua desgracia perquè 
just que la se va posà va quedà encan
tada. . 

Arriben es quatre germans i en t ro 
bar-la esmortida d'aquella manera se~ 
cregueren qu'era morta. En tenguerer* 
un gran sentiment, i encara que les sa
bés greu, la posaren dins unà caixa de 
vidre i la tiraren dins un riu que per 
allà aprop passava. 

La caixa comensà a nadar cap aval!,., 
cap avall, fins que arribà a s'endret de 
dos jovenets que pescaven a sa vorera 
des riu i creguent que era un peix gros-. 
la tregueren i pensau si hi quedaren 
sorpresos quant veren que dedins he hi 
havia aquella joveneta. 

La s'en varen dú amb sa caixa a ca3-
seva i la tancaren dins una sala perquè-

i 
ningú la ves. Però un dia sa mare, tro
bà sa porta oberta i hei va entrar r 
quant vejé sa caixa de vidre amb aque
lla joveneta, admirada d'aquella xinetía,,. 
tan hermosa que duya, li va treure i 
tet d'una quedà desencantada aquella, 
atlota i tornà tant guapa com era abans.. 

Llavonces explicaren a sa mare es. 
dos jovenets com 1-havien trobada; es 
mes gran s'enamoià d'ella i se varen 
cas. r i encara son vius si no son morts. 

fün i Fetes 
— Escolta, Juan; iqué rens un du

ro? 
—A qui no. 
—¿1 a cateva? 
— Per ara tots bons, gracies a 

Deu. 

—Homo, m'hauries de deixar im 
parey de pessetes i después ja les-
trobarem. 

—Ja voràs; cercam-les primé qu'-
aixfles me puc estuviar. 

"—Un homo desesperat anava 
tirar-se de cap dins mà i l'aturà ur* 
guarda diguent'li: 

—Peró qu'anau a fe. desgraciat? 
—Estic avorrit , no teng r i urr 

cèntim. 
—Que no teniu parents? 
—Si; sa sogra qu'es molt rica. 
—Iló, anau a viure amb ella, ho

mo. 
—Aixó s : que no; tampoc no arri

ba an aquest punt sa meva desespe
ració. 



' LLEVANT * 

f i i p u ! i fipresta potfci cicirregir fsibrtol treball' d'toprij$tó. 

T A R J E T E S DE VISITA I D 'ANUNCI, R E C O R D A T O 
RIS, C A R T E S I SOBRES, F A C T U R E S I T O T A C A S T A DE 
T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 

Bspecialidat en impresos per correus, m e s t r e s 

i caratoiners segons els models oficials 

' .ARTICLES DE . PAPELERÍA, T I N T E S O B J E C T E S D'ES
CRIPTORI I LLIBRES D£ T O T A C A S T A . 

Especialidat en l l i ores i articles escolars. 

* ü f f i P R E U S , C O ü P E T g I X MñB L E S K39LLORS C A S E § D E F O R A . 

B j P " CARRER DELS QUATRE CAATOAS - ARTA 

T I P O G R A F Í A C A T Ò L I C A 

D E 

A. F E R R E R G I N A R T 



LLEVANT 

SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 

B A R T O L O M É FLAQUER 
(A) MANGOL 

A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
<ue parte directo para Cadépera y Calarratjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 

Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 

AGENCIA D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 

ntermedias. 
P L A S E T A DEL MARCHANDO. 

jArtanenc, e coltau' 
Si's paraig© esta espènyat 
i el voleu fe arretglà 
n'Andreu Rauxé el dobarà 
be, barato i aviat. 
En lo que també es trempat 
es en íeines de Jlauné 
posa lligades d'acó 
a ríbeíis i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 

CARRER RECTA—ARTA 

GRANDES ALMACENES 
3¿3 

S a n J o s é 
t> B 

Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 

GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 

VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 

TelétoHO 217 1 P r e t l o filo 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 

k Fonda Randa, de Esleva 
Garre de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 

I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 

P r o n t i t u t 
SEGUREDATIECONOÜfA 

¿Yoleu estar ben serYitsf 
UMEPICO 
R O T C H E T 

ha pos:Mu VMÜ. nova Agencia entre Arta i Pal
ma ,, V f í ; i - : ; 

Servas: hmb pváiMtííi ¿eguredat tota classe 
dVric.ir; •>¿<. 

Dh-eceió a Palma: Harina 38. An es costat des 
Centro Farmacéutie. 

Ensaímades i panets 
En l!oc se íorben millos que a la 

P A N A D E R A v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 

- i — D'm — 

M i q u e l Roca C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre pans, panets, 

galletes, bescults, rollets, i tota casta de pasticería 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 

Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Pa Una 3 bis. A R TA 

Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 

DISPONIBLE 


