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Pura digunes taxes immiuipais And, concert per l'Oquestra
«Ciutat de Palma»Dilluns passat va celebrar sessió

plenaria extraordinaria el Consisto-
ri Municipal.

A més de l'aprovació d'uns suple-
ments de credit per mitjà de trans-
ferencia de partides excedents, es
parla sobre tot de la puja de les
taxes de tres serveis municipals: el
del cementen, el d'abastament d'ai-
gua potable i el de recollida de
ferns.

Pel que fa al servei de cementen,
s'establí el preu per compra de nín-
xols a la zona d'ampliació del ce-
tnenteri, en 60.000 pessetes i pel
regim de lloguer el de 4 i 5 mil pes-
setes per períodes de cinc anys. La
taxa per la camera sera de 1.000 pes-
setes. Inhumacions, 1.000 pessetes,
trasllats 1.000 o 5.000 pessetes se-
gons sien dins el mateix recinte o
fora d'e41.

Quant al preu de l'aigua potable,
passa de 26 pessetes el metre cúbic

a 30 pessetes. I el servei de reco-
Ilida de ferns experimentara una pu-
ja de l'ordre del 13 al 14 per cent.
Així, per exemple, les cases particu-
lars pagaran 2.500 pessetes. Els pe-
tits negocis 2.500.

Es nomenaren abogats per a la
defensa de l'Ajuntament en dos con-
tenciosos promoguts per societats
urbanitzadores, ja que els ajunta-
ments, segons nova legislació, no
poden fer us dels abogats de l'Estat.
I per últim s'aprova l'inventari Mu-
nicipal de Béns i la Compta del Pa-
trimoni Municipal, relativa a l'exer-
cici de 1984.

Diguem que, al primer punt i els
de les modificacions de les taxes,
els regidors del PSOE i el de la CDI,
o be votaren en contra o s'absten-
gueren, i justificaren la seva acti-
tud en la manca d'estudis econò-
mics entorn als esmentats serveis.

Avui horabaixa, organitzat pel Pa-
tronat Local de Música i l'Ajunta-
ment de Felanitx, sota el patrocini
del Consell Insular de Mallorca, tin-
drà lloc a les 6, a la parròquia de
Sant Miguel, un concert de l'orques-
tra «Ciutat de Palma».

Sota la batuta del seu director
Rafel Martinez, s'executarà el se-
güent programa:

«La Revoltosa» de Ruperto Chapí.
« La Gioconda» d'Amilcare Pon-

Hi ha noticies que permeten abri-
gar certes esperances de cara a la
conclusió de. les obres de la Casa
Municipal de Cultura.

Darrerament el Ministeri de Cul-
tura ha assignat una subvenció del
25 % del pressupost total de l'obra
(5.500.000 pessetes) i conseqüent-
ment el Consell Insular de Mallorca

chielli.
«Les estepes de ¡'Asia

 
Central»

d'Alexandre Borondin.
«Guillermo Tell» de Gioachino-

Antonio Rossini.
«La boda de Luis Alonso» de Je-

rónimo Jimenez.
Un programa, sens dubte, molt

suggestiu que pot complaure als
melòmans felanitxers.

El Patronat Local de Música hi
convida tothom.

hi aporta altre tant. Si bé, tot i
comptant amb els fons que té re-
servat- l'Ajuntarnent per aquest pro
jecte, les disponibilitats financeres
no arriben encara a cobrir l'import
de tota l'obra, hi ha possibilitats de
que en una única i darrera etapa es
pugui ccfncluir l'empresa.Tombats a la moka

La Casa de Cultura

Bkri-Jeans
Podeu anomenar-los com volgueu: blue-jeans, jeans, texans, «vaque-

ros», ... però parlem tanmateix de la mateixa peça de vestir, els calçons
blaus, de lona, d'origen nordamerica..

El cas es que els blue-jeans han entrat en crisi. Aquella peça de ves-
tir que va ser el símbol de la modernitat i de l'inconformisme de la de-
cada dels 60 endavant, ha entrat en crisi i els fabricants s'estan plante-
jant una reestructuració del sector.

El principal motiu que ha provocat aquesta crisi del jean ha estat,
sens dubte, una saturació del mercat, pet-6 sens dubte n'hi ha d'altres de
motius que han fet que la compra d'aquests calçons hagi devallat espec-
tacularment els darrers anys. Aix í i tot els jeans han estat una peça inse-
parable de tota una generació i han sofert tota casta de transformacions
per adaptar-se convenientment als gusts i a les preferencies dels usuaris:
s'han fet blue-jeans de lona i de pana, de tela i de pell, amb botons i
cremalleres, per home, per dona i unisex, de color blau i negre, de color
blanc i roig, de color lila i rosa, amb els camals amples o estrets,
Els blue-jeans han estat uns calons populars sens dubte, que han arri-
bant tant a les classes més altes com a les menys afavorides i que han
servit tant per assistir a còctels com per anar a manifestacions, per assis-
tir a les classes d'una facultat com per anar a treballar a un banc, per
anar d'excursió corn per ballar en una discoteca, per usar tant en l'hivern
com en l'estiu.

Personalment els tenc encara molta estimació als blue-jeans i no puc
deixar de sentir una certa tristor veient corn són a poc a poc substi-
tuïts. Clar que el problema dels blue-jeans no es sols econòmic o de sa-
turació del mercat, també hi compta aquí i molt un canvi de mentalitat
en les noves generacions —el postmodernisme— carregada de noves for-
mes de pensament, nous gusts i nous estils.

Ara vindrà —ja ha començat— la reestructuració del sector i els fa-
bricants reduiran la producció i cercaran nous mercats, per?) per a nos-
saltres els brue-jeans seran ja quelcom més que uns calçons fabricats
originàriament als USA, per passar a ser una peça que ja, en certa ma-
nera, ha donat personalitat a un parell de generacions.

RAMON TURMEDA

S'Esto! d'Es horrid a Televisió Espanyola
Dimarts passat viatjaren a Ma-

drid, per tal de gravar als estudis
de Prado del Rey de Televisió Es-
panyola, els components de s'Estol
d'Es Gerricó. Aquesta gravació es
pel programa «Gente joven» que,
sota la direcció de Fernando Juan
Santos s'emet els dissabtes a la 1
del migdia.

El programa té la condició de
concurs, en el que s'Estol quedà en
6é Hoc, sols a 2 punts del primer
classilicat i empatat amb un grup
que !vita estat guanyador moltes

CONCERT PER

l'ORQUESTRA «CIUTAT DE PALMA»
Avui dissabte a les 6 del capvespre a
l'església parroquial de Sant Miguel

Sota Porganització de PAjuntament de Felanitx i el

Patronat Local de Música.

Patrocina el Consell Insular de Mallorca.

vegades «Nobleza Baturra». La pun-
tuació aconseguida pels felanitxers
fou de 44 punts en cada una de les
seves intervencions, o sia un total
de 88.

Els nostres balladors retornaren

el mateix dia a vespre de la capital

d'Espanya.

L'emissió del programa, si no hi
ha canvis de darrera hora, serà el
dissabte dia 26 d'octubre, a la 1 del
migdia per la primera cadena.
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Semanario de Interests locaieo

PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.

SAN TORA

D 29 Fiesta Stos. Arcángeles
• 30 San Jerónimo
M 1 Sta. Teresa N. Jesús
M 2 Angeles de la Guarda
J 3 S. Francisco de Borja
✓ 4 S. Francisco de Asís
S 5 San FroiIán

LUNA

Luna llena el 29

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8
14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30,,h..	 .

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A last12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,115, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos, a las 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 y 20, 15 h.

Porto-Colom Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45 h. Do-
mingos, a las 7,30, 9,30, 13, 16,
18,15 •y 20,45 h.

Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

. Felanitx • Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.

Cala d'Or • Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora.
bles). Domingos 12 h.

TAXIS FELANITX ---
Parade Mercado Tel. 581922

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Miquel-Nadal
Lunes:	 Jaime Rotger
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Pills
Jueves:	 Gayá-Melis
Viernes:	 Miquel-Nadal

TELF.FONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies

581715 • 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 554506

/Omen
en Cooperazió i en Ordenació
	del Territori 	

Miquel Adrover Gari
(De So'n Burguera)

va morí a Felanitx, el dia 22 de setembre de 1985, a 61 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al eel sin
La seva esposa Margalida Serra; filla Margalida; till politic Jaume; néts Pere Joan i Catalina;

germans Simó, Sebastiii, Isabel i Maria; germans politics, nebots, eosins i els altres familiars, vos
dem nen que encolnaneu la seva Anima a Déu i agraeixen els nombrosos testimonis de condol
rebuts en tan dolorosa circumstància.

Casa mortuòria: C. Bisbe Miralles, 27

FELANITX

Ayuntamiento
de

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión extraordi-
naria celebrada el pasado dia 4, to-
mó los siguientes acuerdos; con la

La cooperació entre el Conseil Insular de Ma-
llorca i els ajuntaments es molt Amplia i es con-
creta a través del pia d'obres i serveis que pro-
porciona a la poblaci6 tota aquella infrastructu-
ra i tots aquells servals que contribueixen al be-
nestar social i que afecten prfmordialment el me-
di rural o el semi -urbà.

'	 Els plans d'obres i servals es classifiquen en:
1.—Obres d'infrastructura hidráulica (provei-

ment, distribució i sanejament).
2.—Obres d'accessibilitat (construcció i con-

servaci6 de vies).
3.—Obres d'electrificació rural.
4.—Obres de servei telefônic al medi rural.
5.—Obres d'equipament de nuclis (pavimen-

tacions, urbanitzacions, cementiris, enllumenat
públic, centres socials, assistenciais, etc).

També es redacten els projectes tècnics que
solticitin els municipis.

El 39% de la xarxa viária de Mallorca es pro-
pietat del Conseil Insular de Mallorca que s'en-
carrega de les obres de conservaci6, repintada i
neteja de cunetes. També s6n en fase de projec-
te diverses obres d'ampliació de carreteres.

En relació a l'ordenació del territori, els ser-

asistencia de todos sus miembros:
Se aprobó el acta de la sesión an-

terior.
Se acordó designar a los Letrados

del Colegio de Baleares D. Juan Mir
Cerdó y D. Antonio Juan Coll Alon-
so para que ostenten la representa-
ción y defensa de este Ayuntamiento
en los autos número 282/84 y 263/
84 de Recursos Contencioso-Admi-
nistrativo interpuestos por Urbani-
zadora Porto-Colom.

Se autorizó a D. Antonio Adrover
Nicolau para la instalación de un
letrero luminoso en calle Dameto
número 47.

Fue alzada la suspensión de los
actos de edificación suspendidos
por Decreto de la Alcaldía de fecha

veis tècnics emeten informes sobre els plans ge-
nerals, parcials i altres instruments de planeja-

, ment en relació amb el pla provincial vigent.
Ha creat i manté el Servei de Prevenció i

d'Extinció d'Incendis i Salvament, en regim de
collaboració amb els ajuntaments.

Aquet serval te quatre parcs principals amb
infrastructura técnica i humana Amplia i sis
parcs auxiliars que complementen l'acció dels
principals. Es prevista la creació de parcs locals

•a la resta dels municipis. S'hi destina una inver-
sió global de 735 milions de pessetes.

(eandell tg.mittiai

de elied4 fra
cf. Palau Reial, 1

28-5-85 a D. Cándido Fernandez
Risco.

La Comisión quedó enterada del
escrito de la Delegación de Hacien-
da sobre pagos ordenados en favor
de la Corporación, que ascienden a
un total de 5.563.583 pesetas y
18.653.586 pesetas, respectivamente.

Se dio cuenta del escrito del Con-
sell Insular de Mallorca sobre la no
posibilidad de destino del sobrante
de la adjudicación de la obra de
«Embaldosado de la Plaza Espana y
Paseo Ramón Llull» a la pavimenta-
ción de calles, 4 •a Fase.

Se acordó contratar con Herma-
nos Vicens, C.B. la realización de
las obras de sustitución de lumina-
rias de acceso a la playa de Cala
Marçal, por un importe total de pe-
setas 339.650.

Se concedió licencia para obras
menores a D. Gabriel Piña Vicens,
a D.a María de Lluc Pomar Vanrell,
a D. Antonio Adrover Oliver, a Don
Juan Nadal Capó, a D. Miguel Sutler
Mestre, a D.a Francisca Vicens Ben-
násar, a D. Jaime Nicolau Grimait
y a Gas y Electricidad, S. A.

Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.

Se concedió licencia a D.a Marga-
rita Bonet Rigo para construir una
vivienda unifamiliar aislada en la
finca de su propiedad sita en Son
Mohassa, con una tasa de 87.182 pe-
setas.

Se concedió licencia a D. Pedro
Juan Alou Adrover para construir
un edificio destinado a viviendas en
solar número 28 de la Urbanización
de Cala Ferrera, con una tasa de
151.600 pesetas.

En el turno de la correspondencia
oficial se dio cuenta del control mi-
crobiológico de las playas de este
Término Municipal emitido por el
Govern Balear, mediante el cual se
ha apreciado la total descontamina-
ción de la playa de Cala Marçal.

Felanitx, 17 de setiembre de 1985.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

ANDREU MARIO
CLASES DE DIBUJO Y PINTURA

A partir de octubre

Tel. 575103



Gimnástica de manteniment
(Masculina i femenina)

Dimarts, dijous i divendres
HORARI: De 1945 a 20'30 i de 20'45 a 21'30
MATRICULA a parlir de dia 17 de setembre, mateixos

dies i hores.

Gimnàstica artística esportiva
(Masculina i femenina)

Dimarts, dijous i dissabtes
HORARI: De 17'30 a 1830 i de 18'30 a 1930..

Dissabtes &IA a 12 h.
MATRICULA, a partir del 8 d'octubre, mateixos dies i hores.

C. Caritat, 20

A Sant Miguel dei portal major
de la parròquia

Sant Miguel, no estau cansat
d'estar aquí dalt enfilat?

El vostrc gest diu que no,
perquè estau petrificat
damunt el portal major
i faci fred o calor,
vestit de soldat roil*
encara teniu alçada
una má mig destrossada
que altre temps va subjectar
una espasa evaporada.

Amb l'altra má duis fermat
un dimoni encadenat
que de forma trapassera
embruteix el seu posat
amb una actitud grossera.

Sempre en guàrdia permanent
estau dret de cara al vent
i malgrat sembleu ferit,
sabem que no estau cansat
perquè sou un esperit,
una idea, un nom, un crit
que es molt més que ser un soldat!

Gabriel Rebassa

Patronato Local de Música

Escuela de Música «Padre Auk»
Se comunica a todos los posibles interesados, que el día 30 de

setiembre comenzarán las actividades correspondientes al Curso
1985/86 en la Escuela de Música de Felanitx.

Las clases se impartirán a partir de las 5'30 de la tarde.
Las asignaturas a impartir seran las siguientes:

Solfeo — Todos los niveles.
Instrumentos de viento y percusión.

(Clarinete, Saxofón, Tambor, etc.)
Guitarra y Bandurria.

La cuota de asistencia a todo el curso es de 1.500 pesetas.
Para más información e inscripciones, pueden dirigirse a la

Escuela de Música «Padre Aulí», C/. Mateu Obrador, 23 — Fe-
lanitx.

Septiembre, 85

FELANITX

Festa de Sant Miguel
Patró da la Parròquia de FelanKx

La festa del sant Patró de la Parròquia es una bona ocasió per revi-
sar els comptes de la nostra vida parroquial. En realitat un rector té
obligació de donar comptes. El primer i més estret és el compte que
haurà de donar a Déu. Ja Sant Agustí sofria pensant que com a cristià
hauria de donar compte a Déu de la seva vida, pelt, com a bisbe hauria
de passar comptes del poble que li estava encomanat.

També un rector ha de donar compte a la comunitat parroquial per
mantenir una comunicació que desperti la corresponsabilitat dels se-
glars, ajudi a rectificar el camí i a recollir iniciatives i suggeriments. Per
això parlam i parlarem de catequesi, de caritat i acció social, de festes
i actes de culte, de la joventut, les escoles i dels problemes actuals.

Una comptabilitat impossible

Els vertaders comptes d'una parròquia, els que valen davant Déu. no
són els diners, sinó la fe anunciada i viscuda, lesperança que sosté i en-
coratja el caminar, la caritat manifestada en obres. Aquesta comptabili-
tat no es pot expressar en xifres. ¿Quí pot mesurar el valor de la fe
viscuda, de la paciència del malalt o del vellet, de l'arrepentiment del
pecador o de la caritat silenciosa i efectiva?

Una altra comptabilitat més

Més fácil de comptar és la vida material de la parròquia, tal com la
registra, amb paciência i rigorositat, el Consell Parroquial d'Assumptes
Econòmics, format per seglars competents que han acceptat aquest ser-
vei de forma desinteressada i exemplar.

Per cap d'any es publica el balanç de l'economia parroquial per retre
comptes al Bisbat i per informació de la feligresia.

Ara, amb motiu de la festa de Sant Miguel, el nostre Patró, voldria
tan sols recordar algunes realitzacions materials, fetes calladament, com
a testimoni d'agraïment als qui espontniament han collaborat. En l'espai
d'un any haureu vist que s'han fet obres importants de conservació i re-
paració de la casa rectoral i del saló parroquial, s'ha renovat tota la ins-
tallació eléctrica de l'església, s'ha fet una carrossa nova dignament re-
vestida per les processons del Corpus i de Setmana Santa, s'ha liquidat
el deute del Convent.

A més hem vist com la Creuda de l'Amor Diví, restaurava amb illu-
sió i coratge mai vist, l'Oratori del Calvari i els seus voltants, retorna n t
lo a la vida i culte perquè fou edificat.

Tot això s'ha pogut fer sense destorbar el curs ordinari de la vida
parroquial, mirant per la bona conservació dels edificis i bend del poble
crista de Felanitx.

Queden altres coses a fer, com son, per exemple, unes insta }lacions
dignes per exposar i conservar millor els valuosos ornaments i objectes
artístics, que són un tresor quasi desconegut de tots nosaltres i en pe-
rill de que es tiri a perdre.

Nob més important que els valors materials, tot i essent tan esti-
mables, és mantenir viva la vida cristiana, que es trasmet en la catequesi
i en la pastoral de joventut, que promou el dinamisme de la caritat i la
preocupació real i efectiva pels germans més necessitats, i es nodreix a
través dels serveis de sagraments i evangelització.

Que Sant Miguel ens guardi de tot mal i per molts d'anys poguem
servir Déu, units amb pau i germanor.

Bartomeu Miguel, Rector

Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino) •

P. R. Llull, 21 - 'rel. 581631 - FELANITE

Especialidad en

Carnes y postres flumbeados
MENU DEL DIA

LOCAL CLIMATIZADO

LOS MIERCOLES CERRADO

HAMBURGUESERIA - POLLOS AL AST



Autoservicio aTAUROD
CARNICERIA - CHARCUTERIA

OFERTAS

Ptas.
Leche condensada «La Lechera» 370 g. 105
Maleta Colón 5 Kgs. 775
Jamón Yok. Extra 620
Salchichón «Serrano minin (pieza) 150
Pollos 220

C. Major, 21

Encargue su pollo al Ast	 Tel. 581012

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
Pluja. Pegà un Ilamp al campanar
de Ca's Concas

Després d'una perllongada seque-
ra —pensem que des de dia 19 de
maig no havia plogut de forma apre-
ciable—, dimarts passat a primeres
hores de la tarda va fer un ruixat
d'intensitat variable a diferents in-
drets del nostre terme.

Mentre que a la nostra població
Ia pluja fou ines be moderada, a
Portocolom hi va fer un aiguat molt
fort que en alguns llocs produí pro-
blemes ais collectors ciels des-
guassos. S•hi registraren uns qua-
ranta litres.

A Felanitx, el dimarts se n'arri-
baren a recollir trenta de litres i el
sendamà, vint mes.

Els Ilamps causaren alguns danys,
el dimarts dos pegaren a dues cases
del Port i un feri el campanar de
Ca's Concos produint-li perjudicis
aiximateix considerables.

La Banda y la Coral en La Soledad
El pasado sábado dia 21 de se-

tiembre, la Coral y Banda de Músi-
ca de Felanitx, junto a la Coral
«Brotet de Romani» dirigida por
nuestro paisano Tomás Oliver, ofre-
cieron un concierto en la iglesia de
Ia Soledad de Palma de Mallorca,
con motivo del primer centenario
de la bendición del templo.

Abrió el concierto la coral palme-
sana que interpretó obras de Men-
delsohn, Spencer i Bibiloni entre
otros; llamó la atención el ajuste
conseguido en sus voces y la expre-
sión y carácter alcanzados en cada
obra.

Siguió la Coral de Felanitx, inter-
pretando en primer lugar «Oh Re-
gina» de B. Juliá, seguida de varias
obras de su extenso repertorio. de-
mostrando en todo momento la ca-
lidad de voz de sus componentes,
que el público supo apreciar.

La Banda de Música se superó
una vez más interpretando las obras
«Una noche en Toledo», «Coppelia»,
«Balada gallega» y «Clotilde de Ne-
vers».

Conjuntamente las dos Corales y
La Banda de Música interpretaron
«Finlandia» de Sibelius, dirigida
por Felipe Manchón, «Coro de Pe-
regrinos» de la ópera «TanhatiserD
de R. Wagner, dirigiendo Jaime Es-
telrich y finalmente el «Aleluya» del
oratorio «El Mesias» de Haendel,
obras de hicieron vibrar al público
y a los intérpretes, arrastrándolos
a un arbteósico aplauso.

El Cura Párroco de la Soledad,
hizo entrega a cada una de las agru-
paciones de una placa conmemora-
tiva y a cada componente de una
medalla del centenario.

Terminado el concierto se sirvió
una cena de compañerismo.

Acompañó a nuestra Coral y Ban-
da, el Alcalde de Felanitx.

La festa de l'Exaltació de la Creu
Diumenge passat horabaixa lin-

gue Hoc a l'oratori del Calvari la
festa de l'Exaltació de la Creu, fes-
ta que sota els auspicis de la Creua-

da de l'Amor Divi s'ha celebrat en-
guany per primera vegada d'aquesta
manera. Amb el petit temple ple de
fidels, concelebraren l'Eucaristia el
P. Antoni Oliver —que pronuncia la
homilia— Mn. Pere Xamena i els
teatins PP. Pascuale Dipietro. supe-
rior de la casa teatina de Vicenza i
Jaume Duran.

És intenció de la Creuada cele-
brar cada any aquesta festa a l'en-
trada de la tardor.

Per altra banda i des de que es
va dur a terme la restauració de
l'oratori i contorns, la Creuada vol
que els diumenges resti oberta l'es-
glesia i l'estatge adjunt, per la qual
cosa demana la collaboració de les
families per tal d'establir un torn
per a la custòdia del lloc.

Les persones interessades poden
comunicar-ho al pare Duran o a
qualsevol membre de la Comissió.

Hogar del Pensionista
EXCURSION

Para el próximo dia 7 de octubre
se ha organitzado una excursión a
la Playa de Ses Casetes des Cape-
Bans, con comida y Show en el Res-
taurante Ca'n Frontera de So'n Se-
rra de Marina.

Más información en el Hogar del
Pensionista.

SORTEO MENSUAL
En el sorteo que patrocina «La

Caixa», celebrado el pasado mes de
agosto ha sido agraciado el socio
número 0077, D. Jaime Prohens Tru-
yols de la calle Sol, 4 - 2.a.

En el sorteo que patrocina «La
Caixa», correspondiente al mes de
septiembre ha sido agraciado el so-
cio número 1.846, D.a Apolonia Na-
dal Barceló de la calle Jaime I, 73.
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VENDO COCHE Seat 124 4 puertas
en buen estado PM - M.
Inf.: Tel. 657886

VENDO COCHE Renault R5 TS
Radio ecualizador PM - M.
300.000 ptas. Facilidades.
Inf.: Es Redós y Tel. 50444

SE DAN CLASES de Solfeo y Piano
Inf.: C. Mar, 40 - Tel. 58068

SE OFRECE CHOFER CARNET 2.a

CON EXPERIENCIA
Inf.: Tel. 580306
	 nn11,

Erradicación peste porcina
Censo municipal de ganado

porcin o
Ultimo dia inscripción, 3
de octubre.

TRASPASO NEGOCIO
INFORMES: EN ESTA ADMON.

PROFESORA NATIVA, da clases
de ALEMAN. Individual o por
grupos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

L'ires

,,Tres Músics Mallorquins.
La Conselleria d'Educació i Cul-

tura del Govern Balear acaba de pu-
blicar el primer volum d'una col-
lecció dedicada a «Artistes de les
Balears» i que sota aquest títol ge-
neric anirà arreplegant biografies
de tots aquells que per la seva des-
tacada labor dins el camp de les be-
lles arts, han contribuit amb llurs
merits, a que el nom de les nostres
illes tengués ressò clins els ambits
de la cultura universal.

Tota vegada que aquest any se ce-
lebra l'Any Europeu de la Música,
s'han triat per aquest primer llibre
tres illustres compositors: Antoni
Torrandell, Mn. Joan M.a Thomas i
Mn. Antoni Matheu.

El volum conté una síntesi biogrà-
fica de cada autor, una anàlisi de la
seva obra, un index bibliogràfic i el
catàleg de la seva obra.

Són coautors d'aquest llibre Joan
Company i Florit, el nostre paisà
Pere Estelrich i Massuti i Joan Moll
i Marques.

Sección Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE L'ÀNGEL
DE LA GUARDA

El proper dissabte dia 5, se cele-
brarà la festa de l'Àngel de la Guar-
da. A les 7 de l'horabaixa hi haura
missa solemne amb homilia que di-
ra el P. Gabriel Llompart, C. R.

Es convida a tots els fidels.

SE DAN CLASES y REPASOS DE
INGLES de EGB. y BLIP. Todos
los niveles.
Inf.: Ronda C. Baleares, 4 Porto-
Colom o al Tel. 581868

SE ALQUILA EN PALMA, piso
grande junto Avenidas, amuebla-
do. Adecuado para estudiantes.
Inf.: Tel. 237370 y 283319

VENDO CASA en C. Mar, 39 de Fe-
lanitx.
Inf.: Tel. 657367 y 657954

SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606

de sociedad
DE VIAJE

Amb l'objectiu de visitar SONI-
MAG, ha sortit cap a Barcelona el
fotògraf Jaume Monserrat Barceló.

NAIXEMENT
La llar dels esposos Joan Adrover

Bordoy i Mquela Maimò Nicolau,
s'ha vista alegrada amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin que
en el baptisme rebrà el nom de
Joan.

Felicitam als novells esposos.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte dia 14, va rebre per pri-

mera vegada l'Eucaristia, a l'esglé-
sia de Sant Alfons, el nin Tomas Al-
modóvar Moreno.

I el diumenge dia 22, la va rebre,
al Santuari de Sant Salvador, la
nina Maria Surier Garcia.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als nou combregants i la
feim extensiva als seus pares.

NECROLÓGICA
Diumenge passat, entrega l'ànima

a Déu a Felanitx, a l'edat de 61
anys i després de veure's confortat
amb els sagraments, D. Miguel
Adrover Gari, de So'n Burguera.
D.e.p.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva esposa D.a Margalida
Serra, filla Margalida i fill polític
Jaume Barceló.

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domésticas.
Precios a convenir para cons-

tructores.
Instalaciones industrials.
Se instalan y reparan ANTE-

NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.

Se instalan pararrayos y
alarmas.

Presupuesto sin compromiso.

Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340



T. T. L. ELECTRONICS
Reparación de Radio y

Radio-casettes

Andreu Vadell

C. Mar, 56 - Tel. 580359

C. Bellpuig, 61 - Particular

FELANITX

INSM:1n111nnn	

Cavallets Informática
Iniciamos un nuevo curso de
programador de ordenadores

-Duración 3 meses
—Prácticas con ordenadores (Domésticos y profesionales)
—Profesor Diplomado Universitario
—Diploma acreditativo al final del curso
—Inicio día 1 de octubre (Plazas limitadas)

¡ ATENCION ESTUDIANTES!
Disponemos de todo el catálogo de calculadoras
de Texas Instruments

LA SOLUCION A TODOS LOS PROBLEMAS

FELANITX
nnn••n	

BROU DE MILIONS

Senyor Director del Setmanari
«FELANITX»:

Com que no hem vist cap comen-
tari sobre es brou des famosos excu-
sats de cinc milions i «pico» i n'hi
havia per amollar b.nneres, volem
contar-vos lo que mos va «socceïr»
a sa dona i a jo.

Erem a comprar xurros, justa-
ment dins es baix, i just-suaxi mos
va envestir s'olor i tot seguits s'ona-
da de brou i sols no vàrem agafar
es canvi. Varem dur molta de sort
perquè nomès vàrem haver de tirar
una sabata i acurçar uns calçons.

Gori

EL PARC MUNICIPAL

Sr. Director:
L'altre dia vaig anar amb els nins

a fer una volta pel parc i crec que
estaré molt de temps a tornar-hi,
perquè en Hoc de goig em va fer
pena el veure que les poques coses
que tenim no les sabem conservar.

Per terra, encara no ha llegut
agranar part de la brutícia que se
suposa que degueren produir les
verbenes. A més, està ple de vidres
romputs que qualsevol infant (o
gran) que caigui es pot ficar. Pel
que fa als excusats que, segons
diuen, han costat tant, quan hi arri-
bes i veus es «panorama» te fugen
les ganes d'anar-hi.

I que en direm d'aquelles gàbies
amb ocells que pareix que fa anys
que no les han fetes netes, a més
d'haver-hi un animal mort que les
formigues el se mengen?

Jo record quan era nina que feia
goig anar-hi, en terra estava ple de
gespa, podies jugar i córrer i si
queies no et feies mal.

No sé a qui pertany aquesta tas-
ca de netejar el parc, (per bé que
un poc per-horn hauríem de mirar
de no embrutar-lo) però tenc entès
que hi ha molta de gent en el «pa-
ro»... i per ventura ens en benefi-
ciaríem tots.

Esper, Sr. Director, que aquesta
carta servesqui de qualque cosa.

Joana Maria

N. de la D.: Aquesta Direcció ha
rebut còpia d'un escrit dirigit al
Batle per tres membres de la Poli-

cia Municipal que estaven de guar-
dia la nit del 9 de setembre, relacio-
nada amb la carta que va aparèixer
a aquesta secció dia 14, signada per
«Un ciudadano».

En aquest escrit, els guàrdies des-
criven els serveis que realitzaren
aquella nit i donen compte d'una
cridada anònima que denunciava
que davant el bar «Cuatro Esqui-
nas» hi havia gresca.

Personats a aquell indret, els
guàrdies trobaren el bar tancat i el
barri silenciós. Això no obstant, in-
terpetlaren una persona d'un grup
que es dirigia cap al carrer Bisbe
Puig, la qual els manifesta que hi
havia hagut unes discussions ver-
bals, però com sia que en aquells
moments regnava la normalitat
per altra banda no exisna cap de-
núncia formal, la policia rempren-
gué el seu servei habitual sense
més conseqüències. •

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mariana 9'30 a 1

Tarde' 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.

PORTO-COLOM
PISOS C. Marina y Urb. Lafe.

APARTAMENTOS C. Trafal-
gar.

CHALETS ADOSADOS Urb.
La fe.

Directamente del
constructor

Facilidades hasta 20 arios.

DESDE 3.300.000

Tel. 575113 - 581749 - 575880

EN FELANITX Y PORTO COLOM,
Profesora de EGB da clases y re-
pasos de INGLES y EGB a todos
los niveles, todo el afio.
Inf.: Ronda Crucero Baleares, 4
PORTO COLOM o al Tel. 581868

11n1111.n 
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• Quatre són les noticies d'a-
questes darreres setmanes que po-
dríem destacar, tot i que per dife-
rents motius: els GREUS ACCI-
DENTS amb victimes a les mines
asturianes, el tema del FINANÇA-
MENT de les comunitats autòno-
mes, els ACCIDENTS FERROVIA-
RIS a l'Estat Francès i a Portugal,

finalment, la celebració de la DIA-
DA NACIONAL DE CATALUNYA
l'onze de setembre, que aquest any
ha tornat a tenir un caràcter reivin-
dicatiu.

• TRES-CENT MIL RECLUTES
que enguany ingressaran a les For-
ces Armades dels Estats Units, hau-
ran' de sotmetre's obligatòriament a
una anàlisi de sang que permeti sa-
ber si estan o no malalts de la
SIDA.

• Els tinents generals VIDELA
I VIOLA, presidents de la Repúbli-
ca Argentina en temps de la dicta-
dura, podrien ser condemnats a ca-
dena perpètua si així ho decideix el
tribunal que els jutja.

• A pocs mesos de les eleccions
.7-potser menys dels que ens pen-
sim— el Govern Central ha decidit
rebaixar la pressió fiscal sobre l'IM-
POST DE LA RENDA per al proper
any 1986, rebaixa que afectarà apro-
ximadament un 60 % dels contri-
buents.

• El PRESIDENT REAGAN de-
cidi prendre sancions econòmiques
contra SUD-AFRICA, evitant d'a-
questa manera que fos el Congrés
nord-americà qui prengués aquestes
mesures que, amb tota seguretat,
haguessin estat més fortes i restric-
tives.

• Restes d'un elefant amb una
antiguetat de devers DOTZE MI-
LIONS D'ANYS varen ser trobades
a la població de Sabadell per uns

treballadors.

• VUIT PERSONES foren detin-
gudes a l'aeroport barceloní d'El
Prat quan, seguint les consignes de
Ia Crida, es manifestaven en favor
de la catalanització dels rètols de la
terminal aèria.

• LA TELEVISIÓ DE GALICIA
(TVG) ja funciona i emet diària-
ment tres hores i mitja de progra-
mació. DALLAS I MAGNUM, tra-
duits al gallec, són els dos telefilms
que més espectació han creat.

• Els actes de la DIADA DE CA-
TALUNYA varen ser reivindicatius
—llevat el del PSOE— i celebrats
per separat pels diferents partits
politics catalans. A Barcelona es ce-
lebraren tres manifestacions dife-
rents organitzades pels partits d'es-
querra (ERC, PSUC, EEC i PCC), la
Crida a la Solidaritat i , finalment,
pel Moviment de Defensa de la Ter-
ra, de caràcter independentista.

• BIRMINGHAM, COVENTRY I
LIVERPOOL, ciutats angleses, es
varen veure greument afectades
pels enfrontaments de caràcter ra-
cial que provocaren tres morts, un
nombre indeterminat de ferits i in-
nombrables danys materials.

VENDO BICICLETA Señora,
En buen estado

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE BUSCA CHICA interna para tra-
bajos domésticos en Palma.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ELEKTRO ACUPUNTURA
-Obesidad
—Tabaquismo
—Strees
—Reumatismo
—Insomnio

Dirección y tratamiento médido

Solicitar hora de visita, de 11 a 12 de
Ia mañana (excepto sábados y domingos)
en el Tel. 575852
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autocares

Próxima inauguración del nuevo
ESTUDIO DE PINTURA

ANDRIU MAIMÓ
Exposición permanente y venta de

OLEOS, ACUARELAS, DIBUJOS y OBRA GRAFICA
C. Santueri, 35 - Esq. Santanyí - Tel. 580265	 FELANITX

CINE FELANITX 

Hoy sábado a las 9'15 y mañana domingo desde las 3 

Un espectáculo incomparable para toda la familia.

La histori8 interminable
¡Después de haberla visto la recomendará!

'ES EL FILM DEL AÑO!

Complemento:

liloy a volverme mico!»

OATMEM ir Mi
Tras nuestra ampliación de video-club,
material de oficina e informática.

ANUNCIAMOS LIQUIDACION DE:
- OBJETOSIDE REGALO
- MENAJE DE COCINA
- PERFUMERIA

CON BANNS DESCUENTOS
Es su oportunidad, no espere a lo último,
Ias existencias son limitadas.

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

* Sin lugar a dudas MIQUEL
BARCELO se ha puesto de moda.
No hay día sin que la radio, prensa
o televisión no se haga eco de su
arte.

El pasado miércoles tenía que ser
entrevistado por JOAN CARLES
GOMIS para la revista «PERLAS Y
CUEVAS» que me dijo: «Barceló es
el pintor más importante de Euro-
pa, para no decir el número uno,
es conocido en todo el mundo y se
le considera uno de los mejores». Y
eso que el amigo GOMIS entiende
de pintura.

• El atleta felanitxer SEBAS-

TIAN ADROVER viajaba esta se-
mana a ALEMANIA, concretamente
a HANNOVER, donde el domingo
debía disputar una dura prueba de
fondo.

• Volviendo a MIQUEL BARCE-
LO sabemos que el próximo lunes
se despide por una larga temporada
de PORTO-COLOM con destino a
PARIS, donde permanecerá unos
días, para finalmente establecerse
en AMSTERDAM donde permane-
cerá el próximo invierno trabajando
a tope inspirándose en esa ghermosa
y romántica ciudad llena de canales
y magníficos edificios.

• La verdad es que el CENE se
muere, una pena. No es lo mismo
ver una película in vídeo que verla
en pantalla grande. A nadie gustó
cuando se pasó por televisión la
obra maestra de VISCONTI
«MUERTE EN VENECIA», en cam-
bio en el cine es una maravilla. Las
películas están hechas para verse en
el cine y no para la pequeña pan-
talla. Otro caso igual es «LA tHIS-
TORIA INTERMINABLE» que pre-
senta esta semana el «CINE FELA-
NITX», en vídeo los efectos espe-
ciales cantan cantidad, perdiendo
toda la estética y toda su belleza. La
obra de MICHAEL ENDE ha sido
llevada al cine con bastante ligere-

za, baste con señalar que el escritor
ha hecho retirar su nombre de los
títulos de crédito. De todas formas
la película gustará a la mayoría, y
ha sido un éxito comercial. De com-
plemento: VOY A VOLVERME
MICO». En el «CINE PRINCIPAL»
ponen «LADY HALCON» de DON-
NER, película sobre un extraño en-
cantamiento en la época medieval, y
que fue anunciada y sustituida ha-
ce algunas semanas por «STAR-
MAN», de JHON CARPENTER. De
complemento vuelve «LA LOCA
ACADEMIA DE LA POLICIA» que
nos hizo pasar un rato agradable.

o Rafel Ferrer «Simonet» ya es-
tá de nuevo entre nosotros y se en-
cuentra PAiO que muy bien, después
de su larga enfermedad y perma-
nencia en Son Dureta.

Nos alegramos Rafel y celebramos
tu regreso' con un fuerte «cop de
bombo».

• ¿Se saldrá con su idea TONI
VIDAL, de salvar al C. D. FELA-
NITX? De momento aportará su
granito de arena y afrontará todas
las responsabilidades que pongan
en sus manos, si es que no le echan
antes. De momento cree que se ha
demostrado que estaba en poder de
la razón. Un servidor no entra ni se
sale del asunto que no termina de
comprender, como la mayoría de
nuestros lectores.

• Fue intervenido quirúrgica-
mente la pasada semana nuestro
buen amigo PEP VALLS, «S'ESCO-
LA MAJOR D'ES CONVENT», al
que deseamos un feliz restableci-
miento. Las marianas del Café «Can
Moix» sin él no son las mismas.

• Y ahora que me acuerdo, he
leído en «ULTIMA HORA» que MI-
QUEL BARCELO se ha comprado
una finca no se dónde por ¡35 mi-
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GOLEADORES
Una sección que patrocina
-AUTOCARES CALDENTEY»

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C.D. FELANITX
1.—M. RIAL con dos.
2.—Vacas y Vicens con uno.

S.D. CA'S CONCOS
1.—ROSELLO con uno.

C.D. S'HORTA
I.—M. ROIG con uno.

FELANITX ATCO.
Sin estrenar el casillero todavía.

JUVENILES
L—CRUCERA con cuatro.
2.—Julid con dos.
3.—Barceló, Antich y Juli con

uno.

INFANTILES
1.—J. GALLARDO y MUÑIZ con

tres.
2.—Roselló y Oliver con uno.
NOTA IMPORTANTE. — La EN-

TREGA DE TROFEOS de la TEM-
PORADA 84/85 tendrá lugar el pró-
ximo sábado día 5 de octubre, ep
los locales del iCIRCULO RECREA-
TIVO». Se invita a todos los juga-
dores «premiados», familiares y di-
rectivos del C.D. Felanitx.

Coordina: S. Artigues

llones de pelas! Se ve que esto de
Ia pintura, bien llevado, da su pasta.

JORDI GAVINA

Viernes 4 y sábado 5 a las 9 noche. Domingo 6 desde las 3

¡Un hombre acorralado es capaz de todo!

L
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Una historia cruda e impresionante magistralmente inter-
pretada por DAVID KEITH y MALCOLM McDOWELL.

Además:

LOS CHULOS
Andrés Pajares y Fernando Estes°
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Grad ludo Escolar para adultos
Curso estatal ECCA

Información y matricula en Felanitx::

Colegio Nacional «Joan Capó» (Trento cuartel]

Matrícula: Lunes y miércoles de 19 a 21 h .

MINISTERIO DE EDUCACION



Inmobiliaria Juan Vidal - A.P.I. 9722
Construcciones Miguel Sánchez.

Playas de Mallorca, S. A.

Mallorca Import Export, S.A.

— SOLARES, FINCAS RUSTICAS
- APARTAMENTOS, PISOS,

CHALETS
— ARRENDAMIENTOS
— PRESUPUESTOS
— CONSTRUCCION

EN GENERAL
URBANIZACIONES

— IMPORTACION
Y EXPORTACION
DE PRODUCTOS

C/. Alcalá Galiano, s/n.
Tel. 57 52 34

PORTO COLOM

iESTUDIANTE!
podemos proporcionarte todo el
material que necesites

Libros de lectura, material dibujo, diccio-
narios, atlas

Nuevo ROTRING

Editorial RAMON WILL
Major, 25 - Tel. 580160

FELANITX

El Felanitx cayó en la segunda parte
Hospitalet I. Blanca, 2 - Felanitx,

FELANITX: Nadal (3), Obrador
(1), Juan (1), Fran (1), Mestre (2),
Munar (1), Torrado (2), Valentin
(1), Covas (1), Vicens (0) y Vaca (1).

ARBITRO: Ferriol Capó (0), auxi-
liado en las bandas por Molina y
Ferragut. Mostró muchas tarjetas
amarillas, a Fernandez, Paco y Ru-
bio en dos ocasiones lo que le valió
la expulsión, estos jugadores del
Hospitalet. Por el Felanitx, vieron la
amarilla Fran y Torrado.

GOLES: Minuto 69. Casado reci-
be un balón dentro del área visitan-
te y desmarcado marca. 1-0.

Minuto 75. Paco templa un balón,
pega en el larguero ;y Casado bien
situado marca. 2-0.

COMENTARIO: Nueva y justa
victoria del C.F. Hospitalet, ante un
Felanitx que sobre todo en la se-
gunda mitad, ha jugado práctica-
mente encerrado en su terreno de
juego.

El partido ha contado con dos
partes bien diferenciadas. Unos pri-
meros cuarenta y cinco minutos, de
juego insulso y poco productivo,
con alguna tímida jugada de por el
Hospitalet, pero sin consecuencias.

En la segunda mitad, las cosas
cambiaron un tanto, el Hospitalet
salió decidido a resolver el encuen-
tro, con un juego ofensivo cien por
cien y una lucha, ya características.

Por parte del Felanitx cabe desta-
car la ausencia de M. Rial, una pie-
za clave en su engranaje.

J. A. Bonet

Otros partidos de
competición

2.° REGIONAL

S'HORTA, 1 - BRASILIA, 0
LOS DOS PRIMEROS PUNTOS

Los chicos de Domingo Aznar se
alzaron con una apurada, pero me-
recida victoria frente al correoso
Brasilia. Un partido con mayor do-
minio local, que contó con algunas
ocasiones.

El gol del triunfo lo logró M. Roig
al transformar un penalti que co-
metieron los visitantes.

Lo importante para el S'Horta es
no meterse en negativos, cosa que
en las dos primeras jornadas se ha
conseguido.

MOLINAR, 2 - CA'S CONCOS,
FALTO AMBICION

En un partido de dominio iguala-
do el Ca's Concos sucumbió en el
campo del Molinar. A los chicos de
Sacares les faltó tino a la hora del
remate final, en las pocas oportu-
nidades que se les presentaron.
También hubo exceso de conserva-
durismo y poca ambición.

Aquesta temporada es produeix la
grata notícia de la collaboració de
l'empresa felanitxera «Autocares
Grimait» com «sponsor» dels equips
de bàsquet del Club Joan Capó. Pre-
cisament dissabte passat, en el
Camp Municipal d'Esports, foren
presentades les plantilles de cadets
masculins, juvenils masculins i ju-

3.• REGIONAL
SANT JOAN, 0 - FELANITX ATC.,

VALIOSO POSITIVO

Para empezar los chicos de
M. Alonso lograron puntuar en el
siempre difícil campo del Sant
Joan.

Partido muy movido, un rápido
toma y daca, en que cualquiera de
los dos equipos pudo hacerse con el
total del botín. Como botón de
muestra cabe significar que los lo-
cales estrellaron un balón en la ma-
dera y los felanitxers dos. Deficien:
te el colegiado que toleró la mucha
leña que dieron los «anfitriones».

Cabe destacar a todos los atléti-
cos que hicieron un derroche de
energías.

JUVENILES
FELANITX, 3 - POBLENSE B,
SIGUE LA IMPARABLE RACHA

De nuevo los juveniles merengues
se alzaron con una amplia victoria
el pasado sábado frente al Poblen-
se B. Ráfagas de buen juego por
parte de los chicos que entrena
A. Nadal.

Marcaron Crucera, Antich y Juli.

INFANTILES
ESPAÑA, 4 - FELANITX, 2

NO PUDO SER

Los fallos defensivos resultaron
determinantes. Goles de J. Gallardo
y Oliver.

PARTIDOS OFICIALES PARA
ESTE FIN DE SEMANA

3 •a división
FELANITX - SPORTING MAONES

Domingo a las 17 h. aproximada-
mente en «Es Torrentó».

Al final de este partido se hará
entrega de unas placas con memora-
tivas a los deportistas locales que
han logrado campeonatos de Es-

2.a regional
CA'S CONCOS - COLLERENSE
(El domingo en el campo «Es Ca-

valier».)
CAFETIN - S'HORTA

3.. regional
FELANITX ATC. - PORTO-CRISTO

En «Es Torrentó», domingo a las
11 h.
Juveniles 2.. regional A

ESPAÑA - FELANITX
Infantiles I.. regional B

FELANITX - OLIMPIC M.
En «Es Torrentó», sábado a las

17 h.
Alevines La regional A

FELANITX - AVANCE
En «Es Torrentó», sábado a las

15'30 h.
M.

venus femenines, dins els actes del
cinquè aniversari del club.

COMPOSICIÓ D'EQUIPS
Cadets masculins. — Joan Carles

Maimó, Antoni Obrador, Bernardi
Monserrat, Bartomeu Nicolau, Ga-
briel Uguet, Miguel Villalonga, Bar-
tomeu Maimó, Bartomeu Adrover,
Miguel Barceló, Lázaro Sanchez, Se-
bastia Sutler, Sebastià Barceló, Pe-
re Joan Fullana i Francesc Boyer.
Preparador: Tõfol Ballester.

Juvenils masculins. — Antoni Oli-
ver, Pep Sanchez, Bartomeu Oliver,
Antoni Maimó, Damia Boyer, Mi-
guel S. Perelló, Antoni Vicens, Joan
Manresa, Pep Sagrera i Narcís Fu-
llana. Entrenador: Joan Pons.

Juvenils femenines. — Margalida
Lladó, Antònia Camarero, Carme
Vivancos, Catalina Gardas, Cati
López, Isabel Reverte, Aina M.a
Ruiz, Joana Ramal, Pilar Obrador,
Margalida Roig, Maria Lladó i Ber-
nardina Reverte. Entrenador: Pere
Mayol.

JUGADORS DESTACATS 84/85
Inclòs dins l'acte de presentació

d'equips, foren guardonats els se-
güents jugadors per haver destacat
en diversos aspectes durant la tem-
porada anterior:

— Juvenil masc.: Antoni Oliver,
Miguel S. Perelló, Antoni Vicens.

— Infantil fem.: Pilar Obrador,
Bernardina Reverte, Conxa Antich.

— Juvenil fern.: Antònia Camare-
ro, Isabel Reverte.

PARTIT D'ANTICS JUGADORS
DEL «JOAN CANS»

Oferiren un encontre ple de de-
portivitat. El marcador reflexa una
gran igualtat en tot moment (18-18
en el descans, 38-38 al final). Es con-
seguiren jugades i cistelles d'autèn-
tica categoria. Destacaren, a l'hora
d'anotar punts, Pere S. Barceló i
Santi Monserrat pels «blancs» i Tó-
fol Ballester i P. Cabrera pels
«blaus».
PARTIT DE CADETS MASCULINS

Agrada en la seva presentació el
J. Capó malgrat perdés el partit (51-
53) després de prórroga. El Sant
Salvador d'Artà no anà endavant en
el marcador en tot el temps, llevat
dels darrers segons. Durant el des-
cans s'enregistrava 27-18 i quan aca-
ba el segon temps, 48-48.

TORNEIG DE JUVENILS
MASCULINS

Per divendres i dissabte d'aques-
ta setmana, està previst un torneig
quadrangular de juvenil masculins,
amb motiu d'aquest 5e aniversari
del J. Capó. Els participants són:
Santa Maria, J. Llucmajor, Perlas
de Manacor (júnior) i Joan Capó.

La propera setmana sera el torn
de les juvenils femenines a un altre
torneig en el que intervendran:
Campos, Santa Maria, Llucmajor
(júnior) i Joan Capó.

VENDO CASA CENTRICA, de 3
plantas en Felanitx. Aceptaria
como pago apartamento en
Porto-Colom.
Inf.: Tel. 296310 y 675352.

Basquet

Eis equips «Juan Capi-Autocare rimalt»
ja estan en marxa



es gloses
d'iEn 1Pere0611

FELANITX, TERRA DE VI

Un temps amb oli i llimona
me feien treure es cucs.
D'això fa molta d'estona
des que m'han desaperescuts.

Amb el temps vaig descobrir
que es remei surt des cub
i que per matar es cuc
no hi ha com un clec de vi.

Ja m'ho diu En Pep Madritxo:
«Me pereix que es vi mata

una altra classe de "bixo"».

Castells de cartes
Els meus fills jugaven
amb un joc de cartes
i uns cartells formaven
dignes d'admirar.
Hi vaig de puntetes
vaig pegar bufada,
volaren les cartes,
tot se va espanyar.

Els meus fills ploraven
després de la tasca
la fàbrica en runes
desfeta per mi.
Fills de la meva Anima,
notau com és vana
l'ambició humana
que plorau així.

Rei de lo creat
Senyor de la terra
els homes aixequen
la immensa ciutat.
I un buf de l'Altíssim
tot ho tira en terra,
oh castells de cartes,
pura vanitat.

Traduit per Miguel, arran dels
succesos ocorreguts a Mèxic.

cant
No cant perquè sigui bo,
ni perquè sigui dolent;
cant per dar gust a la gent
i per divertir-me jo.

No m'agrada estar enfadat
ni tenir ningú ofès;
n'estic amb aquest ayes
de la vida encantat.
Jo no hi ha més gran tresor
que viure sempre content;
cant per dar gust a la gent
i per divertir-me jo.

L'alegria que hi ha en mi,
vull cantar per tot arreu;
i no es que de bona veu
tampoc pugui presumir.
Pere) en ella hi pos mon cor
i a fer-ho be tot l'esment,
cant per dar gust a la gent
i per divertir-me jo.

Es una diversió sana
que ens allunya del neguit,
que ennobleix l'esperit
i que a la gent agermana.
Convençut de tot això
i amb un cant fort i plaent,
cant per dar gust a la gent
i per divertir-me jo.

Mon entusiasme no mor
d'on sa vulla venga el vent,
jo estaré sempre avinent
i dispost a cantar a cor
per eixugar del man el plor
tots els bons anhels fonent,
cant per dar gust a la gent
i per divertir-me jo.

Si aquest man manc d'alegria
agafas l'autèntic to
i cantAs tot en un so,
i que hermas això seria!
Convé germá que la por
a cantar vagis perdent,
canta per dar gust a la gent
i et divertirás com jo.

Joan

Hoy a las 9 noche y mariana domingo desde las 3

Amor, violencia y fantasia como nunca se 'labia
ofrecido en una pelicula	 •

LADY HALCON
Seguda de:

La loca academia de policías
Vuelve otra vez a divertinos como nunca

Viernes 4, sábado 5 a las 9 y domingo 6 desde las 3

—La historia de un reencuentro familiar en mundos diferentes.

—La película con más éxito del verano. •

La Selva Esmeralda

8	 FELANITX

Cronicó Felanitxer
Apèndix

per 1?amon Rosselló

1396, 23 setembre.—Crida general manant que ningú gosi treure de
astors, espervers, falcons ni aucells de caça sense llicencia. Els pa-

trons de barques ho denunciaran si tenen algun d'aquests aucells en les
seves naus. (Pre)

1397, 11 maig.—Crida prohibint la caça de perdius amb ballesta,
lats, granades, cantant i altres enginys. (Pre)

1399, 4 agost.—Crida manant als jueus conversos s'agenollin quan
senten tocar la campana del Sanctus i l'Ave Maria, tal com ho fan els

'-cristians, (Pre)
1399, 28 novembre.—Crida manant que ningú gosi treure de la terra

or monedat o no monedat excepte el flori d'Aragó corrent. (Pre)
1401, maig.—Crida manant que ningú gosi portar armes prolfibides

Altra crida manant als cristians i als conversos no comprin vi juevesc
fet per a ús dels jueus. (Pre)

1403, 17 maig.—Crida manant que ningú de qualsevol condició o es-
tament sia gosi caçar amb ballesta, ca de mostra ni altre enginy. Ws,
que ningú caci perdius amb ballesta, granada, caldera o cantant, ni des-
fer nius ni llorigueres, ni matar llebres i conills, des de Carnestoltes a
Sant Miguel, exceptuant caçant dins ço del seu propi ús. Més, que ningú
compri de la carn caçada. (Pre)

1406, 28 maig.—Crida general per les viles insignes del Regne, d'orde
del rei Marti, manant fer complir el testament del rei Pere que assignà
50.000 lliures barceloneses per satisfer deutes, torts i injúries; els qui
sien obligats que mostrin i venguin els seus documents. Dia 27 d'agost
el discret Bartomeu ses Eres, batle reial de Felanitx, féu publicar la
crida a toc de trompeta pels Rocs acostumats, per Jaume Artigues, corre-
dor de la Cort. (Pre)

1406, 9 novembre.—A instància dels jurats del Regne es publica una
crida on' fan constar que d'un temps ençà no se celebra la festa de la
Conquista de l'illa, feta per l'alt i glorias rei En Jaume, el dia de Sant
Silvestre i Santa Coloma, portant l'estendart reial. Ara el governador,
jurats, prohoms i persones notables han ordenat que enguany i d'aqui
endavant cada any, se celebri la festa i es tregui l'estendart, amb la so-
lemnitat acostumada; manant a tots els habitadors de la Ciutat i de

facin festa i ningú, tal dia, porti vestits de dol; enguany toca assis-
tir-hi el gremi de paraires. (Pre)

1407, 21 abril.—Crida manant que el dia de Sant Jordi sia festa com
els ditunenges, ja que aquest sant cavaller ha proporcionat importants
victòries als cristians que «deven haver lo dit sant cavaller en sobirana
ievaddp. ( Pre )

— •Octubre.—Crida manant que els draps estrangers no entrin a
Mallorca.

1502, 29 gener.—Crida a les viles prohibint la caça de perdius. (fre)
1504, maig.—Crida prohibint l'entrada en el Regne de Mallorca capells

ni sombreros fets a fora. (Pre)
1507, 17 juliol.—Crida manant que ningú gosi tenir enamorades ni

cohabitar amb altres dones tant llibertes, captives, ni religioses «ni tenir
ab aquelles participi deshonest». (Pre)

— Altra crida prohibint treure oli del Regne.
— Altra crida prohibint els juraments de Déu i els sants del Pa-

- radis.
1514, gener.—Crida prohibint treure bates congrenyades del Regne.

Altra crida on es demostra que el ballar a dansades causa molts d'incon-
venients i entre els fadrins pagats per sonar. (Pre)

1518, juny.—Crida prohibint tirar coets.
1508, 14 març.—Francesc Sagrera, prevere, fa donació de béns i drets

a Guillem Caldentey, metge, nebot seu, fill de sa germana. (JP)
1530, 12 novembre.—Antoni- Caldentey, ciutadà, en nom propi i dels

seus germans, per pagar els aliments i vestits de sa germana Anna, fa-
drina, que habita a la casa de la Verge Maria de la Criança, ii assignen
16 lliures censals que fa la Universitat del Regne. (AB)

1533, 23 gener.—E1 procurador de Felip Roiz, rector de Llucmajor,
lloga a Bonanat Llobet, prevere de Felanitx, els drets i emoluments de
Ia rectoria de Llucmajor per 3 anys a raó de 331 lliures anuals. (AB)

1533, 19 juliol.—Antoni Caldentey i els seus germans Bernadi, Eulàlia,
Joanot (absent del Regne), Guillem i Bartomeu, tots fills i hereus de mes-
tre Guillem Caldentey, metge, i també sa germana Anna, mutter de Macià
Ferrer del Pla de Sant Jordi (aquests germans donaren a dita Anna 1.000
lliures en motiu del seu matrimoni), el qual pare era hereu de Francesc
Sagrera, prevere, fill i hereu de mestre Guillem Sagrera, picapedrer, trac-
ten sobre el plet de la Llotja que menen contra el Collegi de Mercaders.
(AB)

SES DE REPASO a partir de oc-
tubre. junto Colegio Juan Ca pó,
C. Dameto, 54
Inf.: En la misma dirección de

lunes a sábado de 16 a 18 h.

C. 4 habitaciones, sala comedor.
Cocina, baño y aseo, amueblados.
Aparcamiento de 14 m2.
Informes: Tels. 582324 y 575464.

PROFESORA DE EGB, DARA CLA- VENDO PISO EN PALMA de 112 m. Y de complemento:

La comunicación entre dos mentes ¡Se lo inmagina!

Proyecto Brainstorm




