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Pronòstic de Mestre Pere
Esperança per a 1986

En estos afis, estand el Sol en Aries, sera señor dcl ah Marte
per trobarse en Tauro casa de Vènus: per axò se pod dir que el
afi serà fèrtil, é indica ser fred: sera mediano de fruits. La pri-
max.era y el estiu seran humids, el otoño sec y el ivern aigós.
El gra sera car i el bestiar anirà â través: el oli y carn car,
llegum â la mitat. En estos afís per trobarse Saturno en el signe
Ángulo de la setena casa, denota guerras y morts de soldats: y
per ser conjunt ab Vênus, mort de alguna señora rica. La Lluna
conjunta ab el cap de Dragó denota ruina en los fruits, y Marte
per estar prop de la Lluna grans terremotos.
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Tomabts a la maia

‹<De capital»
Aniversari del Fundador de les Triulikies

Inauguració del nou convent
Potser a nivells estrictament o ficials es cregui que el centralisme ha

desaparegut a l'Estat espanyol amb I'aparició del que s'anomena «estado
de las autonomías», que no es altra cosa que una descentralització més
o menys aconseguida, més o menys assimilada, més o menys dissimula-
da; per-6 a nivells personals segueixen existint categories de persones i
estratificació del pensament segons el lloc d'origen.

A Mallorca potser no es nota massa, però a la península es sent dir
massa sovint que s'és de capital, per contrast amb aquells que són de
poble, i no diguem ja aquells que diuen que són de Madrid, especialment
ara que tenen tot allò de la movida, del Madrid me Mata, del Madrid cla-
ro que si, quan es posen davant d'un que es de capital de provincia, de
qualsevol nacionalidad o región o, simplement, de provincias, que es en
realitat corn ens segueixen considerant a tots els de la perifèria, aquells
que viuen en el centre de l'altiplà.

Se'm venen al cap ara dues anecdotes que podrien ser illustratives
del concepte de capital, del concepte de superioritat que tenen aquells
que han nascut o que viuen en una capital.

La primera la d'aquell actor nascut al poble de Paterna (comarca de
l'Horta, País Valencia) a qui demanaren d'on era i, sense dubtar-ho massa,
digué «de aquí, de Madrid». Clar, en aquell moment, enmig de tant de
palie és molt delicat reconèixer públicament que un es «de provincias»
i, en tot cas, es una complicació haver d'explicar que s'ha nascut en un
poble de tal comarca, que pertany a tal «nacionalidad o región». Res, el
més fàcil es dir «de Madrí» i tots ens• entenem. Tanmateix el carnet
madridista. de la vila de Madrid, es ben bo d'obtenir: sols es tracta de
reivindicar-lo, especialment si aquell que el reivindica es famós.

La segona anècdota es una mica més propera. D'ella en vaig ser testi-
moni l'estiu passat, l'estiu del 85 vull dir, sense que aquesta referencia
tengui res que veure amb aquell programa de la migdiada amb el qual
la TVE a les Balears ens castigava diàriament fa uns quants mesos per
tal d'omplir un horari que se li fa massa ample.

Del cas en vaig ésser testimoni, com vos he dit, aquest estiu
passat, en un vaixell de la Trasmediterranea, que feia la línia Valencia-
Ciutat. La conversa es desenvolupà en la barra de la fateteria del vaixell
entre un viatger i el cambrer. Traduim:

—Escolta —digué el viatger— t'he demanat un cubalibre de ginebra
i el m'has posat de rom.

—No, senyor, vosté m'ha demanat un cubalibre i jo li he servit el
que m'ha demanat: rom amb cocacola

—Per-6 jo volia un cubalibre de ginebra!
—Això que vosté diu es un raf.
—Ouè raf ni que punyetes!, —el viatger estava enfadant -se— tota la

vida el cubalibre ha estat de ginebra! Si l'hagués volgut de rom t'hagués
dit un cubalibre de rom.

—No senyor, cocacola i ginebra es un raf...
I ara deixam de traduir... perquè val la pena:
—Oye, tío, un cubata es un cubata y punto. Te crees que soy de

pueblo? Pues no, tío, no soy de pueblo: soy de Valencia capital.

Ja esta, ja teniu el passaport que necessitava aquell client enfadat
que no distingia entre un raf i un cubalibre. Aquest va ser l'argument
definitiu que necessita aquell client-viatger o aquell viatger-client per
ofegar els raonaments del cambrer: soy de capital. Es veu que els de la
capital són més llests i saben més que ningú, si fern cas del raonament
definitiu del client de València-capital.

Aixó, tot i que siguin anecdotes, no deixen de ser anecdotes tristes
que ens demostren fins a quin punt algunes condicions humanes neces-
siten d'arguments de localització geogràfica per sentir-se superior als
altres..., o, si més no, per no sentir-se inferiors.

Es com una reacció en cadena. Algunes persones d'Alacant es senten
«superiors» a les que viuen a la provincia, pel fet de residir a la capital,
però al mateix temps, alguns ciutadans de Valencia es senten superiors
no tan sols a aquells que resideixen en els pobles dels voltants o de la
provincia, sinò també als ciutadans de Castelló o d'Alacant, per una qües-
tió de categories provincials que s'originen en el segle XIX quan es fan
províncies de primera, de segona i de tercera. I tanmateix podem seguir
la cadena fins arribar a la Capital per antonomasia, es a dir Madrid, on

Dilluns passat fou festa gran per
a les Religioses Trinitaries i per tot
el poble creient de Felanitx. La Con-
gregació que nasquera l'any 1809 a
impuls del trinitari pare Miguel
Ferrer, —precisament a una casa
del carrer de So'n Morei, no gaire
lluny de l'actual convent—, celebra
amb relleu especial l'aniversari del
traspàs del fundador. I amb motiu
de donar per concluides les obres
de reforma de la seva residencia,
s'inaugura una sala-museu on es re-
colleixen documents i objectes refe-
rents a l'orde i el seu fundador.

La commemoració s'inicia cap al
migdia, amb una conferència que
dona a la sala de Sa Nostra En
Gabriel Janer Manila, entorn al pare
Miguel Ferrer i el seu temps. Fou
un parlament molt suggestiu en el
que, amb la paraula planera que
el caracteritza, oferl una visió prou
viva de la personalitat d'aquest reli-
giós abrandat, que visqué en una
epoca de pregones transformacions
socials. En Janer posa esment de
descriure les circumstancies espe-
cials en que es veren embolicades
les nostres illes, per tal de poder

ens trobarem que el concepte del centre no ha desaparegut senzillament
per la jerarquització que hi ha entre les províncies i perquè, per a moltes
persones, el món es divideix en dos conceptes: el centre i la perifèria.
Per això aquells que viuen en el centre no volen perdre l'ocasió de gaudir
d'aquest privilegi i potser per arx6 no m'he trobat mai amb ningú que
em digui que és d'un poblet de la provincia de Madrid. Tots són de
Madrid, i punt. El centre és el centre.

Vull dir per acabar que per a mi és tot un honor ser de la periferia
més perifèria de totes les perifèries, i que no debt. la meya condició de
cataliner per la de palmessano. Deix el centre, el centre que sigui, a tots ;
aquells que el vulguin lluir en el seu carnet particular o a aquells que
vulguin discutir la composici6 del cubalibre en els vaixells de la Tras.

RAMON TURMEDA

PD.—Cataliner és el nom que tenirh els habitants del raya! de Santa
Catalina, a Ciutat. Avui dia el barn s troba tan integrat 'en restrue-
tura urbana que és quasibé impossible distingir-lo de la resta de .

Palma.

mesurar amb equanimitat la vida i
obra del Pare Ferrer.

A mitjan horabaixa, l'església par-
roquial fou escenari d'una Eucaris-
tia solemníssima, concelebrada pel
pare Ignaci Vizcargiiénaga —que
digué la homilia— juntament amb
setze sacerdots més.

Després, les portes del nou con-y
vent s'obriren per a tothom i es
pogué visitar el museu del Pare
Ferrer així com totes les dependen-
cies de la nova residencia.

Diguem, pel que fa a la nova casa-
convent, que es una construcció
exemplar, que pel seu estil enno-
bleix un indret de la nostra pobla-
ció. Pel seu equipament, amb mol t.
bon criteri, s'ha aprofitat elements.
de l'estructura anterior i en conjunt
esdevé molt funcional i alhora d'una
sòbria elegancia.

Que aquest nou convent pugui
continuar per molts anys soplugant
aquesta congregació religiosa que fa
177 anys brostà dins el planter .

ubèrrim del nostre poble i que tant
de bé ha fet a la comunitat fela-
nitxera.
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Semestral:
	 1.125 Ptes.

Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.
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agenda
SANTORAL

Diu. 12 St. Arcadi
Dill. 13 St. Hilari
Dim. 14 St. Fél1x de Nola
Dim. 15 St. Pau, ermità
Dij. 16 St. Honorat
Div. 17 St. Antoni abat
Diss. 18 Sta. Prisca

LLUNA

Lluna nova el 10.

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porr-eres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les B, 10, 14 1 .

17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-

menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30

1 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: No-
mês els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: No-
mês els diumenges a les 9 i
13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte

Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

diumenge:
Miguel-Nadal
Jaume Rotger
C. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayit-Melis
Miquel-Nadal

TELEFONS D'INTERES
Policía Municipal 	 580051
Ajuntament (sois urgencies)
582200
Funeritria	580448. 581144
Ambulimeies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombera	 581717

FELANITX
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Ajuntament
Manitx

EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION

DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 9, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, que fue aprobada por una-
nimidad.

Se aprobó por unanimidad la cer-
tificación única por las obras de
Pavimentación del Camino de Ca'n
Foguerades.

Se aprobó la Certificación única
de las obras e instalaciones en el
Campo de Fútbol de S'Horta.

Aprobacillm de la certificación
única de la obra de acondiciona-
miento de un Aula en la Escuela
de Porto-Colom.

Se acordó la devolución de la
fianza a D. Matías Capó Capó para
la explotación de la Playa de Cala
Ferrera, ario 1985.

Se estimó el recurso de reposi-
ción interpuesto por D. Francisco
Antich Navarro contra acuerdo de
esta Comisión sobre un peldaño en
Ia acera pública en las calles Car-
denal Despuig esquina Dameto.

Se acordó sufragar en un 60 %
los gastos de un aparato de orto-
pedia solicitado para un hijo del
Guardia Municipal de este Ayunta-
miento D. Gabriel Morey Gelabert.

Se acordó requerir a los propieta-
rios del inmueble de la esquina de
la calle Sant Alfons/Zavellá para
que procedan de inmediato al arre-
glo de la misma por suponer un
peligro para los viandantes.

Se concedió un premio de 10.000
Pts. para el mejor escaparate de
Felanitx, solicitado por la PIMEM.

Se dejó sobre la mesa la solici-
tud de D. Antonio Puig Batle inte-
resando autorización para instalar
mesas y sillas en la acera del Me-
són Olé, hasta tanto no clarifique
con exactitud el lugar donde pre-
tende instalar las mismas.

Se autorizó a D. Antonio Adrover
Mesquida para efectuar el cambio
de vehículo adscrito a la licencia
de taxis n.° 16.

Seguidamente el Teniente de Al-

calde D. Pedro J. Batle Garcías dio
cuenta de la reunión mantenida
sobre elección de representante en
la Comisión de Participación Hos-
pitalaria, resultando elegidos repre-
sentantes de los Ayuntamientos en
dicha Comisión el propio Sr. Batle
y el Alcalde de Binisalem.

Se acordó encargar los proyectos
de pavimentación asfáltica de los
caminos de So'n Nadal y Es Pujol
a D. Antonio Miguel Alzamora.

Se dio lectura a un escrito sobre
defensa de la naturaleza, tomando
buena nota de ello.

Se concedió licencia a D. Juan
Capó Cabrer para construir una
vivienda rústica en la parcela 51
del Polígono 28, con una tasa de
27.030 Pts.

Se 'concedió licencia a D.a Apolo-
nia Gelabert Obrador para construir
una vivienda unifamiliar en solar
n.° 24 de la Urbanización Sa Punta
2.a Fase de Porto-Colom, con una
tasa de 54.946 Pts.

Se concedió licencia a D. Gaspar
Noguera Valverde para construir
una vivienda unifamiliar en el solar
n.° 187 de la Urbanización de Ca's
Corso de Porto-Colom, con una tasa
de 99.332 Pts.

Se concedió licencia a D. Miguel
Rigo Catalá para construir una vi-
vienda unifamiliar entre mediane-
ras, en solar de la calle Jaime I,
120, con una tasa de 46.600 Pts.

Se concedieron licencias de obras
menores a los siguientes particula-
res: A D. Bartolome Puig Soler, a
Hostal Vistamar, a D. Antonio Oli-
ver Muñoz, a D. Antonio Cruellas
Oliver, a D. Antonio Vaquer igo,
a D." Catalina Ticoulat Mestre, a
D. José Valls Picó, a la Sra. Dalle-

magne, a D. Marta Sastre Adrover,
a D.a Isabel Cabrera Pérez, a D.a Pe-
tra Barceló Oliver y a D." Carmen
Perca Prados.

En el turno de la corresponden-
cia oficial se dio lectura al escrito
de Ramaders Agrupats de ofreci-
miento de sus servicios para el fun-
cionamiento del nuevo Matadero
Municipal, acordándose por unani-
midad reconsiderar y dejar en sus-
penso el concurso iniciado para el
cuidado y conservación del Mata-
dero Municipal y encomendar a la
Comisión de Gobernación la con-
fección de un nuevo Pliego de
Condiciones para la concesión del
servicio íntegro del matadero, me-
diante concurso público.

A propuestl de D. Cosme Oliver,
y tras ser declarado de urgencia
por todos los asistentes, se acordó
por unanimidad que el Sr. Apare-
jador Municipal informe sobre el
estado de la cornisa de la Casa de
Cultura, y en caso de existir defi-
ciencias, trasladarlo al contratista
de dichas obras para la inmediata
subsanación de las mismas.

Felanitx, a 11 diciembre 1985.

El Secretario
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
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SE ALQUILA LOCAL PLANTA
BAJA, céntrico. Zona Ayuntamien-

to, nuevo 60m.2 (sin vivienda).
Tel. 580220.

CEDO EN APARCERIA PARCELA
DE VIÑA en Ca'n Curt.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

j1n11•1•n•n••••

Consultorio de Acupuntura Ifiektrol
ha sido trasladado a la calle Asunción, 4 - 1. piso puerta 45

Les recuerda que se pueden realizar tratamientos de

Obsidad. Artrosis, Lumbago, Ciática,
Vértigos, Insomnio, Asma, Tabaquismo

(dejar de fumar), Nerviosismo, Ansiedad,
Depresión.

Solicite información y hora de visita con el médico, al
Tel. 571030, de 20 a 21 horas.

Prohens Juan
VDA. DE JULIA

va morir al Carritxó, el dia 29 de desembre de 1985, a 91 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

Els seus fills Antemia, Apol.lônia, Miguel, Maria i Margalida; fills politics Pere Albons,
Sebastià Manresa i Pere Juliá; néts, renéts i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva
ánima a Déu.

Casa mortuòria: Ca'n Mira nto - Es Carribcó



Divendres, dia 17 de gener, a la Parròquia, MISSA SOLEMNE en
aonor de Sant Antoni, a les 8 del vespre.

Dissabte, dia 18, a les 8'30 del vespre, se calara foc al fogueró de la
Placa de la Font de Santa Margalida. En haver-hi caliu, podran torrar
tlangonissa o porquim tots els que en duguin. Hi haurà vi i sangria a
balquena, gràcies a la collaboració de la Bodega Cooperativa de Felanitx
i a la firma TREVIN.

Durant la toiradissa s'Esto' d'Es Gerricó alegrara la Netlada amb ball
de hot per a tothont.

Diumenge, dia 19, BENEDIES DE SANT ANTONI.
Una repicada de campanes, a les 3 del capvespre, anunciara la con-

centració a la Plaga d'Espanya de tots els participants a les beneïdes i als
concursos.

El Jurat se presentara a l'esmentada  concentració per afinar millor
la seva qualificació final.

A les 3'30, amb tota puntualitat, començaran a desfilar des de la Placa
d'Espanya, pel carrer 31 de Març, fins a la Plaga de Santa Margailda a
on es faran les beneïdes.

ES CONVOQUEN ELS SEGÜENTS CONCURSOS

CARROSSES.
EXEMPLARS DE BESTIAR.
PARTICIPACIONS DE CENTRES D'ENSENYAMENT O ENTITATS

JUVENILS.

, ePREMIS

AN1MALS SOLS
CARROSSES

1.-12.000 pessetes 1.— 3.000 pessetes

2.— 9.000 2.— 2.000

3.— 7.00G 3.— 1.500

4.— 6.000 4.— 1.250

5.— 5.500
6.— 5.000
7.— 4.500
8.— 4.000

PARTICIPACION DE CENTRES D'ENSENYAMENT
O ENTITATS JUVENILS

1.— 8.000 pessetes	 3.— 4.000	 »
2.— 6.000	 »	 4.— 2.000	 »

La inscripció al concurs: Mitja hora abans de les beneïdes a la Plaga
d'Espanya.

Les Carrosses i els Animals sols faran dues voltes. Els Centres d'Ense-
nyament o Entitats Juvenils solament faran una volta.

Com de costum, el Jurat valorara preferentment les carrosses, carros
o bestiar que se presentin endiumenjats amb motius folklóric, acorn-
panyaments musicals, etc.

El veredicte del Jurat i l'entrega de premis, es farà a continuació de
les Beneïdes.

ORGANITZA: LA CROADA DE L'AMOR DIVI.
PATROCINEN: L'EXCELLENTISSIM AJUNTAMENT I LA CAIXA

DE PENSIONS «LA CAIXA».

Wiskería

CLUB 1 !:DORIA
NUEVA DIRECCION

C. Andrea Doria - Tet 570665 - PORTO CRISTO

Pens petits
mas %MES

C. Aigo, 3- Tel. 581225 - FELANITX

FELANI IX       

resta de Sant Antoni a Felanitx
PROGRAMA

MEMORIES D'ADRIA
Possiblement una persona jove

poc cultivada literàriament sigui
més impressionable per un llibre
que una de més batallada (es un
dir) en la materia. Fa uns mesos
vaig llegir el llibre el títol del qual
encapçala el present escrit i, doncs
això, que es un dels 'libres que més
m'ha agradat mai. D'autora france-
sa, Margueritte Yourcenar (exacta-
ment de llengua francesa perquè va
néixer a Bruselles), esta traduït al
català —per Jaume Creus, l'any
1983— i al castellà. El vaig llegir en
la traducció castellana feta per Ju-
lio Cortazar.

Generalment horn tendeix a clas-
sificar els llibres. Aquest, pel cap
baix, es tot això: novella, história,
filosofia i poesia. Fonnalment con-
sisteix en una carta —11arguíssima-
que l'emperador de Roma Adrià
adreça al jove Marc Aureli, el qual
ha designat per esser successor seu.
Adrià fou un emperador d'origen be-
tic (del sud de la península Ibèri-
ca), admirador i seguidor de la cul-
tura grega, que governa en el segle
II de la nostra era. Per cert, conten
que en el senat roma se'n reien de
Ia mala pronúncia llatina, agrestius
pronuntians, nrópia do la Betica •

M. Yourcenar confessa que es va
interessar per aquesta epoca de la
història un dia que va , llegir la se-
giient frase de Flaubert: «Els deus
ja no hi eren, i Crist encara no hi
era, i de Ciceró a Marc Aureli hi
hagué un moment únic en que l'ho-
me fou sol».

He dit al principi que el llibre
m'havia agradat fortament, i ho ha
fet sobretot per les consideracions
sobre els essers humans que conté.
Una escriptora, una dona del segle
XX, s'apodera del pensament d'un
emperador roma, un home de fa
mil nou-cents anys, i aquest en pri-
mera persona explica els seus amors
(en especial pel jovenet Antinoo),
les seves ambicions de poder, les
seves amistats i enemistats, el món

roma, el món grec, la seva particu-
lar herencia de la filosofia grega,
les seves creences, en definitiva, la
seva vida, entesa corn quelcom mes
que una llista de fets. El lector es
va trobant gradualmern amb tot un
personatge, complicat, contradicto-
ri, admirador de la bellesa i bar-
rcer alhora, cultivador tant de l'es-
perit com del cos, can egat dels de-
fectes i virtuts de la seva epoca
però amb judicis universalíssims so-
bre tota casta de temes (la reiigió,
l'amor, el poder, l'ego, els altres, la
mort,...), motius de tractament en
tot lloc i tot temps.

Algunes cites (que deixaré en cas-
tellà perque es l'edició que tenc) a
fi d'incitar a la lectura: «Sólo en
un punto me siento superior a la
mayoría de los hombres: soy a la
vez más libre y más sumiso de lo
que ellos se atreven a ser. (...) Bus-
qué la libertad más que el poder, y
el poder tan sólo porque en parte

favorecía la libertad» (pàg. 41).
«Por aquel entonces empecé a ten-
firme dios. No vayas a engañarte:
seguía siendo, más que nunca, el
mismo hombre nutrido por los fru-
tos y los animales de la tierra, que
devolvía al suelo los residuos de sus
alimentos, que sacrificaba el sueño
a cada revolución de los astros, in-
quieto hasta la locura cuando le
taba demasiado tiempo la cálida
presencia del amor» (pàg. 121). «No
tengo hijos y no lo lamento. Verdad
es que en esas horas de cansancio y
debilidad en que uno reniega de sí
mismo, me he reprochado a veces
no haberme tomado el trabajo de
engendrar un hijo que me hubiera
sucedido. Pero esa vana nostalgia
descansa en dos hipótesis igualmen-
te dudosas: la de que un hijo nos
sucede necesariamente y la de que
esa extraña mezcla de bien y de
mal, esa masa de particularidades
ínfimas y extrañas que constituyen -
una persona, merezca tener suce-
sión». Un gran Ilibre, al meu parer.

Nicolau Barceló

articles d'oferta

,,,.1tx	 Cámara Agraria Local
SUBVENCION GASOLEO-B •

Se pone en conocimiento de to-
dos los agricultores con derecho a
percibir la subvención del Gasóleo-
B, que pueden pasar por estas ofi-
cinas, provistos del D.N.I., tarjeta
de agricultor y n.° de cuenta ban-
caria, al objeto de solicitar le sea
transferido el importe de la subven-
ción, finalizando el plazo el día 30
del actual mes de enero.

Felanitx, enero 1986.
El Secretario

Pedro Llom part Bosch

ANUNCIO

REDUCCION ARBITRIO
RECOGIDA DE BASURAS

Se recuerda al vecindario, que la
tarifa relativa a viviendas particu-
lares en Felanitx, litoral, S'Horta y
Ca's Concos, gozarán de una reduc-
ción del 50 % de la misma, siem-
pre y cuando se demuestre que en
la misma sólo habitan personas ju-
biladas, que disponen de una sola
vivienda y que la renta total perci-
bida por el conjunto de personas
que conviven en dicho domicilio no
exceda de 40.140,— pts mensuales.

El plazo para presentar la justifi-
cación que da derecho a la reduc-
ción de la tasa finird 'el 28 de fe-
brero.

Felanitx, a 7 de enero de 1986.
El Alcalde,

edro Mesquida Obrador

VENDO MOBILIARIO, utensilios•
peluquería y 2 secadores casco en
muy buen estado.

CAMBIARIA en obra 2 solares dö.

mAs de 300. m2 cada uno y salida ;

a dos calles..
Informes Tel.' 581023.



Parròquia de Sant Miguel
COL.LECTA DE CARITAT

NADAL 1985
Parròquia de St. Miguel
Església St. Agustí
Sant Salvador
Vicaria de So'n Valls
Vicaria d'Es Carritxó

147.478,—
31.410,—
13.626,—
3.912,—
6.222,—

Total 202.658,—
El 50 °Al d'aquesta coHecta s'ha enviat a Caritas Diocesana i

la resta queda a disposició del Secretariat Parroquial de Caritat
de Felanitx.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D.a Margarita Cldrovep Gpimalt
Vda. de Miguel Oliver (Costurer de So‘n Negre)

que falleció en Felanitx, el día 7 de enero de 1986, a los 91 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.

Sus afligidos hijos Francisco, María y Margarita Vda. de Antonio Adrover; hijo político
Sebastián Monserrat; nietos y biznietos; hermanos Juan y Bartolomé, hermanas políticas Andrea
y Antonia, sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan la
tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. S'Abeurador, 29

FELANITX
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Festa de Sant Antoni a Ca's Conos
L'Associació de Veïns del Cava-

Her de Ca's Concos ha organitzat la
festa de Sant Antoni amb el suport
de l'Ajuntament de Felanitx. Aques-
ta festa sera la més primarenca ja
que tindrà lloc aquest cap de set-
mana sota et següent programa:

Avui dissabte, a les 9 del vespre
es calara foc• al fogueró, al voltant
del qual s'armarà un ball popular
amenitzat per sonadors locals i l'ac-
tuació de s'EMol d'Es Picot. Hi
haura per torrar i sangria de franc
per a tots.

Demà se faran les tradicionals
beneïdes. Començaran a les 3 del
capvespre i hi haurà un concurs de
carrossses (tema 'Hure) amb el pre-
mis següents:

ler. 5.000 ptes. 2on. 3.000 ptes. i
3er. 1.500 ptes.

El número 10 de la collecció
-Coses nostres.

El dia de Cap d'Any es va presen-
tar a Ca's Concos l'opuscle número
10 de la collecció «Coses nostres»
que dirigeix en Pep Grimalt i Vidal.
Es tracta de l'entremés «Sa Sogra
i Sa Nora», original d'En Joan Obra-
dor (Xamarri), escrit dins el darrer
quart del segle, passat, La presenta-
ció fou a càrrec del nostre collabo-
rador Miguel Pons, tal vegada la
persona que més ha investigat en-
torn a aquest autor local.

L'edició porta una presentació de
Iban Mas, á" .1.S qual en diu de
l'obra: «Potser ja, hauriem de par-
lar de les obres d'En - Pere Alean-
rara Penya o d'En Bartomeu Ferra,
per trobar peces Molt més reeixides
dins la petitn ' història del nostre
teatre del segle XIX».

Diguem per tiltim que l'edició
d'aquesta obreta ha estat possible
grades al patrocini del Consell In-
sular de Mallorca.

XVII Curs Stvdia
Dimarts que ve, dia 14, a les

9'30 del vespre, al saló d'actes del
Collegi de Sant Alfons, tindrà lloc
la primera Iliço del XVIIè. Curs
Stvdia, que, com es costurn, expli-
carà el P. Antoni Oliver Monserrat,
C. R.

El qiiestiPriari rir-haiesta nova edi-
ció del Curs Stvdia, sera el següent:

TEMA:
Els grans ternes que han fet

Occident
(Un comentari a l'Encíclica

SLAVORUM APOSTOLI)
Lliçó 1 (14 de,. gener): Les arrels

d'Europa. L'evangelització.
Lliçó 2 (28' 'dé gérier): El legat de

Roma: El Diet i les estructures.
Lliçó 3 (4 de febrer): El cristia-

nIsme: L'home lliure i senyor del
Món.

Lliçó 4 (11 febrer): Els pobles jo-
vs: Sempre cap a metes npves.

Lliçó 5 (25 febrer): La llibertat:
la veritat us farà Iliures.

Lliçó 6 (4 de març): El treball:
El treball que allibera i esclavitza.

Lliçó 7 (11 de març): El caminar

incansable: Horno viator.
Lliçó 8 (18 de març): Demà ja es

avui: El patrimoni que tenim ¿el
perdrem?

La Coral de Felaritx, a la Setmana

de Cant Coral de Ciutat
El proper divendres dia 17, la

Coral de Felanitx, actuara a les 8'30
del vespre, a l'església de Sant Fe-
lip Neri de Ciutat, dins la «Setma-
na de Cant Coral» que organitza
anualment l'Ajuntament de Palma
en collaboració amb la Federació
de Corals de Mallorca.

El P. Domingo Andreu, Superior de
Bajar

El passat dia 3; festa del Beat
Josep M.. Tomasi, cardenal teati,
se celebra a So'n Espanyolet Capi-
tol Provincial dels Teatins, en el
qual fou nomenat Superior de la
Casa Monestir de Béjar (Salaman-
ca) el nostre paisà' el P. Domingo
Andreu Sastre.

Desitjam al pare Domingo Andreu
una fecunda gestió al front de la
casa de Béjar que és seminari me-
nor de l'orde.

Hogar del Pensionista
En el sorteo patrocinado por LA

CAIXA •realizado entre los socios
del Hogar, correspondiente al mes
de noviembre, ha sido agraciado el
socio n.o 1.019, D. Mateo Antich
Obrador, 6. a Vuelta o.° 93 de S'Hor-
ta y en el correspondiente al mes
de diciembre el socio rao 1.432,
D. Cristóbal Barceló , Estelrich, car-
rer Pelat n.° 80. •

Pluja
La pluja registrada. el passat mes

de desembre es la, següent;
	Dia 5	 1 litre

»	 8	 3'2 litres
9 13'5	 »

	

13	 0'8
22 10'5

	

23	 4'5

	

24	 1
29 21'5

	

30	l'8 , ,

Total recollit durant el mes, 57'8
litres per metre quadrat.

El total de pluja recollit durant
l'any 1985 es de 500'6 litres.

Croada tie l'Amor Divi
MISSA SUFRAGI

Avui a les 7 de l'horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons, la missa sera
en sufragi d'Antoni Barceló Gela-
bert, mort recentment i que va per-
tanyer a la Croada.

El Pare Director i els familiars
del difunt conviden els fidels a
aquesta Eucaristia.

Jaume Prohen exposa a Salt
El passat di:t 3 inangura una ex-

posició a la sala de cultura de Salt
(Girona), el !Ristre pisa Jaume Pro-
liens. Es una mostra de l'ohrit mes
recent d.aquest jove pintor i restará
oberta lins el 15 de gener.

La canasta del C. D. Felanitx
El número guanyador de la ca-

nasta nadalenca del Club Deportiu
Felanitx, és el 2.601.

Agraimen de «Gent de Bulla.
El grup de teatre «Gent de Bu-

lla», vol agrair públicament totes
les collaboracions rebudes en la po-
sad , en escena de la darrera obra,
«Jo seré el seu gendre» i sobre tot
a Mobles «SAMU» que ha cedit el
mobiliari per a totes les represen-
tacions així com el seu transport.

vida social
NECROLOGICA

El passat dia 29 de desembre des-
cansa en la pau de Déu a Es Car-

ritxó, a l'edat de 91 anys, D.  Apol-
Iónia Prohens Juan, Vda. de Julia.
Al cel sia.

Reiteram la nostra condoléncia a
la seva familia, i d'una manera es-
pecial als seus fills D.a Antònia,
D. Apoliónia, D. Miguel, D. a Maria
I D.. Margalida.

41=1011=

Sección Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS
FESTA DE SES CAPELLETES
Demà diumenge se celebrara la

festa de la Sagrada Familia. A les
4 del capvespre hi haurà exposició
solemne del Santíssim i torns de
vetla per a les families de la visita
domiciliaria . -

A les 6'30, rosari, exercici a la Sa-
grada Familia de Natzaret, benedic-
ció del Santíssim i reserva.

A les 7 missa solemne que presi-
dira Mn. Jaume Obrador qui dirà
la homilia.

Els Pares Teatins conviden a to-
tes les families felanitxeres a aques-
ta festa.

SE DAN CLASES DE CORTE y
Confección sistema Martí.
In f.: C. Gerreria, 29 - 1." lzda.

SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada ,.desde 700.000 ptas. Resto a
con venir.
Ini.: Tel. 581660.

SE VENDE CASA, planta baja y
Piso en C. Sitiar.
In f:. Tel. 580606

informació



FELANITX

Folión en las vallas con el Presidente tie
F.J. como protagonista
faianitx, O- Ato. Baleares, 3

Felanitx: Nadal (2), Oliva (2), Ma-
nolito (0), Frau (1), Vicens (2), Mu-
nar (1), Valentin (1), Covas (1),
Torrado (1), Rial (0), R. Juan (1).
Vacas (1) en sustitución de Vicens
y Company (1) por Frau.

Arbitro: Blaya Vivancos. Deficien-
te. Enserió tarjetas amarillas en de-
masía, equivocándose en la conce-
sión del segundo gol. Recibieron las
mismas, Oliva, Frau, Vicens, Valen-
tín, Company, Rafi, Rivera y Chea.
En el descanso, llamó a los entrena-
dores y capitanes respectivos, me-
dida que generó que el ambiente se
calmara.

INCIDENCIAS:
Alrededor de 500 espectadores

que dejaron 150.000 pts. en taquilla,
ocupando asiento en la tribuna cu-
bierta, el presidente de la Federa-
ción, Antonio Borras del Barrio.
Con motivo del segundo gol blan-
quiazul, un espectador le insultó y
entonces el presidente se tomó la
justicia por su mano, agrediendo
al mencionado espectador que de
inmediato repelió la misma, siendo
retenido por la Fuerza Pública, e
invitado a abandonar el recinto de
juego. Una vez serenados los áni-
mos, todo transcurrió en completa
normalidad.

Un espectáculo muy lamentable,
que no dice nada bueno en favor
de quien preside el fútbol balear.
GOLES

Minuto 16: Bota de certero testa-
razo, consigue el O a 1.

Minuto 40: Botubot, en jugada
dudosa, aumenta ventaja, O a 2.

Minuto 87: Pepín, en brillantísi-
ma intervención, culmina jugada de
toda la delantera, remachando el
resultado. O a 3.

COMENTARIO:
El mejor fútbol lo vimos en la

primera parte que fue el período en
que el Felanitx resistió el envite.
Hasta que el Atco. Baleares consi-
guió su segundo gol.

En la segunda parte, los visitan-
tes dominaron por completo la si-
tuación, y en muchos momentos
parecía, o daba sensación, de que
no jugaban a todo tren, dejándose
dominar para después salir en trom-
ba hacia el portal local. Los blanqui-
azules superaron por completo al
Felanitx, en forma física y sobre
todo, técnicamente, demostrando ne-
ta y absoluta superioridad. Hemos
de añadir que ante rival de tanta
categoría, los locales equivocaron el
sistema táctico.

Una vez finalizado el encuentro,
solicitamos la opinión de ambos en-

trenadores, Toni Oviedo y Tony
Riera, quienes han coincidido en
que el resultado era totalmente jus-
to, lamentando las incidencias sur-
gidas, que afearon lo que de ante-
mano prometía ser un gran espec-
táculo, un espectáculo que se tar-
dará en poder volver a presenciar
en el histórico y legendario «Es
Torrentó».

Por lo demás, exceptuando las in-
cidencias señaladas, todo transcurrió
envuelto de deportividad, llegándose
al final, sin que se repitiera ningún
mal modo, y menos, muestras de
antideportividad.

ANDRI

EL DOMINGO UN PARTIDO
DE VITAL IMPORTANCIA

ALARO - FELANITX

Con tres negativos, el Felanitx se
une al pelotón de equipos que
luchan por la permanencia, entre
ellos el Alaró. El Felanitx debe pun-
tuar para conseguir dar un paso
hacia adelante, y superarle en el
«gol-average» directo. El resultado
de la La vuelta en «Es Torrentó»
fue FELANITX, 2 - ALARO, 1.

Riquelme

SEGUNDA REGIONAL

CA'S CONCOS, 2 - BRASILIA, O

ESPERADA VICTORIA

Sobre el colista el Ca's Concos
consiguió una importante victoria
que le permite alejarse de los pues-
tos de descenso. El resultado es
claro, pero el visitante no dio las
facilidades esperadas.

ROTLET, 2 - S'HORTA, 1

DE NADA SIRVIO
EL GOL INICIAL

El S'Horta se adelantó en el mar-
cador merced a un gol de su «pi-
chichi» T. Ramírez, cosa que hacía
albergar esperanzas de conseguir
algo positivo en este desplazamien-
to. Pero el S'Horta, fuera de casa,
otorga facilidades a sus adversarios,
al final, como viene siendo norma,
terminó por ceder los dos puntos
en litigio.

TERCERA REGIONAL
FELANITX AT., O - POBLENSE, 1

«...PASARON LAS FIESTAS»
Felanitx Atco.—Obrador (2), Gon-

zález (2), J. Maimó (2), Risco (1),
Fiol (2), Fernández (2), Cano (2), Ni-
co (2 Julia (2), Alfonso (2) y Pirri
(1). En el segundo tiempo Moyano
(—) por González y T. Barceló (—)

por Pirri.

Mala suerte para los atléticos,
que no supieron aprovechar las
oportunidades de gol con que con-
taroretior otra parte, el equipo «po-
bles» demostró una preparación fí-
sica impropia de estas fechas, muy
superior a la de los merengues.

Santi «chupó» banquillo y su
ausencia a penas se notó, si bien
tampoco se consiguió nada positivo.
El árbitro anuló un gol a los visi-
tantes.

JUVENILES
FELANITX, 5 - PETRA, 1

MUY FACIL

Con goles de Vicens, J. Barceló,
Antich (2) y Adrover Sastre se im-
pusieron con autoridad sobre el Pe-
tra, que demostró en «Es Torrentó»
pocas cosas.

CULTURAL, 3 - S'HORTA, O

Por el S'Horta jugaron Jesús,
Adrover II, Rito, Adrover I, Ramón,
Bennasar, Uguet I, Virias, Gamundí,
Galmés y Uguet II.

INFANTILES

FELANITX, O - ESPAÑA, 3

MAL PLANTEAMIENTO

Con muchas facilidades en defen-
sa, y un mal planteamientot en la
zona ancha, dieron lugar a los pe-
ligrosos contrataques visitantes que
a la postre significaron la derrota,
clara a todas luces. Por contra,
J. Gallardo tuvo magníficas ocasio-
nes para marcar, pero el arquero
visitante estuvo colosal bajo los
palos.

ilepolies
cambiantes
CONFITURA DE TARONJA

Ingredients: 1 Kg. de taronges
pelades i 800 gr. de sucre.

Preparació: Es pelen les taronges
(millor si són de pell prima) i es
lleva tot el formatge i el tel dels
grells que es pugui. Es posen al foc
1 es bullen 20 minuts. Després es
passa pel multi-bat, s'hi afegeix el
sucre i tres clovelles de taronge
que abans s'hauran arreglat de la
forma següent: es posen al foc amb
aigua freda i un cop alcin el bull
es tira l'aigua i es repeteix l'opera-
ció per tres vegades. Tallades en
llenquetes es tiren dins la tarona i
el sucre i es torna posar al foc 25
minuts aproximadament.

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

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.

ALEVINES
FELANITX, 1 - J.D. INCA, 4

SUPERIORIDAD VISITANTE
Nada' pudieron hacer los meren-

gues ante un equipo superior en to-
do, hasta en estatura. El gol del ho-
nor fue obra de E. Roig.     

NO S IL FER
Suau sensació entresuada

a la cambra allegórica
entre la boira embullosa

dins la llana voluminosa.
—Insomni...

t'estim!—
La mar suporta

l'atac de la terra,
PeR qUè!

L'estel enlluerna
Ia visió intuida,

PeRqUè!
—La rosa m'ha

fet mal,
talleu la rosa—

Invent pensaments estereotipats
ENVEJA! em tenen

perquê he perdut
—Insomni"

t'estim-
...encara	 i sempre

serás iHusió
i desig
i somni
i, a més, LA NIT.

- Pere Uguet 29 desembre 85       

PINTOR Manuel Tirado Rubio   

Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetes
Presupuestos sin compromiso

Calafiguera, 64 - Tel. 582038
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Avui dissabte, INAUGURACIÓ
Taller-botiga de bicicletes i ciclomotors

«LLEBEIG»
Passeig R. LLull, 8 	 FELANITX
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Horsábado a las 9 noche y ,mañana domingo desde las 3 tarde

Clubs de gimnasia... ¿Más sexo que sudor?

PERFECT
con JOHN TRAVOLTA

Y seguidamente:

MAD-MISION
Los ases del metal

Viernes 17, sábado 18 a las 9 noche y domingo 19 desde las 3 tarde

Un policía que sabia demasiado y un niño que lo había visto todo

•P UNICO TESTIGO
con Harrison Ford

6 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Aprovechamos esta sección pa-
ra felicitar a nuest,ro compañero
PERE UGUET al resultar ganador
en el «Vê ENCONTRE DE POESIA
CATALANA JOVE», que patrocina
Ia Gencralitat de Catalunya. Un jo-
ven poeta que hemos tenido opor :-
tunidad de conocer en las paginas
de nueFtro «SEMANARIO». El titulo
de su trabajo, que recopilaba doce
poemas, era: «Estant un hivern
vora el camí del sol». Enhorabona,
amic!

• El pasado sábado s, en partido
adelantado a la jornada de la divi-
sión, se enfrentaron en el terreno
de juego el FELANITX y el ATCO.
BALEARES. En las gradas se en-
frentaron BORRAS DEL BARRIO,
flamante Presidente de la Federa-
ción y un aficionado local

Un «CHZU» lamentable, que
ha tenido eco en el programa «SU-
PERGARCIA» de ANTENA-3„ «RA-
DIO NACIONAL», y en casi toda la
prensa del país. Miren por donde
el nombre de Felanitx se ha hecho
popular. La cosa traerá cola, lino
ya verán.

• BARTOLOME MESTRE volvió
a ser uno del once titular del HER-
CULES C. F., en el partido dispu-
tado contra el ATCO. MADRID en
el «VICENTE CALDERON», jugó
todo el partido y consiguió la nota
de «aprobado». Su equipo perdió
por UNO a CERO, pero estuvo, en
los últimos minutos, a punto de
conseguir el empate. Esperamos
que el míster alicantino siga con-
fiando con el felanitxer.

• VIDEOCLUB. — Esta semana
les recomendamos «EL PADRINO.
(THE GOODFHATER»), la obra
maestra de F. F. COPOLA basada
en la célebre novela de MARIO
PUZO. Buenos actores como MAR-

LON BRANDO, AL PACINO, JAMES
CAAN, DIANNE KEATON, y un lar-
go etc... Con la música inolvidable
de NINO ROTA.

• El 4( EQUIPO A» felanitxer se
desintegró, momentáneamente, en
el transcurso de estas señaladas
fiestas, lógico. Algunos tuvieron se-
rios problemas con sus respectivas
melopeas; el cienasta —por ejem-
plo— sufrió, a altas horas de la
madrugada, un «percance» que le
tuvo retirado algunos días en su
casa, para esconder el moratón de
su ojo izquierdo. Y es que si no
actúan como equipo, no son nada,
simples mortales.

• De nuevo, en la palestra está
nuestro amigo RAFEL «SIMONET»,
que organizó a su banda de corne-
tas y tambores para la cabalgata
dels «REIS MAGICS». No estuvo
en el desfile, pero sí ha prometido
hacerlo para Semana Santa. Y es
que se halla completamente repues-
to de su enfermedad, y tiene los
bríos de un chaval, ya lo dije.

• En la CARTELERA CINEMA-
TOGRAFICA felanitxera tenemos a
JHON TRAVOLTA y JAMIE LEE
CURTIS (hija de Toni Curtis y
Janet Leigh) que está consiguiendo
el definitivo estrellato tras hacer
muchos films de terror de la serie
B, en una película titulada «PER-
FECT», e. sexo o gimnasia?, en una
desenfadada comedia. Ases de metal
en «MAD-MISIOND, una más sobre
la moda. BUD SPENCER es el
«BOMBARDERO» que suelta sus
puños a go-go y arrea impresionante
tes mamporros a unos tíos con cara
de idiota. «EL HONOR DE LOS
PRIZZI» es la última del viejo
maestro JHON HOUSTON. Cuenta
con actores como JACK NICHOL-
SON, su compañera en la vida real
e hija del «dire», ANGELICA
TON y a KATTHELEN TURNER
(maravillosa como siempre) en una
historia de RICHARD CONDON so-
bre la mafia neorquina. Una buena
película, a la que no falta ni el
humor.

JORDI GAVINA

VENDO RUEDAS para coche en
perfecto estado, precio interesante
Informes Tel. 575782

SE VENDE SOLAR en calle Miguel
Cifre.
Informes: Tel. 581889 (noches).

11,61•MMINIIIM!

GOLEADORES
Una sección que patrocina
-AUTOCARES CALDENTEY»

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C.D. FELANITX

1.—M. RIAL con seis.
2.—Vicens y R. Juan con tres.
3.—Vacas y Torrado con dos.
4.—Garau y Covas con uno.

S.D. C'AS CONCOS

1.—ROSELLO y J. JULIA con
tres.

2.—Bordoy con dos.
3.—Gordillo con uno.

C.D. S'HORTA

1.—T. RAMIREZ con cinco.
2.—Más con cuatro
3.—M. Roig con tres.
4.—Dino con dos.
5.—Oscar, Santi y Juli con uno.

FELANITX ATCO.

1.—ALFONSO con once.
2.—T. Barceló con cinco.

3.—Hoyas con cuatro.
4.—Pirri y N. Juliá con dos.
5.—Fernández con uno.

JUVENILES

1.—J. JULIA y J. BARCELO con
seis.

2.—Crucera, Antich, y Adrover
cen cinco.

3.—Risco con cuatro.
4.—Juli con tres.
5.—J. Piña con dos
6.—Vicens con uno.

INFANTILES

1.—J. GALLARDO con ventiseis.
2.—S. Oliver y A. Gallardo con

cinco.
3.—Muñiz y Beas con tres.
4.—Luciano con dos.

ALEVINES

1.—G. JUAN con cinco.
2.—Maimó con cuatro.
3.—Roig con tres.
4.—Sierra, y Pons con dos.
5.—Gonzalez, Leandro y Diego con

uno.

S. Artigues

VENDO COCHE 11-6 letra E en
buen estado por 145.000 ptas.
la.: Tel. 460131

ALQUILO LOCAL en C.Santueri,74
bajos.
In f : Tels. 580543 y 581253

Masajes Terapuéticos
Efectuados por Quiromasajista titulado para

CELULITIS
	

DESVIACION DE COLUMNA
ARTROSIS
	

CONTRACTURAS MUSCULARES
LUMBAGO
	

ESGUINCES, ETC.
CIATICA
REUMA
VARICES
GIMNASIA DE REHABILITACION

SAUNA

MASAJE DEPORTIVO

Dirijido por Martín Antich (Masajista)
Via Majórica n.° 28 Tel. 553622 - MANACOR

y de complemento:

COLE, COLE QUE TE COMO

STURELL
ROBA i ARTESANIA

REBAIXES: 2010 i 40 010
Xandals sportius 407 0

«Vaqueros» Wrangler 40 7 0



CINE FELANITX 581231

Hoy sábado a las 9 noche. Mañana domingo desde las 3

Una pareja de amantes de sangre caliente en un
negocio de sangre fria

EL HONOR DE LOS PRIZZI
de John Huston con Jack Nicholson y Kathleen Turner

Bombardero
con But Spencer

Viernes 17 y sábado 18 a las 9 noche.
Domingo 19 en 3 sesiones continuas desde las 3 tarde

Con el Cometa Halley, llega el terror !!

Los creadores de «Alien», «La Guerra de las Galaxias» y
«Poltergeistn, ahora juntos en...

LIFEFORCE tUERZA VITAL
Complemento:

La loca historia de los 3 Mosqueteros

FELANITX

Ia roda del

• Gener 1986. En primer Hoc
BON ANY a tots els lectors.

• Amb l'aprovació del Consell
de Mallorca, SENCELLES i PUIG-
PUNYENT comencen aquest any
amb el seu nom normalitzat al ca-
tala.

• Rei vin di ca cions frontereres
han enfrontat militarment dos paï-
sos africans: MALI i BURKINA
FASO (ex-Alt Volta).

• i .s molt senzill: Digueu-li Ca-
talunya, és el nom del Ilibre publi-
cat pel nacionalista i vice-rector de
la Universitat de Valencia, JOSEP
GUIA.

• Les tarifes de la CTNE baixen
aquest any un 10.5 %, però puja el
preu del pa, tot això, és clar, abans
que es comenci a veure l'efecte
l'IVA en altres productes.

• 185.000 milions de pessetes
costara a l'Estat espanyol sanejar fi-
nancerament l'empresa SEAT abans
que passi a formar part del grup
alemany VOLKSWAGEN.

• Representants d'Euskadi, Ga-
licia, Occitania, Córsega, GaHes, Ir-
landa, Sardenya, la Vall d'Aosta, els
Països Catalans i altres delegacions
fins arribar al número aproximat de

seixanta, es reuniren en Ia CONFE-
RENCIA DE NACIONS SENSE ES-
TAT DE L'EUROPA C , CCIDE'NTAL
(CONSEO), per iniciativa del
CIEMEN, a Barcelona per discutir
temes que afecten a aquests pobles.

• La central nuclear de THREE
MILE ISLAND (Pennsi?vania, USA),
aquella que l'any 1974ova ser la cul-
pable d'una perillosíssima fuita ra-
diactiva, ha tornat a ser noticia:
una fuita d'aigua i de gas radiactius,
ha provocat la por i l'alarma, però,
segons sembla, ha pogut ser contro-
lada.

• Quatre ESCOLES PRIVADES
de Badalona (comarca del Barcelo-
nès) han passat a ser ESCOLES
PUBLIQUES en virtud d'un conve-
ni fet entre l'Ajuntament, la Gene-
ralitat i les mateixes escotes.

• Més de quinze persones resul-
taren mortes en la salvatge acció
realitzada en els aeroports de VIE-
NA i ROMA per dos grups de mu-
sulmans fanatics pertanyents a l'or-
ganització palestina d'ABU NIDAL,
que Ilançaren bombes de ma i dis-
pararen sobre passatgers indefen-
sos que es trobaven davant les ofi-
cines de la companyia aèria israe-
liana EL AL.

• El Regne Unit i l'Estat francès
començaran properament les obres
del túnel que es vol construir sota
el Canal de la Manega.

• Televisió Espanyola suprimí el
programa LA CLAVE per motius
d'audiència, justificació aquesta que
no ha estat acceptada pel director
del programa Balbín.

Bàsquet

Cadets masculins

RAMON LLULL, 65
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 59

Un partit que s'havia de guanyar
a la força i es perdé a força de
dur un primer temps amb excessi-
va lentitud (33-25). Als deus minuts
de la segona part reaccionaren els
del J. Capó i el seu joc fou molt
millor i prengué un ritme que els
duia directament a una victòria,
que no va ser possible perquè l'àr-
bitre i els directius i entrenador
del Ramon Llull estaren massa
d'acord.

Anotaren: Obrador (4), Lázaro
(6), P. J. Fullana (6), B. Maimó
(19), Nicolau (4), Monserrat (6) i
J. C. Maimó (14).

Juvends femenines
J. CAPCl/AUTOC. GRIMALT, 52
BONS AIRES, 32

Resultat ample, després dels dos
partits que havien jugat en el tor-
neig «Hermanas Rullán» amb temp-
lelos molt ajustats (perderen amb
el Santa Mónica per 43-38 i guanya-
ren al Campos per 53-49) que les
proporcionaren el tercer Roe.

Des del primer moment s'imposa-
ren les felanitxeres en un partit
dur protagonitzat pel sexe

Jugaren: Ruiz, Margalida Lladó
(10), López (5), Garcías (4), Vivan-
cos (6), Roig, Camarero (14), I. Re-
verte (13).

Juvenils masculins
PATRONATO, 87
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 48

No es podia esperar un resultat
millor davant un equip que duia un
promig de 103 punts per partit a
ca seva.

S'aguanta be fins al minut 13 (19-
15). Els pitjors moments els passa-
ren al començament del segon
temps.

Destaquem a nivell global la
lluita de tots i el fet de convertir
nou dels tirs lliures llançats. I a
nivell individual, a Miguel S. Pere-
lló pels 13 balons recuperats i 11
punts convertits, i a Dama Bover,
maxim encestador del partit, amb
17 punts conseguits des de mitja
i llarga distancia.

Sortiren al camp: Sánchez (6),
A. Oliver (10), Maimó, Vicens, Pe-
relló (11), Sagrera (4), Fullana, Bo-
ver (17).

PER AVUI
Dos partits d'allots a la vila. Els

cadets necessiten aprofitar l'oportu-
nitat que els brinda l'Alcúdia i els
juvenils tindran un partit molt mo-
gut en front d'un fort La Salle,
actualment segon.

L'equip femenil es desplaça a Cap-
depera per a jugar amb l'Escolar,
que encara no coneix la victòria.

UN POC D'ESTADfSTICA

En els partits oficials jugats fins
ara i a cada un dels equips, cal
destacar els següents jugadors més
efectius:

Juvenils femenines (6 partits):
1.a, Antònia Camarero, 99 punts; 2.a,
Isabel Reverte, 44 punts; 3.a, Marga-
lida Lladó, 42 punts.

Juvenils masculins (11 partits):
ler., Antoni Oliver, 226 punts; 2on.,
Damià Bover, 105 punts; 3er., Mi-
guel S. Perelló, 72 punts.

Cadets masculins (7 partits): ler.,
Bartomeu Maimó, 84 punts; 2on.,
Joan Carles Maimó, 59 punts; 3er.,
Pere Joan Fullana, 53 punts.

VENDO BOTE MADERA tipo INCA
de 18 palmos, con motor Andreu,
arranque eléctrico.
Inf.: Tels. 580228 y 581930.

Restaurante

SES PORTADORES

Casa Pedro
Tel. 575171 - Porto-Colom

Comunica a sus clientes y amigos

que no cerrará los jueves.

Abierto todo el año

Su restaurante de confianza

Especialidad en pescados frescos,
mariscos, langosta...

Victòries colaries



SOL BOUTIQUE
fa saber is seus
clients que ja han

començat els
substanciosos

DESCOMPTES
de la temporada

stn
E LITIMEa  

Demografia 85
REGISTRE CIVIL

Naixements = 143;
Matrimonis civils 16
Matrimonis canònics 73
Total matrimonis	 89
Defuncions = 156

PARROQUIA ST. MIQUEL

Matrimonis 51 -= 51
Baptismes

Nins 56
Nines 36 =92

Defuncions
Homes 73
Dones 74 --= 147

PARROQUIA
DE CA'S CONCOS

Matrimonis 5 = 5

Baptismes
Nins 2 = 2

Defuncions
Homes 4
Dones 5 = 9

PARROQUIA DE S'HORTA
Matrimonis 7 =7

Baptismes
Nins 9
Nines 6 = 15

Defuncions
Homes 2
Dones 3 = 5 

171.n	 .37K-1.11=0,	 	9E3  

FELANITX

Cronicú ConcarríFESTA DE SANT ANTONI EN ES CABRITA
PROGRAMA de les festes que en honra de SANT ANTONI se cele-

braran en ES CARRITXO els dies 16, 17 i 18 de gener de 1986, patrocina-
des per L'ExceHenassim Ajuntament de Felanitx i Veïnats d'Es Carritxó.

DIJOUS, 16
A les 20,00, Missa solemne concelebrada en honor de Sant Antoni.
La presidira i predicara Mn. Bartome Miguel, Arxiprest de Felanitx.
Durant la Missa cantara el Cor de S'Horta.
Bailara l'Oferta l'Escola cle Ball de Ca's Concos des Cavaller.
Hi assistira la Corporació Municipal.	 -
A les 20,30, GRAN FOGUERO DE SANT ANTONI. Hi haura torrada

pel qui en dura o si vol comprar-ne en trobarà. Se rifara porcella. Sangria
gratis fins que s'acabarà.

Es rifara una porcella, un indiot, una ensaimada i dues botelles de
Champany.

Durant el fogueró actuació dels glosadors:
Na JUANA CARTERA, En PLANISI i el glosador local En RAFEL

ROIG.
A l'entremig actuació del TRIO TOT TEMPS.

DIVENDRES, 17, DIA DE SANT ANTONI
A les 15,30, Tradicionals BENEIDES.
Hi haura els següens premis per aquelles carrosses que, a criteri del

jurat, ho meresquin:
PRIMER PREMI 10.000 Ptes.
2.-8.000 ptes.; 3.-7.000 ptes.; 4.-6.000 ptes.; 5.-4.000 ptes.; 6.-3.500

ptes.; 7.-3.000 ptes.; 8.-2.500 ptes.; 9.-2.000 ptes.; 10.-1.000 ptes.
Totes les carrosses seran obsequiades. El jurat estarà format per una

persona de cada poble d'on hi hagi carrosses participants.

DISSABTE, 18

II HOMENATGE AL NOSTRES VELLS.
A les 15,00, Compareixença dels Vells amb els seus acompanyants a

ca ses Monges, des (Pon partiran cap a l'Església acompanyats per les
Autoritats i de tot el poble.

A les 15,30, Missa concelebrada, presidirà Mn. Joan Ferrer.
A les 16,00, Parlament de D. Miguel Pons.
A les 16,15, Presentació del 'libre número 11 de la Collecció «Coses

Nostres» titulat «LA SENZILLESA D'UNA ANIMA».
Aquest número ha estat patrocinat per D. Miguel Rosselló i Maimó.
A les 16,30, Recital de cançó mallorquina a càrrec de

JOAN i M.a ANTONIA
A les 16,45, Repartiment d'objectes commemoratius de l'Homenatge.
A les 17,00, Cloenda per les Autoritats.
Patrocina aquest acte l'Associació de la Tercera Edat d'Es Carritxó.

Començam avui aquesta modesta
secció concarrina per tal de deixar
constancia dels esdeveniments que
si be no són molt importants, ni
tampoc ocorren molt sovint, si són,
al cap i a la fi, la història del nos-
tre volgut Ca's Concos 'des Cavaller.

Dies passats em vaig entretenir a
fullejar la collecció del «FELA-
NITX'> dels darrers anys i les no-
tcs aparegudes de Ca's Concos es
reduïen a alguna esporádica referên-
cia a la Informació Municipal, el re-
sultat del partit jugat per l'equip
de futbol, i alguna noteta de carac-
ter informatiu molt de tard en tard.

No pretenim erigir-nos en cronis-
tes oficials de la nostra contrada ni
res per l'estil. Senzillament contar-
vos des de la nostra òptica les no-
vetats quotidianes que ens meres-
quin atenció.

Avui, que esta prenint força la
Premsa Forana arreu de Mallorca,
es ciar i palês que no disposam de
mitjans de cap casta per tenir-ne
un de propi, trobam com sempre el
grat aixopluc del Setmanari per do-
nar acolliment a la nostra modesta
empresa.

Agraïm per endavant la collabora-
ció de tots els que ens ajudin en
aquesta tasca.

BALAN( DEMOGRAFIC

Per a cap d'any és temps de fer
balanç.

El moviment demogràfic experi-
mentat aquest darrer any que aca-
bam de passar es clarament reces-
siu; no s'ha produit cap naixement
a la nostra parroquia i en canvi hi
ha hagut nou defuncions.

No recordam ni tenim constancia

de que en tota la histèria de Ca's
Concos, durant tot un any no hi lla-
gues hagut cap nou nat.

Si hi ha hagut durant el 1985 el
batiament de dos nins de matrimo-
nis de Ca's Concos que resideixen
a fora poble.

De matrimonis a la nostra par-
roquia se n'han celebrat cinc durant
l'any.

Hem tengut curiositat de saber el
moviment demogràfic d'ara fa cin-
quanta anys i hem trobat al butile-
ti '<Bona Llevor» que editava la par-
roquia les següents dades: En deu
anys consecutius hi hagué dos-cents
naixements i cent-trenta-vuit morts.

Oferim tot seguit el nom de les
persones que ens han deixat.*

Maria Adrover Obrador de 77 anys
Pere Obrador Ballester de 78 anys
Margalida Portell Vila de 89 anys
Apoilônia Martorell Más de 71

3

J.

Eis Reis
Al meu netet Xavier

Avui es el dia
de la minyonia,
la festa esperada
de la cavalcada
que encisa als majors.
Avui es el dia
que exhala alegria
que exhala alegrors!
Tot just que es destria,
dels Reis de l'Orient,
l'Estrella fulgent
de paper de plata,
dels corets esclata
Ia joia imponent,
Ia joia xalesta
que porta la festa
de renten Jriment.

Bengales, festers,
tambors i trompetes,
els patges, després...
un munt d'alegria:
Els reis i carrosses,
petites i grosses
i totes repletes
de jugueteria.

Es queden els nins
emb ulls tremolins
i amb boca badada.
Oh magic misteri,
oh bella il4usió
de la cavalcada!
Te tot l'encanteri
i l'alba candor
dels contes de fada!

Joan Maim6
Felanitx, gener de 1985

SE OFRECE OFICIAL 2.° Eleetri- i

eista.
INFORMES: EN ESTA ADMON

anys
Llorenç Nicolau Ferragut de 78
anys
Catalina Artigues Maimó de 69
anys
Miguel Ballester Vidal de 93 anys
Llerenç Valens Rigo de 77 anys
Maciana Estelrich Riera de 85
anys
* Dad 's obtingudes de l'Arxiu

Parroquia!.




