
Any LIX
Núm. 2828

Medalla
«Ciutat de Felanitx

(Foto Monseii'a t)

La Banda de Música continuarà 

cultural 

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

AVUI DISSABTE, A LES 9' DEL VESPRE
A L'AUDITORI MUNICIPAL

CONCERT
per la Capella Teatina

Sota la direcció de
Sor Catalina Puig

Moc. Premna Forana
C/. Princesa, 24

-- 07240 SANT DOAN

ANIT
d'interessos locals

Dissabte 9 de gener
de 1993

Preu: 85 Fies.

Director: Bartomeu A. Pou Jaume

Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160
Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Lajesta de Sant Antoni d'Es Carritxé
Diumenge dia 17, en Es Carritxó

se celebrara la festa del seu patró
Sant Antoni, per() aquest esdeveni-
ment té vuitada tota vegada que
aquest cap de setmana ja hi co-
mença haver moviment.

Aix í doncs, avui dissabte, a les
8'30 del vespre, a l'església d'Es
Carritxó hi haura Missa en sufragi
dels difunts que hi ha hagut durant
l'any.

Demà diumenge, a les 10 del ma-
ti, berenar pels de la Tercera Edat,
organitzat per l'Associació d'aquest
collectiu carritxoner.

Vos avançam els actes que tin-
dran lloc dissabte que ve dia 16, vi-
gilia de Sant Antoni:

Aquest Ajuntament ha convocat
un concurs mural baix el títol «Qué
voldries pintar en aquesta paret?»,
el qual fa referência a la paret si-
tuada al C/. República Argentina,
entre l'INEM i el Parc de Bombers
de Felanitx.

BASES
lr.—Presentar els projectes de

mural a color damunt paper blanc
i amb les mides que es vulguin, sem-
pre per() amb les proporcions que
té la paret.

2n.—Hi podran participar tots els
alumnes dels collegis o instituts del
terme de Felanitx, EGB, BUP i FP,
en grups o en equips almenys de
quatre persones, sempre tots ells
del mateix centre educatiu.

3r.—Dins un sobre tancat s'hi po-
sera el nom dels participants i del
collegi o institut on estudien, i
aquest sobre s'adjuntarà al projec-
te i ambdós dins un altre sobre sera
entregat en ma al registre de l'Ajun-
tament de Felanitx, per esser sege-
llat amb la data d'entrada.

4t.—El mateix grup o equip parti-
cipant ho podrà fer amb tantes
idees com vulgui, sempre cada pro-
jecte dins un sobre diferent.

5é.—E1 darrer dia per rebre els
sobres sera. dia 10 de febrer de
1993.

6L—Hi haurà tres premis:
lr. Premi: 25.000 ptes.
2n. Premi: 15.000 ptes.
3r. Premi: 10.000 ptes.
Aquestes quantitats hauran d'es-

ser per adquirir material didactic o
esportiu, o 136 per ajudar al seu
viatge d'estudis, i per això s'entre-

A les 8 del vespre, Missa conce-
lebrada en honor del sant Patró.
Predicarà Mn. Antoni Fullana Mo-
ragues, de la Cúria Diocesana. Du-
rant la missa cantarà el Cor de
S'Horta.

Tot seguit presentació del núme-
ro 52 de la collecció «Coses nostres»
titulat «Es Carritxó 1892-1992», edi-
ció patrocinada per la Fundació
Barceló.

A les 9, gran fogueró de Sant An-
toni. Hi haurà torrada de pa, llan-
gonissa i botifarró i sangria de
franc fins que s'acabi. Durant el fo-
gueró hi haurà ball de bot amenit-
zat per S'Estol d'Es Picot.

garà a la vista dels justificants.
Els premis seran concedits per un

jurat de 5 membres que es congi-
tuirà oportunament. •

Qualsevol dels tres premis podrà
declarar-se desert. •

7é.—Els premis es faran públics
el dia 2 de març de 1993. Tots els
participants, premiats o no, seran
convidats a una festa d'entrega de
premis.

L'equip o grup premiat amb el 1r.
premi podrà pintar el seu projecte
a la paret vertadera de la Via Ar-
gentina per la qual cosa rebrà una
compensació de 50.000 ptes. i els
materials adequats per dur-ho a
terme. .

Aquest dret passarà als següents
premiats en cas que en renunciln
els guanyadors.

Aquest mural haurà d'estar aca-
bat abans del dia 6 de maig de 1993.

La Comissió de Govern tendrà el
poder per resoldre qualsevol qües-
tió que es presenti no previSta en
aquestes normes.

Bústia
Hem rebut les bases del VIII Cer-

tamen de Poesia «Bernat Vidal i
Tomas», convocat per l'Ajuntament
de Santanyí, amb un premi de
175.000 pessetes i l'edició de l'obra
dins la collecció «Balenguera».

Els treballs obtants han de ser en
Ilengua catalana, sobre tema lliure.
El termini d'admissió acaba el dia
13 de marg.

A la nostra administració tenim
a la disposició de qui vulgui consul-
tar-les, aquestes bases.

L'Associació Musical Banda de
Música de Felanitx, ens ha fet ar-
ribar un comunicat en el qual es
fa referència als darrers contactes
mantinguts amb el batle Antoni Gri-
malt Mas per tal de cercar solució
a la greu situació que ve patint
aquesta agrupació des de fa alguns
anys.

Aquesta problemàtica, que no es
altra que la manca d'habilitació de
fons per part de l'Ajuntament per
afrontar les despeses de la Banda
i de l'Escola de Música, s'havia de-
nunciat ja en diverses ocasions, pe-
r?) fou amb motiu de la festa de la
patrona Santa Cecilia que es dona
a conèixer públicament i en forma
d'o-ultimatum», posant com a termi-
ni per a solucionar la situació el
final d'any.

Ara, tot i que no coneixem en
quins termes s'ha aconseguit l'a-
cord, sembla que la rosa esta en
vies de solució.

El comunicat a que feim referèn-
cia, signat pel President de la Ban-
da Joan Oliver, diu així:

«Després de la reunió mantingu-
da el passat dia 23 de desembre
amb el Batle de Felanitx D. Antoni

Grimait Mas, i havent rebut les mi-
nimes garanties exigides per solu-
cionar els problemes que ens afec-
ten, la Junta Directiva d'aquesta
entitat ha decidit que la Banda de
Música de Felanitx continui desen-
volupant seves activitats habi-
tuals.

Per altra part, volem fer públit
el nostre agrament a D.  Catalina
Picó Pou, regidora de Cultura i pre-
sidenta del Patronat Local de Mú-
sica i a D. Antoni Vicens Massot,
Director del Centre Cultural, per la
seva collaboració i interès en tro-
bar solucions escaients a la proble-
màtica plantejada».

Tant de bo que s'arribi a una so-
lució definitiva, ja que creim que
unes entitats com la Banda i l'Es-
cola de Música no poden dependre
de la bona voluntat ni del caprici
dels governants de torn, altrament
pensam que el seu finançament hau-
ria d'estar institucionalitzat te-
niem Ia creença de que hi estava—
evitant així la manipulació d'aquest
sector amb fins electorals, cosa que,
tal com han estat les coses fins ara,
entra fàcilment dins l'àmbit de les
possibilitats.

Ajuntament de Felanitx

Convocatòria per up concurs mural
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Dis. 9 Baptisme del Senyor
Diu. 10 St. Pere Urceol
Dill. 11 St. Higini
Dim. 12 St. Arcadi
Dim. 13 St. Hilari
Dij. 14 St. Fèlix de Nola
Div. 15 St. Pau, ermita

LLUNA
Quart minvant dia 15

COM UN I CACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners
les 6.45 (excepte dissabtes) [8,

10, 14 1 18 h Diumenges I fes-
tills, a les 8, 14 1. 19 1.1

Palma - Felanitx des de l'esta-
dó: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 15'45  1 1930
n. Diumenges I festius, a les
9,30, 15.45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, i 17 h. Diu menges,
a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: DieS fei-
ners, a les 7,30, i 17,30 h. Diu.
.menges, a les 9,30, 13 118,15 h.

Felanitx • Cala d'Or: Dies lei.
ners a les 7 excepte dissabtes.
Diumenges, a les 1115 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h. .

SlIorta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-SlIorta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.° 3
De dia	 Tel. 824743
De nit	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Francesc Piña
Gaya Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
Tels. 582904-581188 (Nueva Fun)
Ambultuici3s

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
GuArdia Civil 580090
Servei de grua: 827474'

Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222

FEE, AMIN
S.•Ltn;,t..(ri d'intLreshos lucak

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora	 2.325

2 FELANITX

POLICIA LOCAL
La Policia Local, ens informa que

durant el mes de desembre, ha rea-
litzat el següent:

Notificacions de desperfectes a la
via pública: 53

Ajuda ciutadana: 6
Accidents sense ferits: 7
Accidents amb ferits: 1
Informes: 9
Denúncies rebudes per apropiació

indeguda de vehicles amb motor: 1
Recuperació: 1
Retirada de vehicles abandonats

a la via pública: 3
Notificacions: 1
Kms. recorreguts pels vehicles de

Ia Policia: 7.992
Denúncies C.C.: 53
Denúncies 00.MM.: 2
Trasllat d'un ca a la canera mu-

nicipal
Serveis especials amb motiu de

la Festa de la Patrona, i de les fes-
tes de Son Mesquida.

Citacions pel Jutjat de Pau: 5
Pels Jutjats de Manacor:
1 informe tècnic
1 informe
1 comprovació d'arrest domicilia-

ri
3 citacions
1 presentació d'una persona
De les moltes curiositats que

ocorren durant tot l'any, aquest mes
voldríem destacar la següent:

El passat 29 de desembre devers
les 8 de l'horabaixa, es va rebre
una telefonada avisant de que a la
carretera de Porreres, hi havia una
guarda de porcs. Personats en el
lloc esmentat, es va comprovar que
efectivament 4 pores pasturaven
per la vorera de la carretera, molt
aprop de l'escorxador; motiu que
va fer suposar que s'haguessin es-
capolit del lloc. Per tant els dugue-
ren a tancar a l'escorxador.

Posteriorment es pogut' compro
var que un carnisser els hi havia
dipositats, perquè fossin sacrificats
la matinada.

BANC DE SANG DE BALEARS
L'Ajuntament de Felanitx, en el

mes de desembre, va rebre un es-
crit de la Germandat de Donants
de Sang de Mallorca, per comuni-
car-nos l'extraordinari augment de
les donacions, i també ens sollicita-
ven la inclussió en els Pressuposts
per a 1993 d'una partida fitxa des-
tinada a la promoció de donació de
sang.

L'Ajuntament els ha enviat un es-
crit comunicant que lo esmentat an-
teriorment, es tendra en compte en
el pròxim exercici.

ATENCIÓ PRIMARIA
L'Ajuntament de Felanitx, en el

mes de desembre, va rebre un es-
crit de la Gerencia d'Atenció Pri-
maria, en el qual ens comunicava
el següent:

L'Insalud posa en marxa la Cen-
tral de Coordinació d'Urgències i el
telèfon 061 d'emergències sanità-
ries. Aquest telèfon, pensat per a
atendre les persones que estan en
situació sanitaria crítica (accidents,

INFORMA
pacients greus i malalts que han
d'esser traslladats urgentment a
l'hospital) estarà ates durant les 24
hores per un metge que prendra de-
cissions sobre la mi 'or forma d'a-
tendre cada cas: a domicili, al PAC
o assistência i trasllat amb Uvi mó-
vil.

CAMPANYA DE NADAL
L'Ajuntament juntament amb Ca-

ritas, dugueren a terme la Campa-
nya de Nadal.

L'esmentada Campanya consis-
teix amb paquets de més de 10 kg.
de pes, en els quals hi ha queviures
de diverses classes.

Aquests paquets s'han repartit a
més de 40 families.

Des d'aquí volem agrair la colia-
boració de les institucions docents
de Felanitx.

Ajuntament de Felanitx
Extracte dels acords de la Comissió

de Govern, celebrada dia 15 de
desembre de 1992.

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acords:

S'aprova l'acta de la sessió ante-
rior.

S'acorda retornar l'aval consti-
tuit pel Sr. Bartolomé Caldentey Ju-
lia per garantir l'aixecament de les
instal-lacions temporals a la platja
de Cala Marçal, 1992.

S'acorda retornar l'aval consti-
tuft per la Sra. M.  Pilar San Sal-
vador Herce per garantir l'aixeca-
ment de les installacions temporals
a la platja de s'Arenal, 1992.

Es concediren dues adquisicions
de nínxols i tres traspassos de se-
pultures al Cementiri Municipal.

Es convalidà l'acord de la Comis-
sió de Govern de data 5 de novem-
bre de 1990 pel qual es concedia lli-
cencia d'obres als Srs. Bartolomé
Mesquida Barceló i Emilia Sevilla
Escalante.

S'aprova l'expedient núm. 3 d'in-
corporació de remanents de credit
al vigent Pressupost.

S'acordà fer l'aportació al CIM
de la part corresponent a aquest
Ajuntament de 6.751.600 ptes. per
les obres de dotació de serveis d'ai-
gua a Sa Mola.

S'acorda autoritzar el Sr. Antonio
Orús Vivas per instal-lar una pista
cl.'autoxoc al Parc Municipal, ha-
vent de satisfer la quantitat de
105.600 ptes.

S'assessorà el Sr. Batle en afers
de la seva competencia.

Fora de l'Ordre del Dia i decla-
rat unanimement d'urgencia, s'a-
corda concedir als grups MIJAC i
ALBADA material divers per a la
representació d'unes estampes na-
dalenques.

Igualment fora de l'Ordre del Dia,
es dona compte del balanç econò-
mic del campus de bàsquet organit-
zat per aquest Ajuntament.

Acaba la sessió a les 22'30.

Ea7tracte dels (words de 1(1 Conlissi(í de
Govern, celeb•uld did 21 de desembre

de 1999

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acords:

S'aprova l'acta de la sessió ante-
rior.

Es concediren les següents sub --
vencions: a l'APA del collegi s'A I -
gar de Portocolom 500.000 ptes., a
l'Associació de la Tercera Edat de
Portocolom 192.316 ptes., al Tennis
Taula Felanitx 40.000 ptes., al Grup
d'Esplai Albada 100.000 ptes., a les
guarderies del Terme 2.500 ptes. per
alumne matriculat i empadronat.

Es desestima la sol-licitud de sub-
venció sollicitada pel Sr. Salvador
Vidal Mangas.

S'accedí a la sol-licitud de Cubier-
tas y Mzov, S.A., els quals demana-
ven l'abonament de la diferència
d'IVA de la 2.a certificació de les
obres de construcció del complex

. poliesportiu de Sa Mola.
S'acorda la devolució d'ingressos

indeguts als següents particulars:
Margarita Adrover Bennasar, Isa-,
bel Antich Adrover, Margarita Ti-
moner Valcaneras, M.  Rosa Con-
custell Bas, Maria Oriola Muntada,
Magdalena Obrador Estelrich, Ma-
ria Oliver Roig, Antonio Caldentey
Monserrat, Miguel Gamundí Adro-
ver, Mateo Monserrat Soler i als ti-
tulars de les llicències municipals
de taxi.

S'acorda la devolució de l'aval
hanreari constituit pel Sr. Antonio
Capó Capó per assegurar. l'aixeca-
ment de les installacions de la plat-
ja de Cala Ferrera.

S'accedí a la sol-licitud del Sr.
Juan Caldentey Viñas demanant la
senyalització del creuer existent en-
tre el camí que va al cementiri de
Cas Concos i el Carreró Llarg.

Es deixa damunt la taula, pendent
d'informe de l'assistent social i de
Ia Regidora delegada, l'escrit de la
Creu Roja Espanyola en el qual es
demanava l'assignació d'una quan-
titat pel programa d'atenció a toxi-
còmans.

S'assessora el Sr. Batle en afers
de la seva competencia.

Es dona compte d'un escrit del
Bathe de . Manacor sobre el dipòsit
de detinguts.

Acaba la sessió a les 22.

VENTA RESTAURANTE MALLOR-
CA, sobre playa Cala Marçal Por-
tocolom.
Informes, Tel. 285112.

Electrónica

SOLBIN S.L.
Vos recordam el nostre nou

domicili, així com també que
hem ampliat l'exposició en

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FORNS, ETC.

C/. Costa i Llobera, 10
(cantó O. Ferrancle11).

Tel. 827265
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kcts Rep15», de Niguel Pons
	 Esteirin, i activista culturd

A les darreries de 1992 que tot just acabam de cloure, va
sortir a llum el llibre «Es Repla» del nostre company Miguel Pons,
un recull de coliaboracions aparegudes en aquest setmanari de 1971
a 1991. Es la prossecuciú de «Sa Font» i «S'Escalera», altres tants
opuscles que recullen la tasca periodística del nostre col.labora-
dor clins l'àmbit artístico-cultural de la nostra illa des de la de-
cada dels anys 60, però on —com diu el Pare Antoni Oliver en el
pròleg— «de la ma d'En Miguel Pons emprenem una excursió per
Ia geografia cultural dels darrers cinquanta anys de Mallorca».

Tot seguit reproduïm aquest prõleg del P. Oliver, en el qual
ofereix una impressiú molt més viva i eloqüent de la que pogues-
sim oferir nosaltres.

No es gens bo de fer trobar un bon guia quan es tracta d'endinsar-se
per la brossa florida de l'art o de les lletres. En Miguel Pons, antic lec-
tor, n'és un mestre, , .

D'altres, posats a la tasca, sense adonar-se'n, es fan protagonistes de
tota l'excursió i ens aclaparen amb les Seves explicacions i perorates.
I mentre ens fan. posar atents els cinc sentits a les bellunies . d'allõ que
ens diuen, ens sedueixen —mai mes ben dit— i ens treuen fora de canil.
Ens rebenten l'excursió, i tornam..d'ella amb els rills i les °relies candles
de la magistral actuació del guia 7i buits i orfes de la remor del vent, de
la cançó de la font,. de la dolçor .de l'horabaixa, de la cantúria dels ocells,
del perfil de la serralada, del blau. infinit del "cel. L'excursió ens ha sortit
ben cara. 7. .t -"
!•_ «Quan -un home apunta ala Tuna amb el dit, el savi mira la lluna, el
beneit es queda mirant el dit*F_El que no diu el refrany, tan conegut, és
que Ozonic que assenyala arriba a engreixar tant el seu dit o el posa tan
damunt l'ull del qui mira, que fa desaparèixer la Iluna. I aleshores el savi
L el beneit ambdós es queden embabaiats i embadalits amb el dit, de la
lluna, la bruna, no n'han vist ni un llarnbreig.

En Miguel Pons quan ens pren de la »la ens condueix cap al bessó de
les coses tot serenament, sense cap esquera ni estebeig. En Miguel diu
les cases sense distreure. No he llegit mai res d'En Miguel que pogués
distreure ni seduir ni extraviar a ningri. Discret i sere, diu el que ha de
dir, i ho diu be.; apunta amb el dit l'objectiu sense tapar-lo mai; ens pren
per la ma i ens fa veure allò que volíem veure, all() que ell diu que ens
vol mostrar. Es situa de biaix, just ran d'allò que ens mostra, guaitant
dins el quadro, per?) sense invadir-ne mai la vasa.

I quan el record personal o l'amistat s'embranquen i s'enfilen com
l'heura pel tronc de la narració, !favors la prosa d'En Miguel és terra
beneïda que regalima llet i mel i tot el seu estil, tan pesat i mesurar, xop
z remull de recança i d'enzoció, s'estremeix i tremola com una fulla de
poll.

«Prosa cisellada, neta de grops, transparent com un albelló» —corn
diu ell de la del P. Ginard.

Ara jo hauria de dir que dins la geografia d'aquest llibre no hi ha un
sol racó que no sigui ple de sorpreses i d'evocacions; però si que vull dir
que poseu esment, per exemple, en l'estol de persones i de fets que aixe-
ca el nom del gran j inoblidable Francesc de Borja Moll; en la melangia
tardoral que envolta el record de Maria Antònia Salva vista des dels
anys d'estudiant; en el prestigi de l'alt magisteri de Joan Pons i Marques;
en les tres visites a aquell mestre de mestres que era Guillenz Colom; en
l'evocació del «Darrer diàleg amb En Bernat Vidal i Tomas»; en l'esbar-
zer incandescent que és el ressò de la música mallorquina dins l'obra del
P. Martorell; en «Els darrers anvs catalans d'Antonio Machado», que En
Miguel tant coneix i estima; en l'afany del P. Ginard en pellucar cançons
arreu de Mallorca; en la conversa anzb Mn. Antoni Pons, el capella de la
boina, que amollava parantes com coloms d'escapadissa, inzpenitent trem-
pador de problemes i de bregues; en la imatge d'aquell home incansable,
illunzinat, indefinible, que era el jelanitxer Mn. Bartomeu Barce16; en la
figura que sovint treu el cap, ara .de bell nou reivindicada de Bartorneu
Rosselló Pbrcel; en els colors i les fantasies de Bernareggi, Juli Ramis o
Pau Forties; en aquell torrental de nuisica que brollava de les mans d'An-
toni Torrandell.

Pellucant a l'atzar, no he sabut evitar el parany de fer-vos recórrer
gairebé tots els titols de l'obra; però hartre' encertat la manera de dir-vos
que tota ella no te rebussall.

Des de la tenue penombra de la seva serizillesa de mestre, En Miguel
Pons es tren, una rera l'altra, les paraules justes, netes, adients, exactes...
Evoca i ens posa danvant el personatge o l'escena, plens de precisió i de
claror, amb un joc de paraules tan sonor i tan fi que sembla que l'escena
o el reportatge són els qui ofereixen l'expressió adient with el seu contorn
o la seva fesornia.

L'escola subtil i precisa de Bernat Vidal i la sensibilitat inicial d'En
Miguel en són l'explicació i el secret.

Així dones de la ma d'En Miguel Pons emprenem una excursió per
la geografia cultural dels darrers cinquanta anys de Mallorca, i, com deia,
al final es veil a l'entrelluu el perfil de la scrralada de la cultura en ge-
nera/ i la fesomia i els trets de cada biografia particular.

I l'excursió és tan evocadora que horn arriba a creure que es tracta
d'una d'aquelles inoblidables excursions de la infantesa, en la que cada
cosa és descoberta per primera vegada, la sorpresa i l'emoció traspua per

Aunque nacido en Felanitx en
1896, Joan Estelrich i Artigues con-
quistó Barcelona cuando tenía unos
veintidós años y forma parte
aquella cohorte de mallorquines
que, de Miguel dels Sants Oliver,
Alomar, Baltasar Samper o Antoni
Maria Sbert hasta Bartomeu Oliver,
Rosselló-Percel, Massot o Porcel han
triunfado en el mundo cultural de
Cataluña.

Activista cultural, vitalista, huma-
nista «mondain», europeísta «avant
la lettre», conversador fascinante,
Estelrich muy pronto se convirtió
en confidente y ejecutor dc la vo-
luntad polftica o de mecenazgo de
Cambó. Antes de 1920 ya dirigía la
revista «Quaredns d'Estudi» y la se-

' rie «Minerva», libritos de conoci-
mientos básicos. Desde 1923 hasta
su muerte fue director de la Funda-
ción Bernat Mctge, aunque Riba
fuera, en realidad, el mentor decisi-
vo. Tradujo Cicerón al catalán y en
1919 había fundado la oficina Ex-
pansió Catalana para proyectar in-
ternacionalmente Cataluña. En 1922,
a pesar de ser tan joven, no partici-
pó en la escisión de la Lliga que
protagonizaron las Joventuts Nacio-
nalistes de dicho partido para fun-
dar Acció Catalana. En cambio, du-
rante la dictadura de Primo de
Rivera, Estelrich en la Sociedad de
Naciones se movió como pez en el
agua. Su dominio de los idiomas, su
cosmopolitismo, su pasión de agita-
dor le llevaron a conectar con todas
Ias instanciaS políticas que actua-
ban en Ginebra y después publicó
«La qüestió de les minories nacio-
nals» (1929). Estelrich fue amig
del conde de Keyserling, de Piran-
dello y de Maurras. Durante la re-
pública tuvo que intervenir en la
política española y fue repetida-
mente diputado de la Li iga.

Ensayista brillante, su inquietud
intelectual le movió a publicar, ya
en 1918, cincuenta páginas sobre
Kierkegaard, cuando nadie, excepto
Unamuno, hablaba de este precur-
sor del existencialismo. Con otros
vigorosos y atrayentes estudios so-
bre Conrad, Maragall o Jules Ro-
main, incluyó el ensayo sobre Kier-
kegaard en la obra «Entre la vida
i els llibres» (1926).

En los años treinta Estelrich pu-
blicó, entre otros, «Catalunya en-
dins» (1930), libro revisionista y de
un acendrado nacionalismo, y «Ca-
talanismo y reforma hispánica»
(1932). La Guerra Civil le retuvo
fuera del país. Y aquel intelectual,
influido por Eugeni d'Ors, al que .7.W.:7«La Vanguardia»)

Ia pell, i l'entranya se'n sent sacsada i corpresa per cada detall que ara,
per art i gracia d'En Miguel Pons, es fa veinat i proper corn si fos part
de ca-nostra o pertanyés a la ;rostra família. La paraula dolça i la serena
manera de dir d'En Miguel acosten persones i coses i les donen el relleu
i l'ombra exactes per a fer-les precises i amables.

I ara, lector, deixa't meravellar corn el Felix de mestre Ramon Ural.
De l'excursió, guiat p'En Miguel, en tornaras anzb les mans plenes del
polsim tan subtil que sura damunt la geografia de la història, quan horn,
corn ell, en sap fer alçar l'esbart de papellones sense esqueixar-ne la quie-
tud de l'aire extasiat.

Antoni Oliver, C.R.

Albert Manent

había repudiado, dirigió en París la
revista «Occident», al servicio de la
causa franquista, y publicó un bre-
ve libro sobre el asesinato de ecle-
siásticos en España, con prólogo de
Paul Claudel. Pero al volver. Estel-
rich se cercioró personalmente de
que la causa cultural de Cataluña,
por la que tanto había luchado, ha-
bía sido condenada al puro folkloris-
mo por Franco. El libro de María
Josepa Gallofre, recién publicado,
sobre la censura franquista pone de
manifiesto los intentos, casi siem-
pre fallidos, de Estelrich para quo
le autorizaran títulos de la Fundació
Brnat Metgc o bien obras de la edi-
torial Alpha, creada por Cambó. En-
tonces el intelectual mallorquín di-
rigió en 'ranger el diario «España»
y de 1952 hasta su muerte, en cl año
1958, fue delegado de España ante
Ia Unesco.

La guerra marcó definitivamente
Estelrich, que poco escribió ya en

catalán. En tiempos en que no se
le hubieran autorizado en su len-
gua, publicó «Las profecías se cum-
plen» (1948), conjunto de ensayos
que por su sutileza, fertilidad inte-
lectual y vastos conocimientos pare-
cía anunciar una obra que no llegó
a escribir, devorado por la prisa, el
activismo cultural y la dispersión.
La obra incluye ensayos sobre Dit-
they, Herder, Paul Hazard, los dos
Iruxley, Gandhi, Berdiaev, Gide,
Shaw, Huizinga, Valéry, Spengler,
etcétera. Es un libro por descubrir,
que sin duda no gutsó ni a unos ni
a otros...

Recuerdo a Estelrich, hace cua-
renta años, en los Jocs Florais de
Santa Coloma de Farners, fascinan-
do a los que le escuchábamos en la
sobremesa y cantando el «Coupo
Santo» de los provenzales.

Josep Pla dedicó a Estelrich un
«homenot», lleno dc vivencias y de-
talles sobre cl mallorquín. Pero per-
siste '21 silencio sobre su figura. De-
jando aparte profundas discrepan-
cias ideológicas de unos años con-
cretos, creo que debería revalorizar-
se críticamente la obra de un ensa-
yista y constructor cultural que que-
m6 su vida en este empeño. Nos
falta una biografía que resalte su
jugosa personalidad y sus contra-
dicciones, y también una bibliogra-
fía, arnán dc alguien que recoja una
amplia selección de su obra dis-
persa.

Hay que recuperar, insisto, críti-
camente a Estelrich, que murió en
París con solo sesenta y dos años.
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Entra en funcionament la subes-
tació elèctrica de Portocolom

Dies passats fou posada en ten-
sió la nova subestació eléctrica que
ha construit GESA a Can Gaià per
assegurar un subministrament de
corrent en condicions òptimes de
tensió a la zona de llevant compre-
sa entre Manacor i Santanyí.

Aquesta subestació, rep una línia
de 66 mil volts que distribuirà a tra-
ves de quatre línies de 15 mil volts
cadascuna i que en connexió amb
les de Manacor i Santanyí donarà
una major seguretat a tota la zona
en cas d'avaria.

Amb un cost de 400 milions de pes-
setes, la nova subestació Començarà
a rendir tan aviat com s'hagin ins-
tallat lés quatre línies de distribu-
ció.

L'exposició d'instruments del
seminari de violeria

Ens volem fer ressò de l'exposi-
ció d'instruments de corda que, en-
sems del seminari de violeria, ocu-
pà la sala del primer pis de la Casa
de Cultura.

S'hi exhibien guitarres, guitarrons
i bandúrries i, d'acord amb la tri-
ple intenció que guià els organitza-
dors, hi eren presents dues guitar-
res del mestre Antonio Torres, pa-
triarca de la guitarra moderna, un
grup d'instruments realitzats per ar-
tesans mallorquins del segle passat
i d'aquest i, per últim, peces de
constructors actuals.

Esmentem que dins el segon grup
is mostraven unes guitarres dels
felanitxers Andreu Fiol i Miguel
Adrover (Blai), realitzades a les
dkades dels 1950 a 1960.

Concert de la Capella Teatina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a l'Auditori Municipal, la Capella
Tea tina oferirà un concert nada-
lenc.

Sota la direcció de Sor Catalina
Puig, aquesta coral interpretarà a
la primera part un ramell de nada-
les i a la segona part diverses  can-
çons populars, d'entre les quals vo-
lem esmentar «Sant Joan Pelós» i

a n t Antoni», harmonitzades i
adaptades a cor pel P. Miguel dels

Sants Capó.
El concert es clourà amb el cant

de l'Ilimne a Felanitx de l'esmen-
tat teatí.

Concert «Temps de Nadal» per la
Coral Juvenil i la Coral de
Felanitx

Dema diumenge, a les 8 del ves-
pre, a la parròquia de Sant Miguel,
les corals Juvenil i de Felanitx
lustraran musicalment la missa i
tot seguit oferiran una «corona de
nadales», a la qual alternaran els
dos grups, per acabar interpretant
conjuntament la «Joia de Nadal» de
Haendel i l'«Adeste fideles».

A la primera part intervendrà la
Coral Juvenil de Felanitx sota la
direcció de Miguel Perelló, amb
acompanyament a l'orgue de Mar-
galida Obrador. Després serà la
Coral de Felanitx, dirigida per Jau-
me Estelrich, que actuarà. I per úl-
tim, aquest darrer dirigirá ambdues
corals i Mateu Oliver tendrà cura
a l'orgue de l'acompanyament.

Pluja
Les precipitacions registrades el

passat mes de desembre són les se-
giients:

Dia 4, 	 0'5 litres
Dia 7,	 2'7
Dia 10, 	 2'2
Dia 11, 	 l'O
Dia 16, 	 8'5
Dia 25, 	 5'0
Dia 26, 	 45'0
Dia 28, 	 1'8
Total, 667 litres per metre qua-

drat.
La pluviometria per mesos durant

l'any 1992 és la següent:
Gener,
Febrer,
Marc,
Abril,
Maig,
Juny,
Juliol,
Agost,
Setembre,
Octubre,
Novembre,
Desembre,
Total pluja caiguda durant l'any,

379'5 litres, que comparats amb els

611'2 litres que plogué l'any 1991
ens confirma que el 1992 ha estat
un any especialment sec amb 261'7
litres menys que l'any anterior.

Informació facilitada per Antoni
Alcsquida Pere11.5 que agraim
bon de veres.

Club Altura
Demò diumenge dia 10 anirem

d'excursió a Randa i celebrarem el
dinar de companyonatge del nostre

Aniversari. Hi estau tots con-
vidats.

L'excursió será molt curta i bona
de fer. Vos demanam que vos apun-
teu d'hora per poder concretar les
reserves al restaurant.

Sortirem, com sempre, a les 8 del
matí de la plaça d'Espanya. Es pre-
ga

Si qualcú vol venir en el dinar
però no vol fer la caminada, que
ens avisi abans.

Per a més informació, Tel. 580589

Llar de la Tercera Edat - lnserso
ACTIVITATS PERMANENTS.—A

partir de dia 11 tornaran començar
les activitats de • pintura, gimnàsti-
ca i tall i confecció (mateix hora-
ri).

TERTÚLIA.—Dimecres dia 13, a
les 17 h., a la llar, tertúlia a car-
rec de D. a Joana Vidal, Consellera
d'Acció Social del CIM. Tema, «Or-
ganització de la Tercera Edat a Ma-
llorca».

COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL.—
Aquesta Comissió es reunirà el dia
14 a les 17 hores, en lloc del pri-
mer dimecres.

BALL.—Divendres dia 15, a les
17 h., a la Llar, ball amb l'orques-
tra NILA'S. Patrocina «la Caixa».
FI DE SETMANA A MAGA-

LLUF.—Es farà els dies 22, 23 i 24.
Preu 5.700 pessetes (pensió comple-
ta i autocar). Inscripcions, dies 16,
17, 18 i 19. Places limitades.

Associació de la Tercera Edat de
Portocolom

Avui dissabte, tindrà lloc l'ence-
sa del Fogueró que aquesta Asso-
ciació ha preparat pels seus afiliats
i simpatitzants. Sena a les 17'30.

En haver-hi caliu, podran fer la
torradissa de porquim, els qui en
duguin.

Hi haurà vi de franc i amenitzarà
Ia bauxa el Grup Airós, de ball de
pagès.

Després es perllongarà la festa
dins el local social, al so del Duo
Arias.

La Comissió

El sorteig de Ca N'Aleix
El número premiat en el sorteig

de Ca N'Aleix, d'un rentaplats Phi-
lips-Whirlpool és el 1476, el qual no
havia sortit fins ara.

El posseïdor de la papereta gua-
nyadora pot passar per l'esmentat
establiment a recollir el premi.

De S'Horta
L'Ajuntament de Felanitx vol

agrair al grup MIJAC de S'Horta,
la seva coliaboració a la Cavalcada
de Reis del passat dia 5.

Secció Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA SAGRADA
FAMÍLIA

Demà diumenge se celebrarà en
aquest temple la festa de la Sagra-
da Família de Natzaret. El capves-
pre- a les 4 hi haurà exposició so-
lemne del Santíssim i tandes de vet-
la. A les 6'30, rosari, exercici a la
Sagrada Família, benedicció amb
el Santíssim i reserva. A les 7,
missa solemne que presidirà Mn.
Pere Xamena, qui dirà la homilia.
Cantará la Capella Teatina.

Els pares teatins conviden tots
els fidels a aquesta festa.

vida social
NOCEg

El passat dia 29, a la Casa de
Cultura i davant el Jutge de Pau
D. Pere Batle, s'uniren en matri-
moni el Dr. Sebastià Manresa Te-
jedor i la Srta. Cristina Clar For-
teza.

Apadrinaren el nuvi la seva ma-
re D. Juanita Tejedor Vda. de Man-
resa i el seu oncle D. Andreu Man-
resa; i la nuvia els seus pares el
Dr. Josep Clar i D.  Anna Maria
Forteza.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva filla Alexandra i
per la nuvia la seva germana.

Després de la cerimònia, el nou
matrimoni i els seus familiars es
reuniren -en un dinar a l'Hotel Pa-
las Mediterráneo de Ciutat.

Enviam als nous esposos la nos-
tra més cordial felicitació.

EXTRAVIADAS LLAVES con llave-
ro «Renault».
Infarmes en esta 'Administración.

27'2 litres
17'0
37'5
40'8
63'9
44'7
9'3	 >>

>>
1'5

67'1
3'8

66'7

ORTOPEDIA MANACOR
Pza. Rector Rubí, 3 Tel. 552614 	 MANACOR

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—FABRICACION PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,

BITUTORES, PROTESTS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

—92G521219--
Clínica de Ortodoncia

(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en
niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
HORARIO

Lunes a viernes de 16'30 a 20'30. Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22
	

Tel. 582623	 FELANITX
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N;Iticiari santanyiner
	 Es primer pic tot sembla estrany

per Ramon Rosselló

1346, juliol.—Arnau Salvador reclama a Arnau de Torre lla 37 sous per
ra6 de lloguer d'un any que el serví de majoral i d'altra part 20 sous per
adubar la sínia d'un hort.(ARM AH 442 I. 145)

1195, 26 setembre.—EI rei Ferran concedeix a mestre Tomas Barbara,
bombarder, el primer ofici vacant a Mallorca fins al valor de 50 Mures,
Se li concedí rescrivania de Santanyí, vacant per defunci6 de Miguel Met-
ge, notari. De fet la regentava Guill em Timoner que no posa cap obstacle
al nou nomenament. (ARM LR 79 f. 174)

1379, 7 desembre.—Amb motiu de la venda de Les Salines es reproduei-
xen dos documents del segle XIII: 1255, 24 octubre.—E1 rei En Jaume con-
cecleix a Arnau de Torre lla l'alqueria anomenada Salines que fou d'Arnau
de Togores, amb cases i casals, borts, oliveres i altres arbres; a cinquena
part dels fruits i pa i també delme. 1280, 20 febrer.—E1 rei En Jaume de
Mallorca concedeix a Guillem Ramon i sa mare Clusa ; fill d'Arnau de Torre-
lla cavalier, la cinquena part dels fruits sobre l'alqueria Salines. La tendra
.en feu i hi farà residência. (ARM RP 33 f. 48-49)

1340, 26 abril.—És denunciat al lloctinent general de Mallorca la cele-
bració d'una reunió a manera de monopoli, feta a la vila de Santanyí per
Jaume Cinc-claus, Marcó Cifre, Jaume Salzet, Berenguer Mestre, Jaume
Mestre, Andreu Vicens, Ferrer Bonet, Francesc Truyql, Jaume Bonet, Gui-
llem Bramona, Bernat Riera, Joan Coquet, Esteve Alegret, Pere Mestre,
Guillem Gaya, Romeu Petro, Gil Mercader, Bernat Cinc-claus, Monet Rosse-
116, Pere Astruch, Bernat Vicens, Ponç Vicens, Bernat Bramona, Pere Ale-
gret, Jaume Bonet, Bernat Riera, Guillem Barber, Pere Nadal, Bernat Bar-
ber i Guillem Morató ferrer, i altres cómplices, tots habitadors de Santanyí.
El Iloctinent general encarrega a Bernat Estanyoll, procurador fiscal, faci
inquisició del cas. Hi ha cleposició de testimonis: se cita la plaça de la vila
i la reunió celebrada dins l'església. Resulta que el batle Arnau Boyer
afavoreix En River°Is, el qual te molts enemies. La reunió fou feta contra
el batle i els reunits volien anar a Ciutat per demanar fos nomenat un nou
batle. (ARM, Audiência, Apellacions 1340 f. 55-69v)

1 1398.—Nova pragmàtica sobre el regiment i les eleccions locals. El nom-
bre de consellers de Santanyí que era de 16 queda reduït a 12, ço és, 6 de
Ia vila i 6 de fora vila. Més hi haura. els 4 jurats, el clavan, oïdors de
cOmptes, taxadors, cl mostassaf, etc. (ARNI LR 35 f. 28-41v).

SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión
FIAT Uno Turbo je
FIAT Regata 70 S
FIAT Panda 1000 Fire
FIAT Uno 45 3/P
FIAT Uno 45 3/P
OPEL Corsa 1.0
SEAT 124 Familiar
ALFA ROMEO 33 1.5 Ti
CITROEN Visa 2 Super E
SEAT Marbella
FIAT Tipo 1.6 DGT
NISAN Vanette Diesel furgón
OPEL Corsa 1.0
YAMAHA FZR 1.000
HENAULT 25 GTX AA
RENAULT -1 Tr,
SEAT 127

Mill 13
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

Amb tota probalitat podriem dir
que el primer que va menjar toma-
tigues s d'hivernacle no es va poder
acabar de creure que havia men-
jat figues segues i no erraríem gai-
re si diguessim que el primer que
va beure aigua mineral es va pen-
gar ques'estava engatant amb co-
nyac francès de can Pansa. Tam-
poc és massa dubtós que el primer
que va haver d'encomanar plànols
a un arquitecte no es va acabar
d'empassar que allô havia duit mol-
ta feina però encara duria mês pro-
fit.

Les coses, de bones a primeres,
no solen'semblar el que són perquè,
senzillament, no ho pareixen. I així
degué ser com el primer que va co-
mandar a la dona - Ji va donar tot
el poder a la costella perquè all()
no semblava natural. Tampoc no
te ningú massa dubtós que -el pri-
mer pic que un mesquí va decidir-
se a demanar un préstec a un banc
alter li acabas de semblar, un favor.
Les aparences enganen, com solen
dir en castellà.

Per això, probablement, la huma-
nitat se'n deixa dur de la rutina i
corre darrera la música, encara que
Ia música sigui la que fan aquets
personatges disfressats de coman-
dant que ens bofeguen les orelles
amb el «Mercado Persa» cada pic
que es posen d'acord davant can
Pollença. Per això encara duim el
cotxe al mecànic quan es fa malbé
Ia culata de la magneto i canviam
de canal quan no volem veure pel-
licules bones. Per aim') compram so-
brassada feta de particular i per
air(?) també no gosam treure les cor-
bates del cul de la calaixera més
fonda. Canviar costa, fa mandra. El
desconegut congria temença i fa re-
cular fins i tot als més agosarats.
Els experiments, deia un altre fo-
raster, feu-los amb gasosa. Es veu
que no havia anat a escola al La-

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
Gilera KZ-125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor
Puch X-40
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA
Taller
Cristóbal Bennasár
C. Campos, 33-Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

boral ni havia conegut el capell
Costella.

I els experiments que mês rebuig
tenen són els de caire anímic, els
de cantells filosòfics com el que
m'he proposat de proposar-vos. Pe-
r() quan un ha anat a tots els met-
ges i encara te nafres pega una fua
als curanderos i, si no hi ha més
remei, fins i tot va als espiritistes.
Quan heu donat oli i estenalles do-
nau martell i, si no tremola, donau
flastomies. Si amb la primera em-
branzida no enllestim la Plaga en
peguem una altra i si amb l'altre
tampoc queda llesta la putada es-
peram a que rempresa que ho havia
de fer doni suspensió de pagaments
i ho deixam córrer.

Horn no s'ha de cansar mai, un
no ha de defallir en rebre la pri-
mera galtada. Perdrem, pot ser, la
guéria per?) no guanyarem la bata-
11a. Tant s'hi val si hi som a in-
sistir. Mai no hem de dir això no
pot ser o air(?) no es possible. Ho
hem de provar tot, baldament sigui
anar a fer feina o pensar una mi-
ca. Fins i tot hauriem d'estar-ne de-
cidits a llegir un llibre encara que
això només caldrà en situacions
realment extremes i delicades.

Sé que; de bell antuvi, us fareu
anques enrera, que no us agradara
l'invent per?), que hi trobau a la
idea de fer un govern privat, I si
arias bé?

P. Artigues

Socs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissa Me 2: 7-15-19-98-99-36
- C-13 B-6

No ti s 7: 7-10-12-15-20-36	 .
C: 16 11-2

Bono Loto
Diumenge 3: 8-15-17-18-36-15

C:9
Dilluns 4:	 3-16-21-28-13-47

C: 44
I)i ma r. 5:	 5-18-20-21-3.5-39

C: 25
Dime. 6: 10-17-29-3P-39-44 C: a

Rein tegrament: 3   

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188 

PRECIOS ECONOMICOS 

VENC PRIMER PIS al carrer Call.
Nou a estrenar.
Informació, Tel. 581871.

NECESITO NIÑERA con experien-
cia y referencias. Carretera Fela-
nitx-Portocolom.
Informes, Tel. 824960.

PM-AX
PM-AS

PM-BD
PM-BD
PM-BM
PM-BH

PM-A
PM-AX
PNI-NV
PM-AZ
PM-BK
PM-Al.
PM-AZ
PM-AN
PM-AP
I'M-AV

PM-C
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Fútbol Sala

III TROFEU DE REIS 1993
Sa Mola s'omplí fins a la bandera

Guillem Timoner i Antoni Peña, convidats d'honor

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Esper que els REIS MAGICS
no ens hagin duit: Més atur, més
corrupció, més Reformes d'espais
naturals, més drogues, més fam,
més televisions, més botxó, més via-
léncia... ¡Ja sabeu! lo que vos vull
dir.

Si no han duit res més que car-
bó, ja me conform.

• El C.D. FELANITX sólo con-
siguió EMPATAR en CALA D'OR
con el resultado inicial CERO a CE-
RO, impotencia absoluta fue la no-
ta negativa que dieron ambos con-
juntos. Así lo reconocería el vice-
presidente VICENTE MARTIN, po-
co después del encuentro... «Desa-
provechamos numerosas ocas-iones
de gol».

• Mientras, en 2. a REGIONAL
en el derby regional disputado en
el campo «Es Cavalier» el equipo
anfitrión, el CAS CONCOS, conse-
guía Ilevarse el gato al agua, al
veneer por UNO a CERO al S'HOR-
ta, un mínimo resultado que le ser-
vía para abandonar una zona com-
prometida. Por lo contrario el equi-
po de «Sa Lleona» se queda al bor-
de del precipicio.

Por otros lares, el ATCOS. POR-
TOCOLOM sucumbía por UNO a
CERO en el feudo del VALLDE-
MOSSA, merced a un gol de penalti
harto más que discutible, pero pa-
rece ser que los «porteños» no go-
zan del favor de los colegiados, y
eso que el amigo TONI CUENCA
fue fraile antes que monje, es decir
fue árbitro antes que presidente.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos cine este fin de semana.
Tres pelis, tres. El último film de
ROMAN POLANSKY titulado «LU-
NAS DE HIEL», sexo, intriga, ten-
sión... Interpretado por su joven
mujer en la vida real ENMANUELE
SINGER. También tenernos, a SYL-
VESTER STALLONE en una come-
dia «OSCAR», una cinta que mues-
tra una nueva faceta de. este ta-
quillero actor. El domingo «LA CE-
NICIENTA», la prodigiosa produc-
ción de. la factoría «WALT DIS-
NEY», unos dibujos animados de
categoría que harán las delicias de
padres e hijos.

• Ampollas ha levantado el ar-
ticulo de mi amigo GASPAR SA-
BATER aparecido el pasado lunes
día 4 en el periódico «EL DIA 16»
en su sección habitual de los lunes
</TIEMPO DE INVIERNO». En esta
ocasión titulaba su trabajo «AQUEL
BAÑO DE SANGRE». La cosa iba
de la conmemoración de la «Festa
de l'Estendart». Yo, que entiendo
poco de historia, no entro ni salgo
en la cuestión, pero la verdad no me

extraña en absoluto que este artícu-
lo haya levantado tal polvoreda, so-
bre todo en ciertos círculos casi
inexpugnables...
a El DIA DE LOS SANTOS INO-

CENTES algunos se pasaron, la ver-
dad. Yo desde esta misma sección
colaboré en el festejo con algunos
«ga- apos/animaladas», que ustedes
—inteligentes lectores— debieron
cazar a la primera... Pero digo que
algunos la armaron gorda, sino que
le pregunten a BENAT O. RICART
que creyó que había nevado al ver
a su coche... ¡vaya pintada, mi bri-
gada!... Otros les pasó lo mismo, al-
gunos peor, porque se creyeron que
les habían robado el coche. Algunos
como JOAN OBRADOR, se lo encon-
traron frente a su lugar de trabajo
en ¡Santanyí!... Y es que esta no-
checita de marras la grua funcionó
a destajo. ¡En fin! que si uno no
se lo toma con filosofía y con buen
humor es para pillar un cabreo de
mil demonios. Sólo les cuento de la
misa la media, porque las hubo para
llenar más de un pantano.

• Por cierto, si no me han infor-
mado mal los hubo que se tomaron
el PRIMER DIA del AÑO con hu-
mor, valentía y decisión «gozando»
a las 12 de la mañana, de UN BAÑO

las frías aguas de la playa CA-
LA MARÇAL. Ya son un montón,
que tradicionalmente se quitan las
pulgas del año anterior de esta gui-
sa. Lo que empezó un pequeño gru-
po en plan de bravuconería ha ter-
minado creando escuela y de cada
vez son más los que se atreven... Lo
que me parece bien, pero a mi —con
este gélido ambiente que se respira
por el exterior— que no me busquen
en estas aventuras.

• Que a pesar de los años las pe-
lículas del «EQUIP-TULSA» se de-
jan ver y que muchos felanitxers
hayan disfrutado de ellas por la pe-
queria pantalla, en los muchos y va-
riados programas especiales que ha
emitido la TELEVISIÓ FELANITX
con motivo de estas fiestas.

• He seguido recibiendo FELICI-
TACIONES. por ejemplo del «DIA-
RIO BALEARES», «ELECTRONTCA
SOLBIN», RAFEL «SIMONET»,
ERIKA (Desde Austria «GRAZ»),
«RADIO BALEAR» en colaboración
con «JAUME SERRA», etc. Por
cierto que este año no ha llegado
ninguna de URSULA PAWLOFSKY.
¡Qué extraño! ¿La habrá palmado
la pobre? Es que con estos augu-
rios no se puede esperar nada bue-
no.

• El ya veterano artista E. MI-
QUEL GINARD, más conocido por
«SARASATE» en la «TORRE DE
SES PUNTES» de MANACOR tiene
el gusto de EXPONER sus «ESCUL-
TURES» hasta el próximo 24 de
enero.

• Y para terminar no nos queda
más remedio que felicitar a la PE-
NYA QUINELISTICA del «CAFË
REMS», que comanda el amigo
MIQUEL. -E1 pasado domingo les
cayó un buen pellizco ¡UN TRECE!
que les reportará más de veinte
mil duretes, que pasadas las fiestas
caen como agua de mayo... ¡A ver
si me invitais a levantar algún vi-
drio!

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

RESULTATS
Iniciació

APA Col. S. Alfons «B», 3 -
C. Atl. Alcúdia «B», 1
APA Col. S. Alfons «A», 0 -
C. Atl. Alcúdia «A», 6

Benjamins
APA Col. S. Alfons «A»/Piensos

Hens, 7 -
C.D. S'Illot,
APA Col. S. Alfons «B»/Pint.

Mar, 1 -

C. At!. Alcúdia, 3
Alevins

APA Col. S. Alfons «A», 3 -
C. Atl. Alcúdia, 2

Infantils
APA Col. S. Alfons «A», 9 -
C.D. Son Ferrer, 7
APA Col. S. Alfons «B», 5
C.D. Son Ferrer Aleví, 11

Cadets
APA Col. S. Alfons, 4
C.D. Son Ferrer, 3

Femenines
APA Col. S. Alfons/F.J.

• Monserrat, 2 -
C.D. Son Ferrer,1 1

Séniors
Esc. F.S.*Felanitx, 9 -
GESA Alcúdia, 4
Setmana gloriosa per l'Escola de

Futbol Sala de Felanitx, amb un to-
tal de deu partits jugats a Sa Mola.
Els clubs federats C.D. Son Ferrer,
C.D. Alcúdia i el Deportiu de S'Illot
i el nostre foren els participants
d'aquest III Trofeu de Reis, la clas-
sificació del qual per clubs queda
de la següent manera:

Ir. Escola de Futbol Sala Fela-
nitx, 8 victõries.

2n. C.D. Son Ferrer, 1 victòria.
3r. C. Atl. Alcúdia, 1 victòria.
4t. C.D. S'Illot, O victòries.
A l'acte d'entrega de trofeus hi

foren presents les autoritats locals
a més dels convidats d'honor Gui-
llem Timoner i Antoni Peña, els
quals efectuaren les tretes d'honor
dels distints encontres.

Els jugadors d'Iniciació B, juga-
ren un dels seus millors partits da-
vant l'incòmode C.D. Alcúdia que
caigué fàcilment dins Sa Mola. La
parella dels «Gomiles» fou clau per
la victòria local. Toni Mas marca
dos gols (un d'ells de falta directa)
i l'altre el marcaria Tomeu Mas al
pur estil Maradona. Jugaren, Valls-
depadrines, Tomeu, Angel, Toni,
Rivera, Noelia, Toni, Cristian i Vi-
llalonga.

No jugà gens hé el MIAN felanit-
xer de Pep i Corchado, que acabà
perdent davant tin modest C. A. Al-
cúdia «A» que aprotitii hé les seves
ocasions. Jugaren, Xisco, Alex, Vi-
dal, Ilayo, Sebastiii, Pedro, Mateu,
Corchado, David, Andreu i Cris-
tóbal.

Ja a la categoria Benjamí, l'equip
«A» del mister Xesc Blanco guanya
còmodament al rival de S'Illot, que
tingué la millor jugadora en la por-
tera Verónica. Marcaren, J. M .

Cañas (3), Manresa, Guillem, Bar-
celó i Lluís. Jugaren, Joan, Jona-
than, Bel M.', Raimundo, Cañas,
Manresa, Uguet, Lluís i Coronado.

L'equip «B» de Benjamins va per-
dre per 1-3 en un partit en el que
guanyava per 1-0, un gol marcat.
pel simpàtic Kiko Sierra. Jugaren,-
Martinez, Pedro, Matgí, Kiko. Jua-
nito, Enrique, Kuko i Ramallo.

Els Alevins «A», aquest cop molt
ben duits per Pep Coves, foren un
vertader cicló. Ramon, Binimelis i
Tomeu donaren la victòria al seu
equip. Jugaren, Juanjo, Pedro, To-
meu, Binimelis, Colau, Vicens, Co-
ves, Carolina i Ramon. - •
L'altre equip, el B, juga davant
infantils B, per mor que el C.D.
Puigpunyent, no es presentà a la
cita. Marcaren per part dels ale-
vins Santi Sierra (3) i per part dels
infantils F.J. Ortega (4). Jugaren:
Els alevins Manolo, Santi, Pedro,
Adrian, Ruben, Pou, Vidal i Valen-
tin. I els infantils: Ricardo, Mar-
tin, J. Manuel, Ortega, David, Mi-
nk', Barceló, Rafel, -Manolo i P.
Gari.

Els Infantils de F. Floro seguei-
xen amb les seves victòries. Gua-
nyaren a un dels gallets, el C.D.
Son Ferrer, que arribá a perdre per
8-1. Els golejadors foren Cira (3),
Domingo (3), Páramo (2.) i Villa-
nueva. Jugaren: Richard, Gori, Vi-
llanueva, Domingo, Páramo, Cira,
Pedro, Francis, Esteban i Mainnó.
Els Infantils B no pogueren amb un
fort combinat aleví de S. Ferrer,
que els superú còmodament. Només
F. J. Ortega lluità tot l'encontre.
Gols: Ortega (5).

Agradable sorpresa dels cadets,.
que deixaren bocabadats als assis-
tents, guanyant al Son Ferrer que
era el favorit. Marcaren F. Cañas:
(3) i M. Uguet. Jugaren: Marc, Za-
morano, Uguet, Cuero, F. Cañas,.
A.Caña , Alcón, Gari, Manresa
Benito.

Les femines de Aina M.  Rigo se-
gueixen sense conèixer la derrota.
Dos gols de Lou i foren clau pel
triomf. Jugaren Cati, Loli, Eva, Ca-
rolina, Bel M.", Susi, Juana, Imma:
i Francisca.

Tancaren el Trofeu els entrena-
dors, que jugaren davant el GESA
d'Alcúdia; un gran partit on l'afi-
ció disfruta de deb?). Els golejadors
foren Tomeu Adrover, Pedro Asen-
si, Joan Vicens, Santi (2), Pep Gon-
zález (2) i Marino (2) un d'ells des
del centre del camp). Jugaren, Fe-
derico, Picornell, Gari, Tomeu, Ta-
lavante, Vicens, Corchado, Blanco,
Santi, Asensio, Pep Gonzalez i Gari..

E. F. S. Felanitx



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DOI
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUEjINFANTIL.

VISTA PANORAMICA SORRE EL*MAR
LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS
PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

..L. 47 1E1
_

Ian! hrilig

' 741:

Dra. BARBARA SCHMIDLE
ALERGIAS, ECZEMAS, VERRUGAS, MANCHAS

Y OTROS PROBLEMAS DE PIEL

AHORA TAMBIEN EN FELANITX
C/. Sant Nicolau, 14 - 1.° 	 Tel. 82723(i
LUNES Y MIERCOLES TARDES DE 6 A 8

Continua la consulta de CALA D'OR
CON SU MISMO IIORARIO Y TEL. PARA LA CITA PREVIA.

TEL. 657840.

A B PROTECCION
SEGURIDAD

C/. Cruz, 2 - CAMPOS - Tel. 651189

SISTEMAS DE ALARMA ANTI-ROBO Y ANTI-FUEGO
CERRADURAS Y CAJAS DE MAXIMA SEGURIDAD
EXTINTORES HOMOLOGADOS, PUERTAS CORTA FUEGOS
Empresa homologada por la dirección de la
Seguridad del Estado con el n.° 1.110
PARA MAS INFORMACION:
C/. d'ets Horts, 50
Tel. 581406 - 582066
FAX 582975 ininollronun.

FELANITX

FUTBOL

EI Felanitx dejó escapar un punto
Cala d'Or, O - C.D. Felanitx,

rftl BASQUET

'Ant l'any nou,

canvià la sort dels equips
Acudió a este partido más gente

,de lo habitual, la rivalidad se nota
en taquilla.

FELANI1X: Matias, Caldentey,
Gelabert (Borrás II), Maimó, An-
tonio, Sampol, Felipe, Oliver, Alfon-
.so, Borrás y Aznar (Basilio).

ARBITRO: arbitraje del colegia-
do Gonzálbez. Bien. Mostró tarjetas
amarillas a los jugadores Bennàs-
sar, Blázquez y Felipe.

COMENTARIO
Se guardó un minuto de silencio

por la muerte del jugador Bernar-
dino Pons.

Reparto de puntos ftn.el derby co-
marcal, y a pesar de que no hubo
goles, el encuentro fue interesante
y estuvo lleno de emoción.

Pero... ¿El juego? Fue decepcio-
nante. Sin rivalidad hubiera sido
un aburrimiento total. Hubo, eso sí,
ocasiones fallidas, pero esto pasa
cuando se enfrentan dos equipos
malos. El Felanitx notó las ausen-
cias de algunos de sus jugadores,
como es el caso de Nico, pero esto
no es excusa para paliar una tarde
de despropósitos. En fin, más que
ganar un punto, el Felanitx, lo per-

Asi de claro. El Cala d'Or está
con menos doce y su futuro casi
sentenciado, conformarse con un
puntito es un mal negocio, pero pu-
do haber sido todavía peor.

El Reserva.

PROXIMA JORNADA.—
PREFERENTE.—FELANITX - CAL-
V1A.

2.a REGIONAL.—SENCELLES -
PORTOCOLOM.

SANT JOIDI - CAS CONCOS.
En «Sa Lleona»: S'IlORTA - P.

ARENAL.
Nota.—Algunos partidos debían

disputarse la Festividad de Reyes,
pero como la cosa nos pilla con el
paso cambiado, informaremos de
ello la próxima semana.

2.. REGIONAL

CAS CONCOS, 1 - S'HORTA,
Abans de començar el partit es

va guardar un minut de silenci en
memòria de l'ex-jugador del S'Hor-
ta DINO, que va morir el passat
dia 20 en un accident de circulació.

El Cas Concos aconseguí una jus-
ta i estreta victória davant un
S'Horta que just presentà dificul-
tats en els darrers vint minuts de
Ia segona part. Es destacable l'in-
tens fred que feia en el camp des
Cavalier.

Demà diumenge a les 15'30:
S'Horta - Platja Arenal.

SE ALQUILA PLANTA BAJA en
Felanitx. Muy céntrica.
Informes, Tel. 580919.

Resultais
Seniors masc.: JOAN CAD:VAC-

TOCARES GRIMALT - PLA DE NA
TESA, 75-69

III Divisió: ANDRATX - AUTO-
CARES GRIMALT, 82-81
Comentari

Els dos únics equips que intervin-
gueren en la passada jornada co-
mençaren amb resultats contraris
als habituals en els darrers encon-
tres del 92.

Els SENIORS MASCULINS, des-
prés de tres derrotes consecutives,
a camp contrari, salvaren un en-
contre que -szhavia posat força eom-
plicat a la La part i en el comença-
ment de la segona. Les claus de
l'èxit foren, especialment, la gran
feina del juvenil Carles Guerrero,
juntament amb l'excepcional sèrie
en el tir de l'inspirat Gaspar i tam-
be l'eficàcia en tots els aspectes de
Xisco Adrover, ben acompanyats
per la resta de companys. Crida l'a-
tenció l'elevat tempteig aconseguit.

Anar per davant en el marcador
durant 38 minuts no basta perquè
l'equip de TERCERA s'apuntàs la
10.a victòria. El principi del partit
dels felanitxers fou brillant i pro-
porciona fins a 10 punts a favor
(24-34). S'arriba al descans amb
35-40. Els locals dominaren el co-
mençament del segon temps (par-
cial 17-8 en 6 minuts) i posaren el
maxim avantatge al seu favor (52-
48). Remuntaren els visitants que
tornaren aconseguir 8 punts de di-
ferencia (61-69) en el minut 34. Fins
i tot, a tres minuts del final, enea-
.. guanyaven de 6 (71-77). Pere,
l'empenta dels andritxols els pro-
porciona la victòria a 10 segons del
final. En el darrer minut, l'encert
total de 4 tirs lliures per part de
Toni Obrador podria haver bastat
per guanyar. De totes maneres cal
ressenyar que el resultat no té
transcendencia de cara a la classi-
ficació.
Anotadors de la jornada
Seniors:

Xisco Adrover (18), Gaspar No-
guera (15), B. Salva (11), Jordi (10)
C. Guerrero (10).
III Divisió:

R. Lladó (15), P. J. Fullana (13),

G. Amengual (12), M. S. Perelló
(11), M. Julia (7). A. Oliver (7), A.
Obrador (6), S. Rigo (4), D. Boyer
(4), B. Nadal (2).
Aquesta jornada

Retornarà la competició a totes
les categories. Jugaran fora de Fe-
lanitx els juvenils (Coll d'en Re-
bassa) i els seniors masculins
(Campanet).

A '«Sa Mola» podrem veure, la
jornada de dissabte, l'imbatud Per-
las (cadet) i el diumenge el Santa
Mónica (senior femení) i el darrer
partit de la La fase de 3. entre
Xiitocares Grimalt i Grafinsa IIis-
pania.
Anotadors al llarg de la temporada

Aprofitam el parèntesi de cap
d'any per fer una recapitulació dels
millors anotadors en les diferents
categories.
Cadets (9 partits)

Jaume Barceló (93), Florian Wolf
(83), Hugo Díaz (76), Esteve Adro-
ver (58), Pere Oliver (46).
Juvenils (9 partits)

Cesar Sánchez (215), Carles Gue-
rrero (95), Antoni Veny (60), Rafel
Boyer (59), Antoni Barceló (33).
Seniors masculins (13 partits)

Xisco Adrover (151), Bartomeu
Salva . (143), Gaspar Noguera (103),
Jordi Sanchez (78), Bernardi Mon-
serrat (72).
III Divisió (11 partits)

Guillem Amengual (219), Rafel
Lladó (139), M. S. Perelló (106),
Pere J. Fullana (98), A. Oliver (88).
Seniors femenines (8 partits)

Carme Vivancos (89), Azucena
López (40), Margalida Estelrich
(33), Fanny Guzman (28), Juana
Marcos (17).

LARRY CISTELLES

Se necesita mujer

para cuidar persona mayor.

Interna. En Cala Murada.

Informes: Tels. 833067 - 833225



Per P. Xamena

El Grup Socialista a l'Ajuntamen2 informaLt.

Puertas Exten ibles
Galvanizadas y
lacadas
Vanos colores.

Perslanas de Alum;nict
Color Plata, Bronce y
SaCadas vanos colores.

CI F. A,07.204571
Cf 	 1 -Teterono 58 03 51
FELANITX (Mallorca)
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TALLERES
VECAN1COS , a. s.

Puertas BasCulanteg
Galvanizadas, iacadaS
Imitación madera.

Puertas Cancel./
Keno y Aluminio y
Con mando a d■stancla

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacada
Manual y mando a d■st3nc4

També convé recordar que l'any
1991 les verbenes organitzades pel
Grup Socialista ens varcn costar
9.835.000 ptes. El deficit, per tant,
l'any passat, va esser menor: dos
milions menys. 1 els felanitxers han
de sebre que, en el darrer any en
que el Partit Popular va governar
a la Sala, essent regidor d'Hisenda
el senyor Antoni Grimait, les per-
dues de les verbenes varen esser
superiors als vint-i-dos milions,
exactament 22.706.000 pessetes.

* «El Dia 16» (Declaracions del
Batle de Felanitx, publicades el 29
,de novembre). El Batle torna faci-
litar les mateixes dades en una en-
trevista publicada, a finals del pas-
sat desembre, en el mateix periò-
dic.

• ¡QUIN BETLEM! Encara ara,
passades les festes nadalenques,
podem admirar el magnifie naixe-
ment de l'amic Jaume Martorell ex-
posat als mostradors de la FIAT
FELANITX. Molts anys i endavant.

• ¡I que la música no falti! En
Miguel Fester, el municipal, esta
treballant amb un grapat d'allots
per crear un grup de tambors i cor-
netes.

• Rebem una felicitació de
ramie Andreu Server. Agralm
aquest detall del millor entrenador
de bosquet de la comarca.

• Hi ha canvi de que les. La dis-
coteca FARAH'S de Cala d'Or em-
prén una nova singladura sota el
timó de Juanjo i un amic seu.

M2

Un llibre és el
millor company
dels vostres ocis

Llibreria RAMON [LULL
Major, 25 Tel. 580160 FELANITX

FELANITX

PSOE Les verhenes, encara
A unes declaracions al periòdic

«El Dia 16», el batle de Felanitx
tornava repetir unes manifestacions
fetes anteriorment referents als re-
sultats econòmics de les verbenes
de l'any 1992.*

Davant aquesta reiteració, el
Grup Socialista de l'Ajuntament vol
fer les precisions següents:

Segons el bolleti «La Sala infor-
ma» del passat dia lr. de setembre,
(la darrera verbena va tenir lloc el
dia 29 d'agost) els ingressos de les
verbenes de l'any 1992 varen esser
de 16.732.575 pessetes. Les despeses
varen pujar exactament a.32.631.636
pessetes. En conseqüenciai.les. , ver-
benes del 1992 varen tenir: un de-
ficit de 15.899.061 pessetes.

El mateix boiled «La Sala Jifor-
ma», set dies després, dia 7 d'é.. se-
tembre, rectificava les dades faci-
litades anteriorment, dient que els
ingressos havien estat de 22.549.475
pessetes i les despeses 32.131.386
pessetes. 0 sia que el deficit que-
dava redulit a 9.581.911 pessetes.

Pere se dóna el cas que, en el
capitol de despeses, s'hi inclolen
dues partides: la comedia de dia 25
d'agost i el recital de dia 30, que
sumaven un total de 1.684.750 pes-
setes, que formen part de les fes-
tes en general, per?) no de les ver-
benes. En conseqüência el deficit
encara quedava mês reduït:
7.897.161 pessetes.

Tot això sen xifres facilitades per
l'equip de govern del Partit Popu-
lar-Grup Independent. El que no
.s 'acaba d'entendre, per una part,
és Pinterés en infOrmar al públic
dels resultats de les verbenes dos
dies després de celebrada la . darre-
ta feSta, quan el Partit Popular, en
els quatre anys en que va governar
l'Ajuntament, no va informar mai
ni de les despeses ni dels guanys.
D'altra banda, resulta sospitosa
l'obstinació del batle insistint qüe
les verbenes del 92 han costat 13
milions, tenint en compte que en el
mateix bolleti «La Sala informa» de
dia 7 de setembre anunciava que
les pèrdues econòmiques de les ver-
benes, organitzades per l'equip so-
cialista, serien de 10 milions.

El nostre grup entén que no ens
podem permetre un deficit tan con-
siderable per les verbenes d'agost
i sera bo recordar que, en el pres-
supost de l'any 1992, el capitol de
festes va esser retallat en més de
deu milions.

1915

Maig, l6.—Inauguració de la iliuminacie del nou passeig clonant l'Es-
tació Enològica.

Maig, 23.—Correguda de vedells organitzada per aficionats. Foren to-
rejats dos vedells de Son Sant Martí.

Maig, 29.—Vingueren dc maniobres els regiment d'infanteria del Pal-
ma i Inca, una seed() d'enginyers, clues bateries d'artilleria i l'esquadró
cavalleria. Total 1.662 homes i 230 cavalls o muls. Manava les tropes el
Capita. General D. Francesc M.a Borbón. Enramellaren els carrers i ferert
arcs. Repartiren els soldats per les cases.

Maig, 30.—Missa de campanya co el cap del passeig nou, davant l'es-
tació del tren; la celebra D. Bartorncu Nadal, felanitxert, capella castrense.
El capvespre hi hagué una novillada i cl vespre retreta, funció en el Tea-
tre, ball a Sa Font i a la casa dels Rossells.

Maig, 31.—Dilluns. A les 8 del mati, els soldats partiren cap a Poi --
reres.

Juny, 3.—Festa del Corpus. Plogué, però pogueren fer la processó.
Juny, 11.—Festa del Cor de Jesús. Predica el P. Joan Ginart de Sant

Felip. El capvespre hi hagué processe amb sermons pel carrer.
Juny, 13.—Festa de St. Antoni de Padua. Predica D. Miguel Roca, ca-

nonge. El capvespre sortiren dues carrosses de St. Antoni de Padua.
Juny.—A S'Espinagar, un home i una dona moriren ferits per un

llamp.
Juny.—Els albercocs van a 10 pessetes el quintar mallorquí.
Juliol, 4.—Festa extraordinaria del Beat Ramon Llull per commemorar

el VIC centenari del seu martini. L'Ajuntament dona el nom de Ramon Llull
al passeig de davant l'Estació Enològica.

Juliol.—Foren installats els primers motors a barques en el nostre port.
Juliol, 11.—S'encantaren les aigües sobrants de la font de Santa Mar-

galida. La subhasta resulta deserta i es repeti amb el preu rebaixat.
Juliol, 17.—Canta missa nova D. Joan Pou Caldentcy.
Juliol, 20.—Festa de Sta. Margalida. Predica D. Bartomeu Gaya Sa-

grera. Hi hagué xeremies, dimonis, carreres d'al-lots, música i focs artifi-
cials.

Juliol, 25.—Festa extraordinaria en Es Port, beneïren un sagrari i una
campana. L'encarregat de l'esglesia era D. Toni Tauler. Hi hagué regates,
sonates, cucanyes, balls i festa nocturna marítima amb barques alumina-
des. Acudí a la festa el Capita General D. Francesc de Borben, i romangué
fins el dilluns a migdia.

Agost, 2.--Festa de St. Alfons. Predica D. Josep Calafat.
Agost.—En Simó Febrer ha guanyat a Bilbau el Campionat d'Espanya

de Carreres de bicicletes per carretera.
Agost, 8.—Es repetí la subhasta de les aigües sobrants de la font de.

Santa Margalida per 300 pessetes.
Agost, 28 i 29.—Fires i festes de Sant Agustí. Corregudes de toros cada

dia, cavallets, gegants, dimonis, música, ball, foes artificials, carreres de
cavalls, d'homes i

Setembre.—La verema fou dolentíssima a causa del midew.
Setembre, 8-10.—Quaranta hores en el Convent dedicades a la Mare de

Déu del Socors i a Sant Nicolau. Predica cl P. Vicente Menendez agusti-
Setembre, 19.—Festa de la Mare de Déu de la Corretja en el Convent;

predica D. Cosme Bauza.
Octubre, 3.—Festa de la Mare de Deu del Roser. Predica D. Francesc .

Monserrat, Vicari de Cas Concos.
Octubre, 16.—La Galera d'En Miguel Febrer comença a fer viatges

Es Port.
Octubre.—Alguns antics conservadors establiren a Felanitx el partit

Maurista; no volgueren passar-se als «idóneos» i traicionar En Maura. Ere n
pocs i posaren un casino en el carrer del Bisbe Puig. El president era
D. Miguel Reus Bennassar.

Restaurante Can Manuel
C/. Mayor, 7 	 CAS CONCOS

MENU sábado y domingo al mediodía: Arroz brut y pollo a
Ia parrilla. Pan, vino y postre,. 800 ptas.

Viernes y sábado noche, ponemos a su disposición un menú
con entremeses variados y paletilla de cordero asada en su jugo.
Pan, vino y postre, 1.250 ptas.

PARRILLADAS Y CALDERETAS

CONSULTE NUESTRA CARTA


