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Al cap darrer ha sortit a flor d'ai-
gua una mini-crisi que es va produir
dins el sector ucedista del Consis-
tori, de la qual en donarem compte
molt su-,cintament a la nostra edi-
ció de dia 24 de juliol. I la nostra
referencia fou molt limitada perquè
ningú no ens volgué donar claricies
del que passava. L'assumpte s'ha
duit amb una reserva extrema, per-6
com que no s'han pogut solucionar
amb pedaços calents, al cap darrer
ha sortit el bony. La qüestió era un
escrit del primer tinent de batle
Francesc Antich, el contingut del
qual desconeixem, pet-6 en el que
sembla demanava que se'l rellevas
de certes responsabilitats —pensem
que damunt la seva persona hi acu-
mularen la major part de les com-
petencies de les comissions—. Id()
bé, a la plenaria de dilluns passat es
dona compte de l'acceptació per
part del Batle de la renúncia de F.
Antich a la presidencia de les co-
missions de Governació i Ordenació
del Territori i a la de Delegat d'O-
bres Particulars i Serveis d'Aigües i
del nomenament de Joan Mayol per
president de les dues primeres i de
Francesc Adrover Alonso per dele-
gat de les dues darreres.

Miguel Gonzalez demana explica-
cions entorn a aquestes dimissions

féu decidides objeccions sobre el
procediment, que qualifica d'arbi-
trari i incongruent davant els ciuta-
dans. Per més que s'esforça però, no
Ii tregué res en clar al Batle fera
que l'assumpte era competencia ex-
clusiva seva i que a l'ordre del dia
sols hi figurava el donar-ne compte

no es posava a debat. Davant la
insistencia del regidor González el
Batle feu passar resolutivament al
següent punt entre les protestes de
l'interpellant.

Un punt que esdevingué polemic
també fou el que demanava una de-
cissió de la Corporació entorn a la
reposició amb càrrec a l'Ajunta-
ment, de les parets que s'hauran de
desfer per eixamplar la carretera
del Port, el cost de la qual, segons
informe de l'Aparellador es xifra en
uns dos milions de pessetes. Aix?)
com a condició prévia a la continui-
tat de les gestions del Batle amb els
propietaris que hauran de cedir ter-
renys per aquesta reforma. M. Gon-

zález expressa el seu desacord amb
et procediment d'O. P., tot diguent
que la carretera l'havia de pagar el
M.O.P.U. Davant les consideracions
de que aquesta es rúnica forma d'a-
conseguir la millora, es mantingué
en les seves diguent que ell també
volia la millora però amb les condi-
cions més ventatjoses ja que el que
feia O. P. era jugar amb les contri-
buents i amb els seus doblers. La
qüestió es resolgué favorablement a
Ia proposta de l'alcaldia amb els
vots d'UCD i dels Indepedents (vo-
taren en contra els comunistes i
s'abstengué C. D.).

Es dona compte de que en el B.
O. de dia 18 s'anunciava la subhasta
de les obres d'adaptació de l'antiga
Estació Enològica en Unitat Sanità-
ria de la S. Social. El plaç per a pre-
sentar ofertes acabava ahir si be hi
haura una tolerancia de 5 dies per
aquelles proposicions enviades per
correu. Així doncs, l'obertura de so-
bres es realitzarà dia 15 a la seu
d'INSALUD a Palma. Si aquesta no-
tificació pot ser útil a qualque inte-
ressat de Felanitx, qw.t es doni pres-
sa a enviar la seva oferta. El pres-
supost de les obres es de 31.450.000
ptes.

Una solicitud de l'Associació de
Veins de Son Negre fou passada a
Ia Comissió d'Obres pel seu estudi
ja que l'edifici de l'escola, pel qual
es demanaven unes reformes, es de
propietat municipal.

També s'accepta la donació, per
part de la Caixa de Balears «Sa Nos-
tra», de l'amhuHmeia i s'aprova d'a-
grair la cessi ó i es va donar
el vist i plau a un informe de l'Apa-
rellador entorn a la necessitat d'ar-
reglar el carrer de La Galera. Es va
passar a les comissions d'Obres Mu-
nicipals i Hisenda l'estudi dels pos-
sibles projectes a incluir en el Pla
Provincial de l'any que ve del Con-
sell i el Batle dona compte d'una
reunió tenguda amb la Junta Gesto-
ra de la «Bodega Cooperativa» en-
torn al contracte subscrit per a l'ex-
plotació de l'escorxador.

A l'apartat de precs i consultes vo-
lem destacar una proposta del regi-
dor Pere Batle, en la qual demana-
va un vot de confiança al Consisto-
ri per iniciar unes gestions encami-

(Passa a la pew:4)
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l'estiu, les testes

Aquest cap de setmana, amb les
festes de Sant Nicolau de Tolenti
de Ca's Concos, quedara dos el ci-
cle de festes d'estiu del nostre ter-
me municipal.

El primer coet l'amollen a S'Hor-
tea, amb Sant Isidre; continua la
bulla amb la festa de Santa Marga-
lida i culmina amb la de Sant Agus-
ti. Entre i entre, hi ha la temporada
d'estiu que també du unes festes in-
corporades, però que, pel qui el pot
assaborir, cada dia es una festa.

Tot quant podríem dir sobre el ci-
cle festiu difícilment contendria cap
novetat. Són coses dites en altres
ocasions. Ben mirat els programes
de festes se repeteixen punt per
punt de tal manera que semblen cal-
cats d'un any a l'altre. Es ver que
enguany varem tenir un concurs de
cans; però llevat d'això, poca cosa
més hi va haver que no fos sabuda
de sempre.

Totes les festes tenen el seu pra
grama i, dels editats enguany, el mi-
llor, dins la seva modestia, es el de
Sant Nicolau de Ca's Concos. No po-
dem esser tan benèvols, en canvi,
respecte del de Sant Agustí.

El programa de fires i festes de
Sant Agustí de Felanitx, que va co-
mençar a editar-se pels anys 50, va
esser un dels pioners d'aquesta cas-
ta de publicacions. Tant que els que
han nascut després, poc o molt s'hi
han inspirat quan no l'han copiat ti-
rant pel dret. Ho paga recordar l'en-
cert amb que sortiren els primers
números, d'algun dels quals fins i
tot se'n va fer eco la premsa de fora
Mallorca. Doncs be, ens sap greu

Sábado 11 setiembre
cie 1982

Precio: 25 Ptas.

pósito Legal, P.M. 351-1959

haver de dir que aquesta publicació,
durant els molts anys que ha sortit,
ha anat perdent gas i la darrera

s de les més magres que han
apa gut.

L verbenes han anat molt bé.
Per ventura enguany s'ha batut el
reco d d'assistència. Se coneix que
la g nt en vol. Segons les males llen-
giies a la verbena del dissabte , la
que anomenarem «la forta», se va-
ren endre més de dotze mil entra-
des. Si aquesta xifra es real i afegim
els bonaments i la gent que no pa-
ga, sue es incalculable (volem dir
mal de calcular), es ben creíble la
xifr de vint mil persones dins el re-
cint

S 'Agustí, que enguany va per-
dre a mitra durant la processó de
les ompletes (quin mal presagi,
Deu meu!), no solament ens ha duit
les f stes, sinó també el fred. I això
que l'estiu, al principi va esser es-
pant•sament calorós, tant que va
acon eguir ajornar les celebracions
litúr iques en honor de Sant Gale-
ta, a e se celebraran el mes d'octu-
bre, amb un clima (esperam) més
sere i temperat.

✓ tês diran que parlam com si
rest fos acabat. Ja sabem que ofi-
cial ent dura fins dia 21; pert) de
fet e s felanitxers, acabat l'agost, co-
men n a abandonar el Port. L'estiu
es c rt 1, a més, la gent hi ha de fer
tant s coses que encara ho sembla
més. Sort que se presenta un llarg
hive durant el qual podem tran-
quill ment descansar.

Pirotècnic

Ia coronacki I
Nu de
dor
sta del XLVIII aniversari

Dal de Sant Salvador.

, hi haurà Missa concele-

uel Bauçà, rector de la

Ertrector: Bartolomé A. Pou Jaume

1P.*daccitin y Administración: Mayor, 25. Tel. 58 01 60

litOstkoarm El,„„:s. caps a
tomissLi4s namicires

Gzstioits per aconseguiti Eala

rasitlênca per a 1.3 3a. ailed

Impreso en Edito 1 Ramón Llull FELANITX

Demà diumenge, se celebrarà la f

de la coronació pontificia , cle la Mare d

A les 6 de l'horabaixa, al santua

brada, amb homilia que dira. Mn. M
parròquia.

Cantara la Coral de Felanitx i hi ssistirà la Corporació Mu-
nicipal.

Es convida a tots els fidels de Fel nitx.

Festa aniversari d
ðe la Mare d

Sant Salv

tiktio XLVI I

Núm. 2312

Medal la
.-Cindad de Felanitx»
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Trimestre: 320 pesetas.

Provincias: 350 pç.setas.

laterá SibE4
- Cristalerías
- Vaii1;6* 3

- Culiertulds

Y extenso surtido en objetos de cristal,
cerámica, porcelana etc. para su lista de
boda o su regalo personal

¡Atención NOVIOS!
CONSULTENNOS NUESTRAS
VENTAJOSAS OFERTAS

Perfumería SIRER

C. Mayor. 34 - Tel. 580370 - Felanitx

2
110112111•1111111~111111111MMIIMMIRMVADDErieffelulter10111GTIMISM

FELANITX 

Ayuntamiento de	 A Déu sí...
Felanitx	 .\ve de la pa tna 3

SANTORAL

D. 12 S. Maecdonio
L. 13: S. Juan (rtomo
M. 14: ENaltaeiOn di-. la Cruz

M. 15. Nladre de los 1)olores
J. 1(i: S. Cornelio
V. 17: S. li , ,herto
S. 18: S. José. de Copertino .

L'UNA

L. nueva el 17

COMUNICACIONES

AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:

A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

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

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

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

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

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
930 y

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
7, 9, 11, 12,30, 15 30, 17,30 y 20,30
horas.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos: A las 7,30 (en-
laza con Palma), 9,30, 11,30 13
(enl. Palma). 16, 18.15 (enl. Pal-
ma y 21 horas.

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

Cala Mura.la - Felanitx: Sólc
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'3t) y 16'45. lkimingos nn
mas a lag 11'10 h.

Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

Médico para mañana:

Dr. ,I. Estarellar - À Mestre, 49

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes: Francisco Piña
Miércoles: Munar Melis Gaya
Jueves:	 Miquel-Nadal.
Viernes:	 Amparo Murillo.

Comestibles:
A. Canet - Eras. 21i
P. J. Va que!. - Mol i nos, 4

ANUNCIO
Recibido de la Recaudación de

Tributos al Estado, zona de Mana-
cor, edicto anunciando los días de
cobranza de los Impuestos del Esta-
do, relativos a este Termino Muni-
cipal, se participa al público en ge-
neral que en los días, horas y sitios
que se indican, se podrán hacer
efectivos, sin recargo alguno, los re-
cibos de las contribuciones: TERRI-
TORIAL - RUSTICA Y URBANA,
INDUSTRIAL, LICENCIA FISCAL.
RENDIMIENTO TRABAJO, LICEN-
CIAS PROFESIONALES, SEGURI-
DAD SOCIAL AGRARIA y demás
conceptos.

EN FELANITX. - En el Cuarte-
lillo del Ayuntamiento, los días 4, 5,
6, 7, 8, 11, 13, 14 y 15 de octubre, en
horas de 8 a 14.

EN S'HORTA. - Escuela Nacio-
nal, el día 18 de octubre de 8 a 14
horas.

EN CA'S CONCOS. - Escuela Na-
cional, el día 19 de octubre.

Asimismo se hace saber, que se
podrán hacer efectivos los recibos
sin recargo alguno en Manacor, Ofi-
cina de Recaudación, sita en calle
General Franco, 23 - A, del 6 al 16
de Noviembre.

Del 20 al 30 de Noviembre con el
recargo del 5 por 100. Finalizado es-
te plazo incurrirán en el recargo del
20 por N, iniciándose el cebro por
1 ,1 vía de apremio.

Lo que se hace saber al vecinda-
rio para su conocimiento y efectos.

Felanitx, a 1 de Septiembre de
1982.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Cupón Pro-Ciepos
Sobre retransmisión del sorteo a

nartir del pasado día 1 2 de SEP-
TIEMBRE de 1982.

La emisora Radio Popular de esta
Ciudad, me comunica que a partir
de primeros del mes de SEPTIEM-
BRE, por necesidades de programa-
ción, el sorteo del CUPOM PRO-CIE-
GOS, será retransmitido en diferido
a las 20'05, 8'05 de la noche.

Para conocimiento del público en
general la citada emisora ha anun-
ciado la variación con antelación al
cambio indicado.

Manacor, a 1 de SEPTIEMBRE
de 1982.

El Delegado Local,
Jesús M.. Eguino Vil/aso!

Se traspasa
pescadería

en Porto-Colom
In formes: Tel. 575106

SE ALQUILA PISO en zona Sa
Torre. Completamente amuebla
do. con Teléfono y Televisión.
I n formes: Tels. 570:108 (hasta dia
15) y 2 1247 (horas oficina).

ma, regalaren el Sant Crist que pre-
sideix el nostre presbiteri.

D. Gabriel Adrover, que havia es-
tat rector de la nostra parròquia
deixa en herencia unes casulles, un
calze i 50.000 pts.

Després de la visita pastoral de
l'any 1977, en el mes d'abril es va
intallar la nova megafonia (82.686
pts.).

La instaHació elèctrica posada en
temps d'En Prim necessitava can-
viar, se va estrenar la nova per a
Pasqua del 78 (192.105 pts.).

El nostre temple sempre ha estat
calent a l'estiu i fred a l'hivern, per
intentar donar comoditat a la Casa
de Deu, D. Gabriel feu installar vuit
ventiladors a l'estiu del 79 i a l'hi-
vern del 80 compra set estufes. (pts.
39.920). (50.419 pts.).

El nostre cementen i ha estat una
altra preocupació del nostre rector.

Moltes millores s'han fet durant
aquests anys.

Des del 78 al 82 s'han fet 19 files
de nínxols de cinc cada una, tots
per gent particular menys dos que
són de la parròquia, altres families
han fet la sepultura nova.

A dins aquests anys s'han gastat
en neteja 30.870 pts., en camins o
llocs per passar 83.061 pts., per fa-
nals o hums 31.290 pts., pels ves-
sants d'aigua 48.663 pts.

Aquests doblers venen de la quo-
ta que pagam tots els que volem

estar enterrats al nostre cementiri.
El darrer que s'ha fet ha estat

una distribució de nínxols dins la
tomba gran, per families.

Altres coses al cementeni o a la
parròquia m'haure passat per alt,
perdonau-me.

Quantes i guantes passades de fil
per a teixir aqueix tros de peça,
guantes i guantes suors i caminades
per enllestir tot això.

Per això i per lo que no hem vist
D. Gabriel, moltes de gràcies.

En nom de tots els concarrins i
en nom propi vos vull dir adéu no,
a Deu, que sols en ell tendreu la re-
compensa.

Pep Grimalt i Vidal

de Ca'‘n Rotger
Sa Cova, estiu del 82

Se vende pi7o en
Porto-Colom

C. Cristóbal Colon, 1
Informes: C. Marina, 11

Se venden risas en playa
Cala Marçal.
Edificio «La Escapada»

Informes en el mismo
bar y en a Marina, 11

( L \SES	 liE IN-
GLES, E.G.B. Crup°. rcilucidos
Horario. de 6 a 9 tarde.

INFORMES: EN ESTA ADMON.



Via jes M anacor S. A.
Billetes Ovión
Pasajes marítimos
Viajes organizados
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CARRER DE SA LLANA

Entrada: Carrer de la Mar. Sortida: Passeig de la República Argen-
tina.

Ha tingut dos noms, el de S'Arenal que procedeix dels terrenys on
s'obrí, en la primera meitat del segle XIX; i el de Sa Llana que, al dir de
persones 1/elles, prové de que hi havia algunes cases on rentaven i escar-
pien llana. Ara se li ha tornat donar aquest nom popular.

L'any 1822 comprenia solament deu cases, i el 1890, segons la ma-
trícula parroquial del Rector Planas, ja en tenia 61.

El mes d'octubre de 1921 fou inaugurada l'espaosa escola parroquial
que te l'entrada principal en aquest carrer i del qual prengué el nom de
«Escola d'es carrer dc Sa Llana».

CARRER DES LLEBE1G

Entrada: Carrer de Mn. Bartomeu Caldentey. Sortkia: Carrer d'es
Migjorn.

Obcrt en els nostres dies.
Es el nom del sudoest. Es d'etimologia llatina. Libs, libis, el vent africà

de Libia la qual queia al sudoest de Roma.

CARRER DE SA LLUNA

Entrada: Carrer d'es Molins. Sortida: Carrer de Son Pinar.
Dia 9 d'abril de 1887 es donava a aquest carrer nou, el nom de Sa Lluna.
El nom del nostre satèHit es una contracció de Lucina, la deessa Ila-

tina protectora deis naixements, que, a la vegada, prové de lux, lucis, Hum.

CARRER MAJOR

Entrada: Plaça de Sa Font de Santa Margalida. Sortida: Carrer de la
Mar.

El nom de carrer major, endemés d'esser molt general a nobles i ciu-
tats, sol esser també molt antic. El de Felanitx ja existia a mitjan segle
XV; l'any 1466 Guillem Mas establí a cens dues cases i corral les quals
confrontaven al carrer Major.

En el cadastre de 1685 el que avui es el carrer Major apareixia dividit
en dos: El carrer dit de la Font que va des de la plaga de la Font fins,
més o manco, el carrer de la Caritat, amb 16 cases; i el carrer Major, des
del carrer actUal de la Caritat fins al carrer de La Mar, amb 43 cases.

En el carrer de Sa Font hi havia la «Casa i corral d'Antoni Obrador,
notari, 140 lliures», «Casa i corral d'Antoni Obrador (a) Conco, paraire, 140
lliures», «Dues cases contigües i corral d'Antoni Ramon fill de pere 280 lliu-
res». Aquest troç de carrer també era anomenat «De davant l'Església».

En el carrer Major hi havia la «Casa i corral de Gabriel Oliver, escul-
tor, 320 lliures», «Casa i corral de Mn. Miguel Binimelis, Pyre., 160 lliu-
res», «Casa i corral d'Antoni Uguet de la Tortuga, 180 Iliures», «Casa i cor-
ral de l'hereu de Joan Mas, 180 lliures», «Casa, celler i corral de Francesc
Oliver, escrivà, 200 lliures», «Casa i corral de Mn. Gabriel Juan Padrines,
Pyre. i Antoni Juan Padrines, ferrer, germans, 200 lliures», «Dues cases
contígiies, celler i corral de Miguel Juan Pujais, apotecari, major, 750 lliu-
res», «Casa i corral de l'hereu de Sebastiana Obrador muller de Juan B .a

Pujals, apotecari, 200 lliures».
En el segle XVIII els carrers de Sa Font i Major ja eren anomenats

tots dos amb l'únic nom de Carrer Major que sempre han conservat.
Al Ilarg de la primera tirada d'aquest carrer  s'alça la nau de l'església

parroquial començada per l'absis probablement en el segle XIV, continua-
da a mitjan segle XVI i acabada el 1600.

Són de destacar la façana modernista senyalada amb el número 41 i el
portal esculturat del n.° 40.

P. Xamena
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ELS CARRERS  A Diu sí, adéu no
Quan un poble vol conèixer la se-

va história, acudeix als arxius muni-
cipals o parroquials i en ells hi tro-
ba escrits els fets del shomes que al
ilarg deis anys han anat fent poble,
han anat teixint la vida de cada dia
igual a una peça de roba de llengos
que ja mal s'ha acabat, peça que
un dia es va posar als telers i que
avui hi continua, es que el poble en-
cara viu.

Ca's Concos no té arxius munici-
pals, dones el nostre teler no es
prou important per a tenir Ajunta-
ment, els nostres padrins foren tei-
xidors de segona, si se considera el
seu nombre, penó de primera, si se
considera la qualitat del seu teixit.

Grans i molt importants varen es-
ser caps de taller que des d'un
principi varen dirigir els homes d'a-
quest lloc, per a teixir la peça que
seria la història de Ca's Concos.

Pega que es va teixir a l'ombra
de l'Església, brodada de bona yo-
luntat i feta de fils de suor i sacri-
ficis.

Es l'any 1867 quan se posa el pri-
mer aguller al teler, Ca's Concos
deixava de ser un remolí de cases
més o manco organitzades, i passa-
va a ser una vicaria in capite, això
vol dir que les autoritats eclesiàsti-
ques consideraven als concarrins
d'aquelles saons majors d'edat, els
consideraven capaços de començar
Ia peça de roba de llengos.

Els donen els primers llibres per-
que hi puguin estampar amb lletres
de motlo els colors que tenen els
teixits que fan.

El primer en dirigir aquest nou
taller fou Mn. Tomas Bennasser de
Felanitx 1867-80.

El segon Mn. Rafel Bonet de San-
tanyí 1880-88.

El tercer Mn. Miguel Soler de Fe-
lanitx 1888-98.

El quart Mn. Guillem Rosselló de
Felanitx 1898-99.

El cinquè Mn. Miguel Ribes de
Montuïri 1899-1904.

El sise Mn. Francesc Monserrat
de Felanitx 1904-18.

El sete Mn. Gabriel Adrover de Fe-
lanitx 1918-34.

I és l'any 1934, que molts de con-
carrins acorden, quan el taller passa
de ser de mestre a ser d'oficial.

La vicaria in capite passa a ser
parròquia, el nostre poble es fa
gran.

Don Gabriel Adrover, 1934-51, sera .
el primer ecemom o rector.

El segueixen: Mn. Miguel Valles-
pir de Manacor 1951-61.

Mn. Guillem Bennasser de Cam-
pos 1961-65.

Mn. Jaume Tomas de Felanitx
1965-71.

Quan aquest sacerdot deixa Ca's
Concos s'en va fer carreg, durant un
grapat de mesos; Mn. Bartomeu Va-
quer.

I fou el dia de Sant Nicolau, del
71, quan els ulls delS co'ncarfiris s'o-
briren de pinte &ti rripfe. Per veure
el nou Rector ; ya rvenir a presidir
l'Eucaristia el dia de la festa.

—ui es? Qué l'hi diuen? D'on
ve?

Preguntes i més preguntes que,
uns Sabien contestar i els altres les
hagtiés agradat saber.

Però dins poc temps, concreta-
ment el 2 d'octubre del mateix any,
aquell nin que nasqué l'any 41 aquí
ben aprop, a s'Alqueria Blanca, i
que i ais 13 anys entra al Seminari
Diocessa i que després d'uns estu-
dis brillants, que alternava amb la
direcció dels Puericantors del semi-
nari, fou ordenat sacerdot per D.
Rafel Alvarez Lara el 18 de juny de
1967 i havia exercit el seu ministeri
a Manacor, a la Parròquia dels Do-
lors, fins l'any 1969 i a Arta, des-
pres.

Ministeri que compaginava amb
l'ensenyament de la religió i el llatí.

Vengué a Ca's Concos per fer-se
càrrec de la direcció del taller es-
piritual de la parròquia del Cava- .
Iler.

Avui, quan fa 11 anys, per nome-
nament del Sr. Bisbe D. Teodor i
duit sempre d'una obediencia exem-
plar es farà càrrec de la parròquia
de Ses Salines.

Difícil es jutjar la seva obra en-
tre npsaltres, doncs en lo espiritual
sols lbéu ho pot fer. I jo sempre he
dit que D. Gabriel, es un capellà de
sagrari no un capella de carrer.

Perb intentaré veure el color de
les llengos del tros de roba teixit
baix de la seva direcció, i vegent els
fets Materials tots ens podem fer
una idea deis espirituals.

Pasqua del 72, el sagrari es coHo-
cat afi on esta per complir amb les
normes litúrgiques, s'arregla la ca-
pella de Sant Nicolau (35.445 pts.).

Els bancs que teníem eren incei-
modes, es per a Pasqua del 74 guau
s'estrenen els nous. Degut a la gene-
rositat dels concarrins sobraren do-.
blers. Vegent això D. Gabriel creu
oportú suprimir la volta del blat
de les ametIes i en el seu lloc posh
una collecta extraordinaria a on els
concarrins donassin lo que volgues-
sin lliurement (202.920 pts.).

Les normes litúrgiques aconsella-
ven un canvi al presbiteri, lo que es
dugué a terme, després de moltes
consultes, per a Nadal del 74 (pts.
101.888).

L'any 75 la nostra parrbquia va
rebre dos donatius que son d'agrair.

Les Monges Agustines del Convent
de la Puríssima Concepció de Pal-

(Passa a la Ogina 2)



UPERHAI1SAS
OFERTAS

Mimosín 4 I. 198 pts.

Luzil 5 Kg. 535

¡Hasta 36 artículos en oferta!

FELANITX':

'INFORMACIÓN LOCAL
Club Altura

El próximo viernes día 17, a las
9,30 de la noche, en el salón de ac-
Os de «Sa Nostra», tendrá lugar
una reunión para todos los socios y
simpatizantes, con el fin de concre-
tar las excursiones a realizar du-
rante el próximo curso.

Se ruega la asistencia a todos los
socios e interesados.

Hogar del Pensionita
El Instittitb . de Servicios Sociales

organiza para los pensionistas de
Baleares los 'siguientes viajes:

TURNO DE VACACIONES

15 días ((lei 2 al 17 de nov.) en la
Manga del Mar Menor. Precio 5.000
por persona. •

ESTANCIAS EN BALNEARIOS

15 días (del 22 Nov. al 8 Dic.) en
Caldas de Montbuy. Precio 6.000 Pts.
pár. persona.

• Tendrán preferencia los que no
hayan asistido a ni,igún turno yden-
tro de éstos lbs que d;sfruten de me-
nor pensión.

i . Quienes,..,soliciten un viaje con
motivo de nupcias o de bodas de
oro matrimoniales •gozarán asimis-
mo de preferencia siendo para los
Mismos erViUjeltotallifentC gratuito.

Para inh, informes y . solicitudes
en el Flogm..del Pensionista hasta el
30 de septieinbre

Sección i Formación Profasional
NOTA

Se comunica que , el periodo de
maticula de la Sección de Forma-
ción ProfeSional (le Felanitx —Ad-
ministrativo -- Eleetrica -- Metal —
permanecerá abierto del dia 1 al 17
de septiembre, ambos inclusive.

SECCION FORMACI)N
PROFESION A t.

Especialidades:
Admimstrativa - CoMercial
Metal - Mecánica
Electricidad - Electrónica

Parròquia
CATEQUESI PARROQUIAL

Eu ordre a la preparació del curs
de Catequesi parroquial, endemés
de la trobada a Manacor, hi haurà
unes reunions de preparació.

Lloc: Es Collet, de Can Grimalt.
Hora: A les 8 del vespre.
Dies: Els 14, 15 i 16 de setembre

de 1982.
Se tracto d'organitzar:
— Els grups.
— La secretaria.
— Els temes (textes).
— El calendari.

Després del descans de l'estiu,
s'espera la vostra resposta per ini-
ciar amb entusiasme el nou curs.

Banco de Sangre de.la. CM Roja
El próximo miércoles día 15, de 6

a 9 de la tarde, en la plaza del Mer-
cado, la «roulotte» del Banco de
Sangre de la Cruz Hoja, recogerá
plasma de todos los donantes que
voluntaria Mente quieran ofrecerlo.

de sociedad
DE VIAJE

De La Plata (República Argenti-
na), llegó a Felanitx nuestro paisano

el Rdo. P. Antonio Sagrera, C. R.,

Rector de la parroquia de San Ca-

yetana.

NAIXEMENT

La llar deis esposos Sebastià Vi-
dal Barceló i Francisca Obrador
Ricart, vist augmentada amb
el naixement del seu tercer fill, un
nin que un el b.iptime reina el nom
de Jaume.

Enhorabona als venturosos pres.

Sección Religiosa
Esglisia de Sant Alfons

El proper dissabte dia 18 se cele-
brarà la festa de la Verge Dolorosa.

A les 6'40 del capvespre se canta-
ran Vespres i tot seguit hi haurà
Missa amb homilia.

Es convida a tots els fidels i d'un
modo especial als components del
Grup Litúrgic.

Substitució deis...
(Ve de la paq. 1)

nades a aconseguir d'INSALUD la t
construcció d'una residência per a

la Tercera Edat. Es tractaria d'un

centre d'una capacitat de 150 a 200 o

places per a la concessió de la qual

es demanarien els requisits i cir-

cumstàncies. No cal dir que la de-

cissió municipal fou unanimament

favorable.

La compra d'un solar per aconse-

guir un nou accés des de la carrete-

ra de Manacor i el problema de les

males olors de les aigües residuals a

Cala Marçal, exposats per J. Mayol i

G. Mas, foren tractats molt rápida-

ment i per acabar es rebutjà 11114

proposta de M. González entorn a la

inclussió de Passumpte de l'escorxa- 4

dor a una propera sessió plenária.

Tombats a la molsa

Una crida per la pau
He llegit que els armaments ,que kra, ,d¡sposen això que anomenem

«potencies mundials», tenen capaeitat per der'Struir el nostre planeta dot-
ze vegades. IncreIble, veritat?

Sembla mentida, l'home ja no es conforma amb la destrucció total, si-
nò que ara ja comença a pensar en destruir-se una dotzena de vegades més.

Es normal que arribem a aquests extrems. La nostra civilització (?)
ha jugat la carta de la cursa d'armaments i de l'emmagatzement de tota
casta d'enginys que destrueixen més i millor, i arribem a la situació ab-
surda de ser capaços d'autodestruir-nos dotze vegades (!).

Ningú sembla ser capaç de posar fre a aquest desgavell. Els politics
parlen de pau, pacifisme, desarmament, convivencia pacífica,...mentre la
cursa d'armaments dels seus respectius països segueix el seu ritme com
si això no anes amb ells.

Una gran parr dels recursos i de les despeses mundials es destinen
cada any a l'armament, a allò que, eufemisticament, s'anomena «defensa».
I així es fabriquen una gran quantitat de maquines destructores, arma-
ment sofisticadissim, bombes d'hidrágen, bombes de neutrons, en un in-
tent per no quedar-se darrera de l'altre i poder-se «defensar» molt millor

¿Qui pot dubtar que si els recursos i despeses que cada any es mal-
baraten en armaments, defensa i totes aquestes coses, s'utilitzassin en ac-
tivitats realment constructives es podria acabar —d'una vegada— amb la
miseria, la fam i la incultura al nostre planeta? Tanmateix això no és
pqssible, hi ha massa interesos entremig.

Mentrestant seguirem suportant la cursa d'armaments, la producció
en cadena d'eines útils per matar més gent amb més precisió (quina ver-
gonya!), les guerres anomenades «locals» que serveixen per renovar els ar-
senals i justificar la producció d'armes (Malvines, Liban) i les declara-
cions de pacifisme dels politics demagogs. Es el preu que hem de pagar
per viure en aquest planeta nostre tan desgraciat.

R. Turrneda.

Agost. 82.

TOMPERTRA MONDRASÓ
Abans d'escriure es preví

	
S'orquestra Mondragó

me vaig voler enterar	 lo que fa es molt de renou
de lo poc que va agradar	 i ell escup més sang que es bou
s'orquestra Mondragó. 	 degollat a s'escorxador.

Jo no sé un altre diari
Vaig haver de fer un miracle

	 lo que puga alabar-ho
an es pobre butxacó
	

però damunt un escenari
per anar a veure s'espectacle	 un home tan sanguinari
de s'orquestra Mondragó. 	 trob que no es aguantador.

Rome que xupa i derrama
Jo ha vinguda e Felanitx

	 tanta de sang o brutor
s'orquestra Mondragó

	
trob que no mereix sa fama

i m'ha fuit tot es desig
	

de s'orquestra Mondragó.
de tornar a sentir-la.	 Rafel



(Continuara)

Cronicó Fela -nitxer

XIII-XIV

per Ramón fosse/ló

1363

14 abril.—Bernat Bosch, prevere i executor de les
«lexes pies» protesta perquè l'escrivà de la Cort no li vol
donar trasllat de les obres pies fetes en les darreres yo-
luntats i testaments dels felanitxers. (LC)

16 març.—Berenguer Font funda un benefici a l'altar
de Sant Esteve de l'església de Santa Maria de Felanitx,
dotat amb 30 quarteres de blat anuals. Vol esser enterrat
en la mateixa església on es diran misses per la seva ani-
ma i la del seu parent Bernat Escarp. Fou el primer be-
neficiat el prevere Berenguer Joan. Entre els testimonis
firma Berenguer Borró canonge de la Seu i rector de Fe-
lanitx. (AMF. Llibre fundacions de Beneficis)

16 març.—Pere, Arnau, i Guillem Caselles, Guillem
Vilardell i Jaume Jordi han pagat 50 lliures a la Procura-
ció Reial «e foren per composició que feren amb lo go-
vernador per go com eren delats de nafres fetes en per-
sona d'en Berenguer Tria del dit loch e per aguaits que
havien fets al dit Berenguer e en Pere Tria, an Vidal Tria
e an Berenguer Tria». (Reb)

28 abril.—La dona Na Flor, filia i hereva çle Ramon
ses Codines vol capbrevar les terres que té en els termes
de Felanitx i Manacor. (LC)

—Era batle Pere Cerveró. (EO)

1364

9 febrer.—Francesc Catany ha estat nomenat ballester
per anar amb l'armada que es fa a Mallorca, i abans de
partir suplica que els seus deutors el paguin. (LC)

15 febrer.—Antoni i Bartomeu Soler havien promès
portar a Ciutat 15 bous, cosa que no ha estat possible
«atesa la qualitat del temps de pluges e de mals camins
que ara fa». (LC)

26 febrer.—Bernat Sunyer, mostassaf, ha imposa des
algunes penes a alguns que tenen terres en el camí que
ca a Padrina (Son Valls). Però ha estat exposat davant el
governador que el camí «no's pot adobar hi les aygiies qui
per aquell passen axeguar sens que una sèquia qui és pres
del camí no sia escurada e denegada. El mostassaf junta-
ment amb alguns prohoms aniran a veure la síquia i cer-
caran algun remei. (LC)

8 agost.—Abrafim Fatzuti, jueu de Mallorca, reclama
50 lliures i 10 sous deguts per Guillem Pi, absent de Ma-
llorca perque ha estat bandejat per la Cort de Felanitx.
(LC)

10 setembre.—Pere Garcies reclama a Pere Ramon 88
sous per lloguer i jornals de bísties que han llaurat; tant
Fun com l'altre han estat a l'armada reial. (LC)

27 setembre.—La Procuració Reial rep 80 lliures de
composició de Guillem Pi, Bartomeu Pi i Bernat Com-
panyó, «per go com foren delats que dues o tres vegades
havien injuriat de paraula e aprés encalgat e nafrat en
Pere Cerveró batle del dit loch». També foren comdem-
nats a pagar diverses quantitats Jaume Bover, Pere Al-
guer, Bartomeu Rovellat, Bernat Pons, Miguel Sabet, Fran-
cese Sabet, Bernat Soler, Bernat Cavaller, Pere Grimau,
Jaume Artigues, saig, Bartomeu Rovellat de la Galera, per-
que no prestaren ajuda al batle quan cridava «hom del
Rei». (Reb)

—Era batle Francesc Moix.

SE NECESITAN DOS COCINEROS O
JEFES DE PARTIDA

para Restaurante en Cala d'Or

Informes: Tel. 657762

FELANITX 	5
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Gener.—Era el batle D. Salvador Vidal Valls de Padri-
nes (fusionista).

Gener, 19.—A les dues del capvespre a la plaga de to-
ros, funció de bregues de cans.

Gener.—Crida del batle: Les fresses han d'anar afigam-
panyades d'una persona honrada sense careta, que respon-
gui de lo que faran les fresses.

A les 10 del vespre s'han d'haver acabat les fressec
Gener, 20.—Festa de Sant Sebastià. Predica D. Miguel

Costa i Llobera.
Gener.—Segueix la replantació de vinyes damunt peu

americà.
Gener.—A la impremta Reus es posa a la venda el lli-

bre «Guia del cochero* un tom en quart de 300 pagines
escrit per Joan Artigues Sitjar.

Febrer.—Hi havia cassino conservador, fusionista i re-
publica.

Febrer.—Els viticultors escalden els ceps amb aigua
calenta, per matar el cuc verd.

Febrer, 15.—Brega en Es Sitjar en sortir d'un ball.
Febrer, 21.—E1 Governador destituí el batle D. Salva-

dor Vidal Valls de Padrines i vuit regidors fusionistes, i
va nomenar interinament altres regidors conservadors i
republicans. Tot per qtiestions de política local i  conse-
qüência d'una inspecció.

Febrer, 23.—Entra batle D. Miguel Reus (conserva-
dor). La música dels conservadors se passetjà pel poble.

Març.—Hi ha molts de nins que tenen la Rosa.
Marc, 21.—A les costes de Felanitx 'detingueren dues

barques carregades de tabac de contraban.
Març, 31.—Una gelada mata les vinyes.
Abril.—Els regidors fusionistes suspesos han estat pro-

cessats.
Abril, 2.—Dijous Sant. Mercat d'anyells a Sa Font.
Abril, 2.—Després de la processó en el cassino dels

fusionistes aparegué un rétol que dela: «Suspendidos pro-
cesados. Mancha que limpia* i la seva música toca una
marxa fúnebre.

Abril, 3.—En el cassino republicà aparegué un rétol
que convidava el poble a enviar a passeig a fusionistes i
conservadors.

Abril.—Eleccions de diputats a Corts. A Felanitx gua-
nyaren els ministerials (conservadors).

Juny.—«El miércoles (24) se celebró en esta ciudad la
fiesta de San Juan Bautista y por cierto 'sin evitar la ri-
diculez que encierra en su parte popular la exhibición de
un arlequín vestido de manera extravagante que con su
danza no menos extraña, lo único que consigue es poner
revueltos a los chicos, e inducir a que de nuestras cos-
tumbres formen muy mal concepto las personas extrañas
que se aperciben de semejantes hábitos».

(«El Felanigensep).
Juny, 28.—Installació a la plaga de Sa Font de «Ca-

ballitos del Tio Vivo». Només hi estaren dos dies perqué
no tenien massa pressa.

Juny, 30.—A la Sala foren subhastades 63 finques per
no haver pagat la contribució territorial.

Juny, 26.—Morí D. Miguel Sureda Liiil, Pyre., funda-
dor dels Ligorins o Alfonsins i de les Filles de la Provi-
dència.

Juliol, 4..—Concert del violinista Cela.
Juliol.—La provisió pública de neu durant l'any corre-

ra a càrrec d'Antoni Gaya i cobrara de l'Ajuntament una
subvenció de 60 pessetes.

Juliol.—Funció de gimnàstica a la plaga de Toros.
Juliol, 22.—L'Audiència falla que no existeixen indicis

de delicte en els regidors fusionistes suspesos i que la sus-
pensió era improcedent.

Agost, 21.—Torna entrar batle D. Salvador Vidal Valts
de Padrines i els 8 regidors fusionistes.

El batle féu un discurs: «Señores ya estamos de vuel-
ta. Nuestra ausencia afortunadamente no ha sido larga.
Ha durado algo menos de los siete años en que algunos Ia
trazaban, Dios les premie su buen deseo y les mantenga
ese don de profecía...».



SMIGNA DE Fi

a rifa cly

CUINART
mobiliari de cuina i bany

Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.

Esperam la vostra visita
Placa d'Espanya, 16 - A	 Tel. 581605

Jueves 16 y viernes 17 a las 9'30 de la noche.

Sexo y diversión en un film donde la cama es la auténtica
protagonista

Las aventuras eróticas del
soldado Neuman

CLASIFICADA «S»

En el mismo programa Anthony Quinn, James Mason, Malcolm
Mcdowel, Patricia Neal y
Cristopher Lee en

« ei 	CISOJE»

Viernes, sábado a las 9'30 noche y domingo en dos sesiones desde las 3

de reciente estreno en toda España

Aquella casa al lado del cementerio
¡Algo terrible le espera tras esa puerta!

De complemento:

GAY CLUB
¡A reir con Josele Román, Paco Algora y Florinda Chico!

FELANITX .C21.1.1111n
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El C. D. Felanitx empezó la liga
con fortuna

Ato. Cintadelia, 1 - Felanitx, 1

El Hongo Ir Centro" pora el Mlitico

•trónica por gentileza de

M	 1Lj
MOBLES DE CUINA I BANY

Buen comienzo liguero del C. D.
Felanitx que consiguió traerse un
sustancial punto en su desplaza-
miento a Menorca.

Arbitró el Sr. Bergas Berber que
tuvo una feliz intervención (2). Hu-
bo tarjetas para Oliva y Nadal.

FELANITX. — Adrover (3), Nadal
(2), Pérez (3), Company (2), García
(1), Mestre (1), Filipo (1), Ramón
(2), M. Angel (1), Roselló (2') y Rial
(1). En el segundo tiempo Roig (2)
salió por M. Angel y Oliva (1) en el
min. 64 por Mestre.

GOLES. — (1-0) Min. 17. Torres
inaugura el marcador para el equi-
po local. (1-1) Min. 71. Ramón rema-
ta sorprendiendo al meta Maree-
lino.

COMENTARIO

El Felanitx, a pesar de presentar
un equipo un tanto circunstancial,
supo plantear un encuentro eminen-
temente defensivo, con dos puntas

de ataque, aue dio buenos frutos.
El Atco. Ciutadella atacó mucho,

pero la defensa del Felanitx no dio
facilidades, con dos hombres que lo
dieron todo de sí, nos referimos
al portero Ad rover y al pundonoro-
so Pérez.

Filipo a pase de Rial tuvo una in-
mejorable ocasión en la primera
parte. Pero la verdad es que el Fe-
lanitx lo fio todo en su organizada
defensa, que a ser sinceros estuvo
bastante bien.

Con las bajas de Vicens, Covas y
Marcelo eran pocos los que confia(
ban con un resultado satisfactorio.
Pero el poder de contención y la
ilusión de los jugadores blancos
consiguieron ese feliz resultado que
hace abrigar para esa liga recién es-
trenada muchas esperanzas de una
buena clasificación.

Para mañana domingo se espera
al Sporting MAONES con moral de
victoria.

Esperemos que la afición meren-
gue sepa responder a la buena mar-
cha del club felanitxer.

OSCAR

Nota de la directiva:

El partido contra el Sporting Mao-
nés dará comienzo a las cinco y me-
dia. Desde una hora antes del inicio
se emitirán carnets de socio en la
puerta del recinto.

Felanitx Atco., 2

Alineaciones:
Felanitx. — Ferrá, González, Feli-

pe, Caria, Rigo, Nico, Román, Zamo-
ra, Casteján, Adrover y Juanito. (A.
Vicens, Asensio, Tomeu, Gori y Fe-
de).

Ca's Concos. — Puig, Núñez, Carn-
pos, Perelló, Campillo, Julia, Llull,
Prohens, B. Mestre, M. Mestre y A.
Adrover. (Vadell. A. Vidal, Tauler y
B. Adrover).

Arbitró bien el Sr .Carmona. Al
parecer hubo gol fantasma en la
portería del Ca's Concos, pero la ju-
gada venía precedida de un clarísi-
mo fuera de juego.

GOLES. — (1-0) Min. 4 A. Adro-
ver adelanta a los visitantes. (1-1)
Min. 80 Adrover del Atlético em-
pata. (2-1) Min. 87 Román resuelve
una melé de duro disparo.

COMENTARIO. — El Felanitx At-
lético supo dar la vuelta a un mar-
cador adverso en los minutos fina-
les, en que puso mucho coraje en
el empeño, y en momentos en que

Ca's Concia, 1

el equipo oconcarrí» pareció acusar
cansancio. Antes, en la primera par-
te, el Ca's Concos se mostró muy su-
perior, con un Prohens de director
de orquesta y la solidez defensiva de
que hizo gala Perelló. En la segunda
parte la cosa anduvo más nivelada,
si bien el Ca's Concos dispuso de
dos grandes ocasiones de gol que
abortaría magistralmente el meta
Federico, en vena de aciertos. Pero
Ia reacción Atlética fue decisiva. Un
triunfo laborioso, pero merecido,
porque al Ca's Concos le faltó más
ambición de gol para machacar a un
rival que llegó a tener casi «grogy».

El pasado miércoles en el local so-
cial se festejó el triunfo por todo
lo alto.

MAIKEL

VENDO 2 CUARTERADAS Y
MEDIA DE TERRENO EN
SON CALDERO.

Informes: 'rei.  :")80570.

Sábado 18 a las 9'30 noche y domingo 19 desde las  3 tarde

El gran éxito de Mel Brooks

Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado

Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR

CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.

BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-

, pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.') 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.

amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bario completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la Maya.

APARTAMENTOS: Solar n.0 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera- línea: 2 dormitorios, baño completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos "los apartamentos con maravillosa vista al mar.

RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.

Para, condiciones e información, dirigirse al agente indicado.

La loca historia del mundo
También verán

EL TREN DE LOS ESPIAS
con Lee Marvin, Robert Shaw y Maximilian Schell

Hoy y mama

CINE PRINCIPAL: «La Chicharra» y «Los Autonómicos»

CINE FELANITX: «Carros de fuego» y «Abandonados en la isla
perdida»



FELANITX

,11e Ca's Conos

Cambio en la Rectoría
De acuerdo con los nuevos crite-

rios del Consejo Episcopal de la
Diócesisde Mallorca en torno a nom-
bramientos y disponiiiilmad de los
sacerdotes, que proponen un térmi-
no medio de permanencia en el car-
go no superior a los diez arios, pa-
ra bien del sacerdote y del mismo
pueblo, va a producirse el relevo en
la parroquia de la Inmaculada de
Ca's Concos, ya que el hasta ahora
Rector D. Gabriel Rosselló, que lle-
va once arios al frente de esta fe-
ligresía, fue nombrado para el mis-
mo cargo en la Parroquia de Ses
Salines, siendo designado titular de
Ia de Ca's Concos D. Miguel Lladó
Ayarte, natural de Campos y hasta
ahora Rector de Es Llombards.

D. Gabriel Rosselló, nacido en
1941 en el vecino pueblo de Alque-
ría Blanca y que había ejercido en
Manacor y Arta, ha llevado a cabo
durante estos once arios una fecun-
da y reconocida labor en la parro-
quia oconcarrina», destacando su ce-
lo pastoral, el interés por la cate.
,quesis, la disponibilidad en las vi-
sitas puntuales y continuadas a los
imposibilitados para llevarles el
consuelo espiritual.

Materialmente son también im-
portantes las obras realizadas con la
generosa ayuda de los feligreses, co-
mo por ejemplo, los nuevos bancos,
la nueva y adecuada iluminación de
la iglesia, la reforma del presbiterio
y de la capilla del Santo Patrón San
Nicolás, así como las obras del ce-
menterio parroquial con la cons-
trucción de 19 tiras de nichos y el
arreglo de la iluminación, entre
,otras.

En el aspecto humano cabe des-
tacar su sencillez y humildad, por

lo que se ganó la amistad de todos
loF vecinos.

En su afán de complacer siempre
a todos, organizó dos excursiones
parroquiales en las que tomaron
parte numerosos feligreses, una al
Santuario de Lourdes y la última a
Roma, de especial recuerdo para los
participantes, ya que quince días
después de haber estrechado la ma-
no al Papa, en la audiencia pontifi-
cia de la plaza de San Pedro y haber
oído de Juan Pablo II unas pala-
bras para (dos peregrinos de Mallor-
ca», se producía el acto más repro-
bable del terrorismo mundial: el in-
tento de asesinato al Papa, hecho
que produjo una honda impresión
en todos los que dos semanas antes
habían tenido la dicha de estar tan
cerca de él.

Indudablemente D. Gabriel Rosse-
lló será recordado en Ca's Concos
corno lo que es: un sacerdote ejem-
plar. Le deseamos una feliz y fecun-
da gestión en la parroquia de Ses
Salines, deseos que hacemos presen-
tes a D. Miguel Lladó para su nue-
vo destino como Rector de nuestra
parroquia.

NOMBRAMIENTO
Después de haber dedicado más

de veinte años a la enseñanza en el
colegio de los Jesuitas de Zaragoza,
ha sido nombrado Superior de la
Casa de Huesca, nuestro paisano el
eminente pedagogo P. D. Bartolome
Artigues Julia, al que felicitamos.

ASCENSO
El Teniente Coronel de Artillería

D. Juan Julia Noguera, ha sido as-
cendido a Coronel. Reciba nuestra
más sincera enhorabuena.

P. O. S.

Programa de les Festes de
Ca's Concos d'Es Cavaller

Patrocinades per l'Ajuntament de Felanitx
Dies 11 i 12 de setembre

DISSABTE, 11
11,00 Carreres de cintes i jinkama.
17,00 Concurs de tir amb carabina d'aire comprimit.
21,30 Concert per la Banda de Música de Felanitx.
22,30 Verbena grattrita amenitzada pels conjunts SHERRY i FOX.
DIUMENGE, 12
10,00 Prova de tir amb bassetja.
17,30 Partit de futbol entre els equips AT. FELANITX i S.D.

CA'S CONCOS, disputant-se trofeus donats per l'Ajunta-
ment de Felanitx.

22,00 Vetlada de balls mallorquins amb la partioipació de l'Es-
cola de ball de Ca's Concos i S'Estol d'Es Gerricó.

24,00 Castell de focs d'artifici.
Nota: La Comissió organitzadora d'aquestes festes espera la col-

laboració de tots els concarrins.
També declina qualsevol responsabilitat dels esdeveni-
ments que es puguin produir durant les festes,  així com es
reserva el dret d'alterar el programa.

t	 D. Juan Rosselló [Jachi
Oficial 1.0 de Banca Marhc, S. A.

5 - 6 - 1931 — 16 - 9 - 1979

Sus familiares y allegados agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la misericordia de Dios el eterno descanso
de su alma en las miSas de aniversario que se celebrarán en las
iglesias de San Alfonso, parroquial de Porto-Colom y capilla del
Camposanto de San José, el próximo día 16 del corriente mes de
septiembre.          

'1 estén 'telex
(Frente Mercado] - Tel. 580182

Oferta semanal
Croquetas pollo 130 ptas. Kg.
Sepias 350 ptas. Kg.         

EN CALA MONDRAGO

Vendo casa rústica reformada
a 100 m. de la playa, 2 dormitorios,
4 pozos y terreno de 10.000 m2.

Informes: Tel. 575649
Quesos Drimalt      

Distribuidor Pescados Pt.° Pollensa                        

Salón de Bulleza COTI
Costa i Llobera, 5 - Tel. 581384

Comunica a su clientela y público en ge-
neral su reapertura, a partir del próximo
día 21 de septiembre.

DEPILACION — MANICURA — PEDICURA
LIMPIEZA CUTIS — TRATAMIENTOS CORPORALES

y SAUNA    

Instituto de Bachillerato
«Mn. Alcover» - Manacor
ESTUDIOS NOCTURNOS DE

111 -UP y COY

Plazo de matrícula: Hasta el 15 de sep-
tiembre. Tel. 551193.          



Vuelta al c legio
Carteras - Piumiers - Porta-todo
de las más prestigiosas marcas

PERONA - SAFTA - MIK-FLYER - PH
JHA

Visita la más completa exposición en

EDITORIAL RAMON LLULL
MAYOR, 25

¡Estamos al día!

Carteras con combinación...

¡Sólo tú pobrás abrirla!

LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.

INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR

C. Campos, 33 y 35- Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745

en

o
(-

Vestimos y calzamos deportivamente a
sus hijos para el colegio.

(Zapatos KICKERS en todos sus
modelos y números)

C,/. 51160, 3

FELANITX

La junta general del
Cellier Looperatiu

El dilluns dia 20 del present mes
de setembre, quedaran obertes pel
que fa al Celler Cooperatiu, les me-
ses del yermar. Així fou acordat a la
junta general que tingué lloc diu-
menge passat a una dependência del
mateix Cenen

En aquesta junta i d'acord amb
Pordre del dia, les diferents comis-
sions constituïdes d'ençà del l'afer
MASA, facilitaren uns informes i al
final a l'apartat de precs i consultes
pogueren donar contesta a unes car-
tes rebudes a les quals alguns socis
demanaven diverses explicacions,
així com respondre a les qüestions
•exposades per alguns assistents.

Entre els acords que es prengue-
ren, tal volta podriem destacar el de
rescindir el contracte subscrit amb
l'Ajuntament entorn a l'explotació
de l'escorxador, pel qual la Secció
de Cam de la «Bodega» es compro-
mete a fer unes reformes que ha-

vien d'estar concluides a finals de
l'any present. Aquesta Secció de
Cam, sembla que s'ha desmuntada
o, almenys, s'ha emancipada del Sin-
dicat.

L'assesor contable Jaume Mas va
donar a conèixer el balanç de l'en-
titat al 31 de juliol passat, el qual
dóna un saldo negatiu de més de 40
milions de pessetes. Segons les da-
des contables, s'ha arribat a aquest
estat de deteriorament en el termi-
ni dels darrers tres anys.

També es donà compte de que ei
dilluns dia 6 havia de prendre pos-
sesori del càrrec el nou gerent con-
tractat per l'entitat, Lluís Coll Bu-
cher.

I entre d'altres aspectes que es
plantejaren, diguem que es donà
compte de que s'està fent un estu-
di de mercat per tal de reestructu-
rar la comercialització dels produc-
tes de la «Bodega».

— El C. D. FELANITX tuvo un
esperanzador comienzo liguero al
traerse un SUCULENTO POSITIVO
de MENORCA.

Dos kilos setecientos gramos dio
en la balanza... ¡Bon formatge!

— Los contados directivos que
acompañaron a la expedición, que
cataron la típica CALDERETA DE
LANGOSTA, regresaron bien ceba-
dos... ¡Cual RATONES BLANCOS!

— Increíble EXITO de «BONA
TERRA PER A MORIR», que duran-
te dos semanas convocó masivamen-
te al «todo Felanitx» en el Salón de
Cine de «Sant Alfons» superllenán-
dolo en pada sesión. En la última, el
lleno era impresionante, lo que hace
flotar una pregunta en el alero. ¿Por
qué la película ha sido retirada del
cartel si mucha gente se ha quedado
con ganas de verla? Lo primero es
Felanitx, vamos, digo yo.

—Los mentideros de pesca depor-
tiva en Porto-Colom, vibraron la
semana pasada ante la captura de
una cherna de 58 kilos. El afortuna-
do pescador, Jaime Riera Sureda,
que junto con el «mariner» bregó
cerca de una hora por izar la pieza,
optó por remolcarla desde «sa barra
d'es capsers» hasta Porto-Colom.

Ja n'hi ha, per fer un bon esca-
betxo.

— Los políticos felanitxers andan
tanteando el terreno. Sospesan, ca-
libran, calculan posibilidades ante
las próximas e inminentes eleciones.
Unos ya desempolvan viejas chaque-
tas, otros se la van a comprar nue-
va, mientras los astutos, prevenidos,
de siempre —con toda la amplia ga-
ma de su completo guardarropa
simplemente se la van a cambiar al
color de moda. Dentro del caos y
toda esta confusión, los más confun-
didos son los votantes porque ya se
sabe a... «Río revuelto ganancia de
pescadores».

JORDI GAVINA

SERVICIO DE AGUA POTABLE
a domicilio.

Tels. 580634 y 580965

premsa fopana
Enterados de que un individuo,

que se hace pasar por agente de
Premsa Forana, ¡intenta contratar
fraudulentamente publicidad en,
nuestra zona costera, nos apresura-
mos a desautorizar a dicho indivi-
duo y aclarar que sólo las personas.
debidamente 'acreditadas por cad a.
publicación, pueden proceder a tat
ejercicio.

mercado nacional de
M ff

Nuestro Mercado Nacional da
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OriEFITA r:7, LA CI716/1&Nr.

Seat 600 D
133

• 127
• 124 LS 1430

Furgoneta Siata 6 plazas
Renault 11-4 Super

R-5 TL
R-12 TL
R-12 TS
R-12 GTL Fam.
R-18 GTS

Citroen Nlehavi
• Dyane 6
• 8

Simca 1.200 GLS

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85

EMPLEADO TELEFONICA con
hijos busca para alquilar piso
amueblado.
Informes: Tel. 580133




