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La Festa e Ix Rare- de Diu de 5. Salvador I
Demà diumenge, com ja ens anuncia la setmana passada el

nostre Rector, es la festa de la Mare de Déu de Sant Salvador
—49 aniversari de la seva coronació pontifícia—.

Així doncs, a les 6 del capvespre, hi haura al Santuari Missa
solemne concelebrada amb homilia.

Hi assistiran, com es costum, la Corporació Municipal i can-
,ara la Coral de Felanitx.

Tots hi sou convidats.
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Congris 'amnion& ãe Lõgica Mate1Mb a
Portocolom

La retall1ni6 de les testes: Nu milions mig
El grup municipal d'Aliança Popu-

lar per boca de Pere Batle, proposà
amb caracter d'urgencia a la plena-
ria de dilluns passat, fer la petició
al Govern Autònom d'una subven-
ció de 250.000 ptes. per a la celebra-
ció, a finals d'aquest mes, d'un con-
grés internacional de lògica mate-
màtica a Portocolom. Fou davant la
manifestació del regidor de Cultura
Cosme Oliver, de la impossibilitat
de que l'Ajuntament hi pognes col-
laborar pecuniàriament per manca
d'assignació, que el regidor alian-
cista féu aquesta proposició que
s'acceptà per unanimitat.

EL CONGRES

Per la nostra part volem oferir la
informació de que disposam d'a-
questa assemblea científica, les da-
tes exactes de la qual seran del 26
al 30 del present mes de setembre.

El «Congres Internacional de L
gica Ma tematica» —< First Interna-
tional Symposium on Appait Logic»
(FISAL)— es fruit d'una tasca d'in-
vestigació comuna duita a terme per
un grup de matemàtics de França,
Espanya i Italia, en el qual s'inte-
gren la Facultat d'Informatica de la
Universitat Politècnica de Barcelo-
na, que es l'organitzadora del con-
grés, i el Departament de Matemàti-
ques de la Universitat de Palma.
Uns vint-i-cinc congressistes, proce-
dents de França, Gran Bretanya, Es-
panya i Italia —entre els quals hi
figuren especialistes en lògica i fi-
losofia matemàtiques i cibernètica—
es reuniran a Portocolom per expo-
sar els resultats de llurs investiga-
cions dins aquestes esferes cientifi-
ques que, malgrat ens semblin tan
allunyades als ciutadans d'a peu.
tenen un ample camp d'aplicació
dins l'experiencia tecnològica actual.
Diguem per últim que entre els po-
nents hi figura un felanitxer, el Dr.
en Informàtica Llorenç Valverde
Garcia i que l'obertura del Congres
anirà a càrrec també d'un paisà nos-
tre, En Nadal Batle, Rector de la
Universitat de Palma.

ELS COMPTES DE LES FESTES

Un punt interessant que també se
toca en aquesta plenaria, fou l'infor-
me dels ingressos proporcionats pels
diferents espectacles i verbenes de
les passades fires i festes. Aquesta
informació tan diligent i detallada
—cosa insòlita dins aquest camp—
fou lloada al final per Miguel Riera,

qui insistí en que la claretat es fes
cada dia més patent damunt la ges-
tie, municipal i concretament, en
aquest aspecte dels doblers de les
festes i que l'any que ve es pren-
guessin nous procediments per a la
contractació del personal artistic.
Aquesta relació d'ingressos, que fa-
cilità el Secretari, es mes o manco
així:

Entre els altres punts que es trac-
taren a la sessió, cal esmentar l'a-
provació per unanimitat de l'adjudi-
cació de la contracta de la installa-
ció de la 2.a fase de la illuminació
pública del Port, S'Horta i Ca's Con-
cos, a l'empresa «Eléctrica Hnos. Vi-
cens C. B.» per un import de ptes.
4.090.000. El recolzament d'una sol-
licitud a la Conselleria de Cultura
d'una subvenció per l'Equip Tulsa.
L'autorització per la collocació de
publicitat en el camp d'esports de
S'Horta i l'acord d'adquirir un tanc-
cisterna pel trasllad de residus li-
quids de l'es acio depuradora per a
ús ciels petits propietaris agrícoles
que vulguin aprofitar-se d'aquest
adob. El dipòsit que s'acorda adqui-
rir té una capacitat de quatre mil
litres i s'ha oferit par 425.000 ptes.
per la firma «Llompart Tomas» de
Ciutat.

PRECS I CONSULTES
.Ta a l'apartat de precs i consultes

Joan Boyer dona compte de l'assig-
nació pel Ministeri d'Educació i
Ciencia d'un nou mestre per l'escola
de Ca's Concos, davant la qual cosa
es parlà de la reorganització de les
dependencies de l'edifici. Antoni Na-
dal demana informació entorn a l'as-
sumpte de les obres del dispensari
del Port i el Batle ii confirma que.
efectivament, estaven fetes. A una
interpellació d'Andreu Oliver entorn
a la reforma circulatòria i la seva
ignorancia per part de la Comissió
de Trafic de la qual forma part,
P. Mesquida li contesta que el tra-
fic era competència exclusiva del
Batle, cosa . que confirmà el Secreta-
ri i que per _dita reforma s'havien

aspectes marginals de Is festes

—Potser avui podríem comentar
les festes de Sant Agustí.

—No. Podem parlar, si voleu, d'as-
pectes marginals de les festes; per?)
per atacar el tema de ple i amb pro-
pietat, ens falta perspectiva.

—¿Què voleu dir amb això de la
perspectiva?

—Això mateix que dic. Ens man-
quen dades, detalls, etc. Per ventu-
ra, d'aquí a un parell de setmanes
arribara el moment oportú de fer-
ho amb rigor. Avui m'interessaria
tractar d'un número especial que el
diari «El Día» de Ciutat va dedicar
a les festes, el qual reproduïa a tot
color la inefable portada del progra-
ma de les verbenes. Aquesta porta-
da té la virtut de transportar-vos
als bons temps del TBO, amb l'anyo-
rada família Ulisstes, 'ballant-hi la
conga. Excús dir-vos que la gent jo-
ve, la del tecno-pop, va trobar que
aquesta portada era una provocació.

—Jo la vaig trobar graciosa; però
el jovent .. já se sap. ¿Què més vos
va cridar l'atenció?

—Un article d'En Nicolau Barce-
ló amb actitud crítica respecte del
consistori actual; actitud que com-
partesc amb bona part, pena no to-
talment.

—Per que?
—Dories en el tema dels actes cul-

turals. Un programa de festes no té

assesorat amb la Policía Municipal.
Aquí, amb la intervenció de M. Rie-
ra es va produir una discussió a pro-
pòsit de la desviació del trafic pel
carrer de la Caritat de la qual sois
es deduí la intenció del Batle de
mantenir aquesta desviació. Per úl-
tim Miguel Riera demana un cop
més amb quina situació es trobava
la revissió del PGOU i s'acordà que,
ara l'equip redactor haura gaudit de
les vacances, se's urgira l'entrega
del trcball que des de fa tant de
temps tenen entre mans.

per que haver d'incloure actes cul-
turals. A mi m'entanten aquests ac-
tes, però no crec que s'hagin de cop-
fondre amb la festa. Per altra part,
(Irian els actes culturais només
celebren per completar un progra-
ma, se'n ressenten i sem més aviat
contraproduents.

—Parlau de més coses.
—No podem deixar sense comen-

tari les declaracions del Batle.
—Què hi trobau?
—Dories que entre allò que el Bat-

levâ dir i potser allia que hi va afe-
gir el periodista t'armes un embo-
lic de consideració. Per exemple
quan hi llegim que «Felanitx tiene
ocho municipios». Hi ha un mo-
ment de l'entrevista en què el Bat-
le es tira un farol de consideracki: --
quan afirma que En Julio Iglesias
enguany no va venir a les verbenes
perquè ja va venir fa setze anys i
l'U.F. té per norma no repetir les

.actuacions. Quan el periodista li de-
mann d'on ha tret els doblers per
fer millores al pale durant aquests

. darrers anvs, contesta: «El señor al-
calde. no ha hecho nunca una co-
mida a cuenta de la alcaldía. Dine-

que entra, dinero que se gasta

en el municipio. No he hecho nunca
pastos suntuarios, tengo mi propio
coche y así el dinero se queda en
caslf

d'entendre que els batles
antcriors feien molts de diners i
gastaven molt en cotxes oficials?

—Mo ho sé. Hi ha respostes que
cm varen deixar perplex: així quan
diu que, l'any 1900, Felanitx tenia
30.000 habitants mentre que Mana-
cor només en tenia 13.000. Aquests
dies, precisament, Mossèn Xamena
ha tret un llibre plc de dades inte-
ressants j divert -ides referides a la
sfsgona part del segle XIX a Fein-
ni ix. Hi llegim cjue l'any 1898, o sia
(1-5 onys abans del començament
del segle, Felanitx tenia 11.030 ha-
bitants de fet i 11.078 de dret. 0 el

(Passa a la pagina 7)

Ia rodeila
Pessetes

Per venda d'abonos 4.5400.000
Taquilla 1.a verbena 1.400.000
Taquilla 2.a vebena 198.500
Taquilla 3.a verbena 1.440.000
Taquilla 4:a verbena 1.109.000
Teatre regional 228.000
Comissió Recital 100.000
Per parades fira 277.100
Total d'ingressos 9.535.000



SANTORAL

D. 11	 S. :1.1ci , itu
L. 12: S. liicedonio
M. 13• (...;
M. 14: Exalt. Sta. Cruz
J. 15: S. Nicomedes
V. 16. S. Cornelio
S. 17: S. Roberto

LUNA

C. creciente el 15

COiVIUN ICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,

• 10, 14 y 17,45
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 Campom

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. flamingos, y festivos, a las

• 9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las

. 7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
'Domingos y festivos, a las 7, 9,

. 11, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las

7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (—Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (—Palma),
16, 18,15 (—Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h.

Felanitx - Cala Murada: 13610
domingos, a las 8 y 12'30 h.

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario ^
Ias 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.

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

M6dico para mañana:

Servicio de Urgencia:
C. Mateo Obrador, 23
Tel. 580254

Farmacias de turno:

Sábado y domin go:
Francisco Piña

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Munar-Mclis Gayii
Miquel-MEtdal
Amparo Murillo.
Catalina Tionulat.
Francisco Pifia

TELEFONS D'INTERtS
Policia Municipal	 580051
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies	 581715
Guitrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
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Ayuntamiento de
Feganitx

Extractos de los acuerdos que se
formulan en cumplimiento del art.
8.2 de la Ley 40/1981 de. 28 de Oc-
tubre, a efectos de su remisión al
Conseil General Interinsular y al Go-
bierno Civil de su pu publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
ansistorial y en las carteleras pú-
blicas y de su posible inserción en
la prensa y en cl Boletín Oficial:

La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día I.', tomó los siguientes acuer-
dos; con asistencia de todos sus
miembros:

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Por unanimidad fue aprobada una
relación de cuentas y facturas por
un total de 6.644.878 pesetas.

Dada lectura a los escritos de
Francisca Mestre Mesquida y

D. Gaspar Fernando Sabater Vives
denunciando la supresión de pinos
y monte bajo en la zona verde pú-
blica de la Urbanización «Sa Pun-
ta», por unanimidad se acordó abrir
expediente de infracción urbanísti-
ca a D. Matías Cerdá Vicens por
todo ello, así como ordenar al
Sr. Cerdá la inmediata repoblación
forestal de la zona hasta recuperar

primitivo estado.
Por unanimidad se acordó la ad-

quisición de un bebedero automáti-
co frigorífico para instalación en el
Campo de Deportes de «Sa Mola».

Por unanimidad se aprobó el Pa-
drón del Impuesto sobre Circula-
ción de Vehículos correspondiente
al ejercicio de 1983.

Por unanimidad se aprobó el Cen-
so Canino para el ejercicio de 1983.

Por unanimidad se aprobó el Pa-
drón General de Exacciones Muni-
cipales y el Padrón de Exaccio-
nes Industriales para el ejercicio
de 1983.

Por unanimidad se acordó reco-
nocer al Secretario de la Corpora-
ción D. Guillermo Juan Burguera
el 7.° trienio a efectos de aumentos
graduales.

Visto el escrito de D. Lorenzo
Juan Monserrat y otros expresando
su disconformidad por la conver-
sión de un tramo de la calle Major
en dirección única, el Sr. Alcalde
manifestó que se trata de una me-
dida provisional a título experimen-
tal para revitalizar la calle Major y
evitar el colapso circulatorio que
se estaba produciendo en dicho
plinto.

Pór imanimidad se acordó auto-
rizar un cambio del vehículo en la
licencia municipal n.o 3 de vehícu-
los ligeros de alquiler clase B)
Autoturismo. cuvo titular es D. An-
tonio Canet Maimó.

Ouedaron enterados del escrito de
la Comunidad Autónoma de Balea-
res relativo a la nrohibición del
uso del ácido bórico en el marisco
con gel a do.

Se concedieron diez licencias de
obras menores a narticulares.

Sc concedieron dos nuevos plazos
ram tcrminaci6n (le obras autori-
zadas con anterioridad.

Se autorizó la legalización de una
obra realizada por D. Paul Reynols.

Se concedió licencia a D.a María
Mestre Ferrer para construir una
vivieimla unifamiliar en solar de la
calle Navegación, esquina Cuartel,
de Porto-Colom, con una tasa de
34.739 pesetas.

Felanitx, a 3 de agosto de 1983.
El Alcalde

El Secretario
---

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 8,
tomó los siguentes acuerdos:

Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se accedió a la solicitud de D.
Vicenç Nadal e Isabel Martorell de
un préstamo para la vivienda rural.

Se acordó prorrogar por tres me-
ses los contratos laborales con D.
Bernardo Adrover Puig, D. Miguel
Bennásar Barceló y D. Ricardo Mar-
tinez Payá.

Visto el escrito de D. Francisco
Xavier Sans Rosselló presentando
su dimisión como apoderado de es-
te Ayuntamiento, se acordó por una-
nimidad acceder a dicha petición y
agradecerle los servicios prestados.

Se acordó designar a D. Fernan-
do Calderón Enguita como repre-
sentante de este Ayuntamiento en el
Comite de la IV Exposición Inter-
nacional Canina a celebrar en Pal-
ma de Mallorca.

Se acordó la inclusión en el Plan
Adicional de Obras y Servicios del

rc—ración del pavi-
mento de varias ralles o tramos de
calle de estn Ciudad.

Se concedieron guava licencias de
obras menores a narticulares.

Sc concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se concedió licencia a D. Gabriel
Palmer Prohens para construir una
vivienda anexa a la explotación agrí-
cola y ganadera en la finca sita en
Can Bitla de S'Horta, con una tasa
de 14.315 ptas..

Se concedió licencia a D. Nico-
medes C. Campos y Margarita Ar-
tigues para construir un nuevo edi-
ficio aislado de dos plantas, desti-
nadas a una vivienda unifamiliar,
en el solar n.° 133 de la Urbaniza-
ción de C'as Corso de Porto-Colom,
con una tasa de 85.030 ptas.

Se concedió licencia a D. Miguel
Juan Mestre, para construir un nue-
vo edificio de '''una sola planta en-
tre medianeras, destinada a una vi-
vienda, en solar del Carrer d'es
Tren, con una tasa de 45.455 ptas.

Fuera del Orden del Día fueron
aprobados por unanimidad los Pa-
drones de Contribuciones Urbana y
Territorial Rústica de este Munici-
pio del ejercicio de 1983.

En el Turno de Proposiciones,
Ruegos v Preauntas, se acordó pin-
tar un paso de cebra en el cruce de
Ronda Crucero Baleares y Almiran-
te Cervera.

Sc encomendó a la Comisión
Gobernación y Tráfico el estudio de
la mejor solución posible para evi-
tar accidentes en la Plaza Arenal.

D. Cosme Oliver dió cuenta de
los componentes del Jurado del
Certamen de dibujo y pintura so-
bre papal «Ciutat de Felanitx» 1983.

A propuesta de D. Cosme Oliver
y tras ser declarado de urgencia,
se acordó por unanimidad hacer
una placa de homenaje al Semana-
rio «Felanitx».

Finalmente fue aprobada la pro-
puesta del Sr. Alcalde de urgir de
Cerámicas Mallorca terminen la
confección de los rótulos de las
Vías Públicas.

Felanitx, a 13 de agosto de 1983.
El Alcalde,

El Secretario,

ANUNCIO

Aprobado por el Ilmo. Sr. Dele-
gado de Hacienda de esta Provin-
cia el itinerario de cobranza de los
impuestos del Estado, propuesta
por la Recaudación de Tributos Zo-
na de Manacor, que afectan a con-
tribuyentés de este Municipio, se
hace público que, en los días, ho-
ras y sitios que a continuación se
indican se podrán hacer efectivos,
en período voluntario, sin recargo
alguno los recibos de las contribu-
ciones, ejercicio de 1983, por los
conceptos de: TERRITORIAL —
RUSTICA Y URBANA. — INDUS-
TRIAL — LICENCIA FISCAL —
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO,
— LICENCIAS PROFESIONAL ES
SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA y
demás conceptos.

EN FELANITX. — En el Cuarte-
lillo del Ayuntamiento, los días 3, 4,
5, 6 y 7 de octubre próximo, en ho-.
ras de 8 a 14.

EN PORTO-COLOM. — En el edi-.
ficio Aduana, Calle Cristóbal Co-
lom n.° 45 dia 8 de octubre próxi-
mo. hora de 8 a 14.

EN S'HORTA. — En el Colegio
Reina Sofía, C./ Rectoría, 26 día 10
de octubre próximo, hora de 8 a
14.
EN S CO\COS. En la 1":‘, C lie-

la d ia 11 tly oclIbre pró xi mo, hora
de 8 a It.

Asimismo se hace saber, que se
podrán hacer efectivos los recibos,
sin recargo alguno, en Manacor, Ofi-
cina de Recaudación, sita en C./ Ge-
neral Franco, 23-A, del día 12 de oc-
tubre al 15 de noviembre, ambos in-
clusive.

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

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

Felanitx, 5 de septiembre de 1983.
El Alcalde,

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador.
••n•••••n•n••••••••n••••••n••n••••n••n••M

Buzones, papeleras
EXPOSICION Y YENTA:

ANDRES V ADEL!.
Mar, 60 - Tel. 580359

Reparación

venta de

persianas

venecianas



FELANITX

Ramp de la NotraBt6ria
Per P. Xamena

['antic retaule de la Mare de Diu de Sant Salvador
L'any que ve es compliran els 50 anys de les festes de la Coronació

de la Mare de Déu de Sant Salvador. Les persones de més edat recordam
les solemnitats gut tingueren Hoc a Felanitx en aquella- ocasió: La nove-
na preparatòria, la baixada de la Mare de Déu en una carrossa, el ponti-
fical i la cerimònia de la coronació damunt el replà.

Aquestes festes ens duen a recordar-ne unes altres celebrades a San
Salvador quan la imatge de la Mare de Déu fou entronitzada en el retau-
le nou de l'altar major l'any 1716.

L'any 1707 començaren a edificar l'església actual de Sant Salvador.
Ja qual és la tercera de les que alla d'alt s'han construft. Les dues pri-
meres a l'absis tenien el retaule del Passio Imaginis (El Salvador) el
qual era el titular del Santuari des de la fundació. La imatge de la Mare
de Den estava a una capella lateral. per malta devocid, i puig
ja era conegut amb el nom de la Mare de Déu.

Per això es pensa posar en aquesta tercera església la imatge de la
Mare de Déu a l'altar major i els Jitrats pel julie, de 1713 comr , naren
un retaule a l'escultor Pere Joan Codonyer.

L'any 1715, l'església, encara no acabada del tot, fou nenekla i els
dies 23 i 24 d'agost de l'any segiient se celebra la solemnitat del trasllat
de la imatge de la Mare de Déu des de Ia capella lateral al retaule nou
a l'absis.

El Dr. Esteve Bordoy ens conserva entre els seus papers la ressenya
de les solemnitats.

«La translació de la Sta. figura de nostra Sra. Santíssima del Pui
'e Sant Salvador de la vila de Felanitx en la capella major de la nova
església, fonc celebrada als 23 agost i als 24 susdits de 1716, havent con-
cedit i Rdrn. Sr. D. Atanasio Desterripa, bishe de Mallorca, 40 dies
de perdó a tots los feels cristians qui assistissen en dita funció. Essent
rector el molt Ryt. Dr. en Sacra Teologia Antoni Vives pyre. en la par-
ròquia de dita vila. En les quals funcions oficià lo molt Rd. Dr. Juan
Vives, pyre. i rector de la parròquia de la vila de Sineu, nebot del susdit
rector de Felanitx. Governant la santa Casa com a vertaders dueños de
aquella, los honors Jurats de dita vila de Felanitx, Miguel Puals, apote-
cari, Gabriel Huguet de la Turtuga, Miguel Carrie , de Son Carrie, i Ga-
briel Tugores. Essent obrers de la Sta. Casa los honors Gabriel Roig de
Gabriel, Bartomeu Obrador Sales, major fill de Bernat, Bartomeu Mas
de Juan, i Julia Suau de Son Suau fill de Miguel. I en dites funcions lo
primer dia predicà lo molt Rd. P. Fr. Jaume Batle, lector de Filosofia
de l'Orde de Sant Agustí; la segona festivitat predica lo molt Rd. Sr. Dr.
Baltasar Calafat, pyre., en sacra Teologia i beneficiat en la catedral de
Mallorca, assistint per mestre de Capella a la Música lo Rd. Antoni Adro-
ver, pyre, i beneficiat en dita vila de Felanitx. Essent capella Missa client
a la Sta. Casa lo Rd. Pere Juan Padrines; essent Majordom o Donat de
la Sta. Casa Ramon Mesquida presents per testimonis a la present es-
criptura per a que ad aeternam rei memoriam conste, los honors Sebas-
tià Abram lloctinent fill de Cristòfol, tots naturals i habitadors de la pre-

.Entre la vida i els Hikes i Part.

A S'Alqueria Blanca, la madona
Antilnia ilina Buie, de Son Rossinyol,

compleix 100 anys
per Miguel Pons

meu era s'agulla i sa mestressa Ta-
tau em va mostrar de cosir. Entre-

, 1.eniments no en tertian massa. Ses
matances amb un bon ball i jocs.
E es festes de Santa Escolàstica i la
Mare de Den de Març a Consolació,
en hi anàvem molt mudades. Sa fes-
la de Sant Roc. Vaig ballar molts
el 'anys ses primeres, quo encantaven,
i sa dansada des batie i es ball des
Fiers. Jo feia bons esclafits que ei-
,xordaven. Ens divertíem amb poca

Teníem posada a Santanyí.
nhvem a ses festes de Cas Concos
Calonge, encara que no hi teníem

tant sa tirada.
La tia recorda que va tenir alguns

nretendens per() el definitiu fou En
Damia Bonet i Pons, de Can Marran-
xa. Festejaven els dimars, dijous,
dissabtes i diumenges i festes i en-
cara hi havia festes que s'enemorat,
era costum. no s'acostava. Això sí,
Fempre vigilats. El festejori dura
quatre anys i el 20 de maig de l'a-
ny 13, mossèn Miguel Muntaner, es
capella Maioral, els casava a la pat-
róquia de Santanyí. La núvia anava
Iota enllestida, amb 'un carro de pp-
rell, endiumenjat amb una vànova
teixida per mestre Vicenç Pau. Hi
va haver refresc a Santanyi i dinar
de noces a Can Marranxa.

—A mumare li agradava que anãs
molt mudada. Per casar duia manta
amb vel i unes faldes negres de se-
da, que volia regalar per una easy-
Ila i les trobaren massa bones. Per
després en tenia unes de verdes. En-
cara guard es ventall que em rega-
là sa sogra. Jo li vaig regalar un
mocador de seda. A CanMarranxa
em reberen molt bé. Més clue anar

foravila, cosia sa roba d'ets ho-
mes. Vivíem tots plegats a Can Ma-
tranxa, sogres i fills i cunyades i
nets. De Can Marranxa teníem una
bona mirada. Es veia es poble amb

molins envelats, ses torres, me ,,,
roques cases que ara, la mar,.... Sa
x ida era molt diferent. No es- mer-
java corn ara que tot són coses bo-
nes. Fideus amb ceba i caragole , .

sabotiaa -floe i no anaven ets he-
nos a prendre cafe. Per sa vengud.k.

cl'es tren feren una festassa. SE -;
1.1otes hi anàvem a passejar es dip-

menges, quan arribava o sorti.i.
iPussa	 /u p(i (J. 8)

sent vila de Felanitx, i Jo Josep Mayo] scrivent».

Per una altra Font sahein que c-1 primer dia de les festes, ahans de Poi:-

ei, el canonge D. Gabriel Salas bend el retaule i despr:.s a mh ses prdpic ,;
mans trasllaa la imatge de la Mare de Déu des de la capella leteral al nín-

xol del retaule non.
El retaule, del qual reproduïm la fotografia, va esser retirat de l'e-

alesia, no sabem per quines causes, l'any 1903. A l'església i a altres d.-
pendències del Santuari se'n veuen algunes despulles. No fa falta de-
criure'l; a la fotografia es veu la seua forma i estil; posam per?) els non .s
riels sants de les pintures les quals no es destrien bé. Partdamunt el ní. -
xol de la Mare de Deu hi havia una pintura de la Passi Imaginis i a 7
definició Sant Miguel Arcàngel. A la part dreta: Santa Margalida, St. Pa!t.
ermità, Sta. Barbara i St. Bonaventura. A la part esquerra: St. Sebastif , .
St. Pere màrtir, St. Gaieta i el Beat Ramon Llull, una figura molt petita
peril, encara el bisbe Guerra l'afina i va esser objecte de les seves ires.

S'Alqueria Blanca commemora
avui un esdeveniment poc freqiient
entre nosaltres. Tal dia com avui
de fa cent anys, el 30 d'agost del
1883, naixia a Ses Rotes d'es Fus-
ters, una nina, filla de l'amo En
Pere i la madona Antònia Aina, i
que batejada a la Vicaria de S'Al-
queria Blanca, per mossèn Gabriel
Mora, li seria imposat el nom de
sa mare. Aquell dia posarien murta
a les baules, com era costum si nai-
xia una femella i, al contrari, posa-
ven llorer si el nascut era mascle.

A Santanyí no són molts els que
arriben a la meta dels cent anys.
L'espipellen pen') trevelen abans
d'agafar la joia. Recordam la ma-
dona Miquela de Sa Taverna, de Ca-
longe, que passa mès enllà del se-
gle.

Per la importancia que té el fet
de convertir-se en padrina d'un po-
ble, es perquè m'he acostat a sa ma-
dona de Son Rossinyol, així és co-
ney-Tula al poble, però a la veaada
es tia-avia meya perquè era germa-
na del padrí Pere, mort quan li man-
caven messos per coronar la cen-
tena..

Des de que la tia Antònia-Aina
queda vídua, passa quinze dies a ca
seva, també li diuen Can Marranxa,
amb la seva filla Catalina, i quinze
a Can Vetla, de S'Horta, amb la fi-
lla Antònia. I ella ben contenta, les
colors ben sanes com sempre. cap
ben clar, les cames un poc feixu-
gues, això sí, humor no en falta com
clarividència de les coses i una me-
m6ria feliç per recordar els petits
esdeveniments que podrien donar-se
a un poblet com S'Alqueria Blanca.

1-r-1	 Carl Vetla, on tenguèrem la
conversa.

—Tenc un bon record des pares
i nadrins, com des germans. De pe-
tita jugava a maquet amb ses ger-
manes i veïnades. No vaia conèixer
sPs juguetes. No era com ara. Vaig
Tmar a costura a S'Alqueria Blanca,
noltros vivíem a ses Rotes d'es Fus-
ters, amb Sor Ludovica fins a quill-
7e o setze anvs. Sor Luclovica era
una bona mestre però m'anava mi-
br brodar que ses lletres. No vaie
ser massa bona aprenent. De prest
vaig tenir un festajedor que es vo-
lia casar i ho deixarem anar. Lo



Naps
—0Pequerienines no! Gra-

cias».
—TOTUS TUUS (minus nol-

trus).
—Tots els conductors que pa-

guin un impost de setanta-dues
pessetes anuals (a pagar amb
una entrada de dotze pessetes
i dotze còmodes mensualitats
de duro) podran fer cas omis
de la direcció prohibida del
carrer Major.

FELANITX

Les festes de Ca's Calicos

INFORMACIÓN LOCA Aniversari del temple parroquial
homenatge ais veils

Nous delegats de L'Ajuntament

a Ca's Concos i Es Carritxó
Pet programa de les festes de

Ca's Concos ens enterara de que ha
estat nomenat nou delegat de l'Ajun-
lament a Ca's Concos —batle pe-
dani que deim per entendre-nos-
el regidor d'aquella localitat Miguel
Adrover Barcep.

També ha estat substituït el d'Es
Carritx6, que actualment es En Mi-
guel Rosselló Maimó.

Els desitjarn a tots dos una lasca
profitosa en favor dels seus respee-
ius nuclis.

Sorteo uPaqi tintiirt»

En el sorteo «Paga doble» efec-
tuado por la Caja de Baleares «Sa
Nostra», correspondiente al pasado
mes de agosto, ha resultado agra-
ciado D. Justo Calvo Rico, C./ Hos-
pici, 1 (23.565 ptas.).

Muja
La pluja recollida durant el pas-

sat mes d'agost ha estat de 44'1 li-
tres per metre quadrat.

La verema
A la junta del relict . Conp-rAiti

tie diumenge piissal, es va act -whir
que la verema, pel s Noe is, voinença-
ra el dillims dia 19 del prescnt mes.

de sociedad
DE VIAJE

Després d'un viatge a Veneçuela,
es troba de bell nou entre nosal-
tres el nostre paisà Andreu Maimó
Vadell.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a l'església de

Sant Alfons varen rebre per prime-
ra vegada la Sagrada Eucaristia,
els germans Enric, Mercè i Maria
Teresa Sicra Hero.

I el mateix dia, a la parròquia
de Sant Isidre de S'Horta la rebe-
ren els germans Francisca i Josep
Ignasi Mesquida Garcia.

Enviam l'enhorabona als nous
combregants i la feim extensiva als
seus pares.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Diumenge passat celebraren les
noces d'or matrimonials els espo-
sos Joan Estelrich Barceló i Mar-
galida Simó Oliver.

Per tal motiu juntament amb els
seus familiars i amics es reuniren,
en el temple de Sant Alfons, —el
mateix on fa 50 anys s'uniren en
matrimoni— en una missa d'acció
de gracies que va celebrar el P.
Jaunie Duran.
Després es reuniren en taula a un

dinar, a un restaurant del Port.
A les nombroses felicitacions re-

hudes pels esposos Estelrich-Simó
en aquesta avinentesa, hi afegim la
nostra mós cordial. Que per molts
anys.

NOCES
Dissabte passat, dia 3 de setem-

bre, a l'Oratori de !a Mare de Deu
de Consolació de S'Alqueria Blan-
ca (Santanyí) varen contreure ma-
trimoni els joves Miguel Monserrat
i AcIrover i Antònia Monserrat i
Vila.

Foren padrins els seus respectius
pares Francesc Monserrat i Marga-
lida Adrover i Sebastia Monserrat i
Francisca Vila. Per l'Església fou
beneïda la unió pel eu cosi Mn.
Jaume Obrador i Adrover.

Firmaren corn a testimonis pel
nuvi el seu padrí de fonts Jaume
Adrever Bennasar, el seu germa To-
meu i el cosí Jaume Actrover Canet
i per la nuvia la seva germana Ca-
talina i les amigues Maria Vicens
Ferrando i Maria Antbnia Ferrando
Escales.

Enviam la nostra más cordial fe-
licitació al novell matrirnoni.

NECROLÓGICA

El passat dia 21 d'agost, passa
d'aquest món a l'altre a Portoco-
lom, a l'edat de 91 anys. havent re-
but els sants sagraments, D.a Mar-
galida Obrador Bordoy, de So'n
Colom. Descansi en pau.

Enviam el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
al seu germa D. Bernat.

Peña Quinielística C. D. FELANITX -••nn

1 Betis - Español	 1	 1
2 Malaga - R Madrid	 x2 1 2

3 Valencia - Valladolid	 lx lx
4 R. Sociedad - Gijón	 1	 lx
5 Cadiz - Murcia	1x2
6 Zaragoza - At. Bilbao	1x2 1x2
7 Salamanca - Mallorca	 1	 1
8 Barcelona - Osasuna	 1 1
9 At. Madrid - Sevilla	 1	 lx

10 Santander - Tenerife	 1	 1
11 Coruña - At. Madrileño 1x2 1
12 Cartagena - Barcelona At. 1x2 x
13 Rayo V. - Elche	 1	1x2

14 Oviedo - Algeciras	 1	 1
Primera columna: 324 apuestas.

Segunda columna: 144 apuestas.

Patrocina

Autocares GRIMAIT S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis

Tel. 581135-5802 , 16 FELANITX

Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA DOLOROSA

El proper dissabte dia 17 se cele-

brara la festa de la Verge Doloro-

sa. A les 6'40 de l'horabaixa es can-

taran Vesprés a la Mare de Déu i

seguidament hi haura Missa amb

sermó.

Es convida a tots els fidels.

Dissabte passat varen començar
les festes de Ca's Concos, que tin-
;iiel -cn com a primer esglaó la cele-
bració dels quaranta anys de la be-
nedicció del temple parroquial —fet
que ha estat glosat per Joan Maimó
en una collaboració al programa de
feses— i l'homenatge a la vellesa.
Sei xa nta tres nidrinets assistiren a la
missa que concelebraren Mn. Antoni
Obrador Gardas —fill de Ca's Con-
cos i també homenatjat— el Vicari
General Mn. Bartomeu Vaguer
—que pronuncia la homilia—, el
Rector Mn. Miguel Lladó, el Supe-
rior clefs Teatins P. Ambrès Cots i
Mn. Leandre Martia ez. Hi
assisti el batle Pere Mesquida i els
regidors Miguel Adrover (batle pe-
dani ) i Cosme Oliver i una gran
munió de fidels. Ahans de h

dicció. elel Rector M. Linde) adreca
una breu escomesa alssensf'eligresos
despr6s (Puna ausêpcia de im"•s de
(los mesos a, casa (bun accident de
circulació sofert a la carretera de
Cm's Conros a Fel:initx.

Després de la missa, a la plaça de
la farola, se celebrà l'homenatge a
la vellesa, acte que fou encetat per
En Josep Grimalt de Ca'n Rotger.
Llavors En Joan Maimó pronuncia
nn nprlarnent, tot amarat de poesia i
franc-, r)(1 rniració i respecte pels nos-
tres majors. També intervengué En
Guillem Piza com a representant de
La Caixa, entitat patrocinadora de
l'acte. Es repartiren obsequis als
homenatjats i l'Escola de Ball de
Ca's Concos i la Banda de Música de
Felanitx oferiren sengics actuacions.
Clooué l'acte el Batle de Felanitx
amb unes breus paraules.
AVUI FESTA DE SANT NICOLAU

Oferim tot seguit el programa dels
actes que se celebraran avui dissab-
te. festa de Sant Nicolau i demà diu-
menge.

AVM DISSABTE,
FESTA DF. SANT NICOLAU

10.—Repicada de campanes i cer
cavila amb les xeremies, dimonis i
capsgrossos.

10'30.—Solemne Concelebració Eu-
carística; presidira el M.I.D. Barto-
meu Vaguer, Vicari General. Predi-
cara Mn. Jaume Serra, rector d'Al-
cúdia. Els nins ballaran l'oferta.
Assistirà la Corporació Municipal.

11'30.—Carreres de jeiies amb la
tradicional carrera del pollastre. Pal
ensabonat on el guanyador se'n dura
una porcella.

17.—Recorreguda incògnita per
parelles. Primer premi: Una cafetera
Mini-Gaggia. Segon premi: Un puja-
dor de nata 1 litre. Tercer premi:
Un pujador de nata 1/2 litre. Quart
premi: Un sifon. Aquests premis han
estat donats per Ferrer-Monserrat,
S. A.

22.—Funció de teatre on el grup
Cucorba escenificara l'obra d'En
Francesc Aguiló EN TONI MIG-DI-
MONT I ETS ESTUDIANTS DE SA
COVA DE SINEU».

Presentació del llibre número 5
de la collecció «Coses Nostres» edi-
tat sota el patrocini le l'Excellen-

tissim Ajuntament de Felanitx, en
homenatge a tots els concarrins.
DEMA DIUMENGE

10'30.—Prova de tir amb bassetja.
17.—Partit de futbol entre els

equips C. D. Cala d'Or i S D. Ca's
Concos, disputant-se un trofeu donat
per l'Ajuntament de Felanitx.

22.—Actuació de S'Estol des Ger-
ricó i de l'Escola de Ball de Ca's
Concos.

A l'entremig es farà entrega dels
trofeus guanyats en els diferents
concursos celebrats durant les fes-
tes.

24.—Castell de focs d'artifici.
Traca de fi de festa.

GANO LA PRIMERA MANGA
TIMONER en su reaparición en Cam-

pos entusiasmó a toda la afición
El pasado sábado en Campos, en

el velódromo «Trinidad Riera» rea-
pareció a sus 57 arios nuestro siem-
pre «joven» Guillermo Timoner, que
dio un recital de lo que es correr en
pista tras moto. Muchos de los pre-
sentes no pudieron evitar que los
ojos se humedecieran por la emo-
ción que les embargaba.

El ciclismo en pista ha vuelto a
cobrar actualidad gracias a nuestro
Campeonísimo.

En la primera manga tras moto se
dio la salida en primera posición
Tugores-Fiol seguido de Martinez-
Porras, Pou-Cerdá y Timoner-Oliver,
desde las primeras vueltas se puso
en cabeza el tandem Pou-Cerdá se-
guido de cerca por Timoner-Oliver
y Martínez-Porras, mientras que Tu-
gores quedaba descolgado, estas po-
siciones se mantuvieron hasta dos
vueltas antes del final de la man,
cuando el tandem Timoner-Oliver
superó a Pou-Cerdá anotándose la
1.a manga con un tiempo de 21'57"
en los 20 kms.

Tras un descanso se disputó la 2."
manga tras moto ganando el tan-
dem Pou-Cerdá imponiéndose con
un tiempo de 32'17" seguido por Ti-
moner-Oliver a 1 vuelta y Martinez-
Porras a 4 vueltas.

M.



Margalida Obrador Bordoy
(De Son Colom)

va morir a l'ortocolom, el dia 21 d'agost 1983, a tit anvs, hivent rebut els

Sants Sagraments i la Benedicció Anostedica

seu	 Itern.d. nebodes Catidina, 1Irbara i Llucia Caldentev i Itaubara

i els altres familiars, vos demanen que enconianeu la seva anima iDím.

(:i tS a 1 11 ()It tl6ria : AV(Ia. Tarrl arel lS, 4PM:RW (110111

FELANITX

Llibres
NADINA BIS

L'escriptor rossellonès Pere Ver-
daguer ens ha ofert una altra no-
vena novament emmarcada dins la
temàtica de la ciència-ficció. La
normalització de la nostra cultura
passa, sens dubte, per aquest tipus
d'obres d'entreteniment: la literatu-
ra catalana no pot seguir essent un
fenomen de minories, cal que la
lectura del llibre català s'extengui
a sectors més amplis amb l'oferta
de productes consumibles per un
públic mitja. Una altra qüestió es
la qualitat d'aquesta classe de lite-
ratura.

Com ja he dit, Nadina bis es una
típica història de cienciaficció. El
tema principal es el de la duplica-
ció d'éssers humans, quelcom molt
explotat pel cinema sobretot. La
narració s'estructura entorn de cinc
capitols, al meu parer excessiva-
ment llargs si tenim en compte cl
públic a que va dirigida. Endemés,
en aquest gènere les aventures sem-
pre tenen un valor per elles matei-
xes —tantes flies n'ocorren, millor-
i crec que Nadina bis coixeja un
Poe d'aquest peu, ja que practica-
ment es redueix a una per capitol.
Al principi la narració transcorre
amb excessiva lentitud i l'ús d'una
terminologia massa complexa refe-
rida a l'estranya proliferació de bo-
lets pot desconcertar el lector.

La història esta centrada en un
personatge molt allunyat del típic
heroi novellesc, pert) sense tampoc
arribar a esser-ne tot el contrari:
Narcís, un mestre d'escola i pare
de família, que per pura casualitat
es veu involucrat en un enfilall de
peripècies. El culpable és el malvat
doctor Montés, un personatge tan
arquetípic com tòpic.

L'ambientació sí que és un tret
força remarcable. Tota la història
transcorre a la Catalunya francesa.
Narcís és un defensor de la cultura
catalana, oprimida pel poder esta-
tal francés. Per això, la defensa
(me fa de la seva familia, contami-
nada pets esperiments del maligne
doctor, és una imita paraltela a la
que ja està acostumat, això és, a la
defensa de la premia nació contra
les contaminacions estrangeres. Un
tema molt propi de Pere Verda-
auer, autor , per altra banda. cl'as-
saiffs Defer's° flel Posse/ló ea-
talà (1970), entre d'altres.

P. R. B.
Pere Verdrumer, No -lion Pis.
Hoyar del Libro, ed. (Nova
Terra, 18). Bania , 1982. 188
pàqs.

Tombats a Ia molsa

U.M.
Em pensava que li havia vist el Haute) a UM quan, desprès de les elec-

cions «autonòmiques», es deslligà de la Mesa del Parlament i del Govern
Autònom, quedant-se, únicament, amb la Presidència del Conseil de Ma-
llorca. Em donava la impresió que estava davant d'una jugadl política ge-
nial: es tractava le deixar totes les responsabilitats politique; del govern
de les Illes en les mans d'AP i, aprofitant el Consell de Mallorca, deixar
que la sucursal del partit de Fraga se cremàs políticament i marcar clara-
ment les diferencies entre ambdós partits . Seguint amb aquesta tàctica
no dubtava que I 'electorat mallorquí de dretes es decantaria ben a les
clares en favor d'UM a les properes eleccions

Id?) be, es veu que em vaig equivocar i que no servesc per fer pre-
diccions politiques, perquè després del vist i plau d'UM en favor de la
urbanització d'Es Trenc em pens que les diferències entre aquest partit i
AP han quedat prou diluïdes

Quines diferencies hi ha, ara per ara, entre UM i AP? Ern pens que
no són massa i, si n'hi ha, són purament anecdòtiques.

El fet és que entre promeses electorals, jugades polítiques i actua-
cions concretes, qui ha patit, ara per ara, la política dels que  «estimen i
conserven Mallorca» ha estat Es Trenc. Qui serà el següent? Encara ens
queden quatre llargs anys...

Ramon Ttirmeda

Operación
VUELTA AL COLE

Prepara ya tu equipo...
Carteras - Porta-todo - Plumiers y

todo lo que necesites para el nuevo curso

PERONA - SAFTA - MIK - FLYER - PH - JHA

Amplia exposición en

EDITORIAL RAMON UM
Major, 25

Església de Sant Agusti
La conecta feta a l'església de Sant

Agustí en ocasió de les festes, ha rc-

Lollit la quantitat de 67.972 pessetes.

E n compliment dels estatuts de

Ia Junta d'Obres, el dia que opor-

tunament es senyalarà de la sego-

na quinzena de setembre, aquesta

quantitat, unida a la totalitat d'e-

xistències en caixa, serà aplicada a

amortitzar el deute con tret per les

obres de la teulada.

IMMUNINWMIMM.

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
proresionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de

Palma

C. lions, 2 (en frene medico

Dr. Fnrique Miguel)

1101111110:
9-30 a 1 - tarde 3'30 a 8

V iernes	 bado no cerramos al

metliodía.

EXTRAVIADA CABITTA con (lo-

(' umentos en Felanilx.
Se gratiVcara sti devclución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.                   

!NîobiIaria11	 S A   SUPERMAS
Oferta de la semana

Queso CASERIO 79 ins.
Aceite Oliva Raft 199 pt. litro
Aricar 85 pts. Kilo [1 kg. por compra)
MimoEin 4 I. 225 ptas.    

VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Mca:t, Galiana, Te ) . 575234

PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
	•nnINVINMUMMNr.ri	 NIMM....MMMMM	          

No olvid", encargar su polio al ast al 581613          



Carta
AL
DIRECTOR,

6	 FELANITX

EL PRESI DENT

Si quiere

Flia4" 
Con la garantia
flETALVIANC,

Samos fabricantes de chimeneas-
hogar. y nuestra especialidad es la
chimenea metálica.

Les ventajas de esta chimenea
son de todos conocidas: fácil insta-
lacia, precios asequibles, irradia-
ci(in del calor, etc. Disponemos
tan;bién en nuestro catálogo de
MODULOS DE CHIMENEA, PARA
SER DECORADOS EN OBRA, y ca-
pace-; de ambientar por reconver-
sión del aire, una o más habitacio-
nes de la vivienda.

Pero en estos momentos, y con
ti ties t ros CALDERINES «FUGAR»
(SISTEMA PATENTADO),  PODE-
MO.Ç GARANIloAR CALEFACCION
A VIVIENDAS DE HASTA 200 1/1L.

nor agua y también por aire. Con la
que de si ya gastaría la chi-

menea.

TREs oBLITs

Scnyor Director:
Hem llegit dos articles referents

al centenari de la premsa felanitxe-
ra i també hem vist el sarcòfag amb
les mostres de cada publicació.

Voldriem recordar a vosté i als as-
sessors històrics que han encaminat
els escrits i la mostra que: els me-
sos de juliol, agost i novembre de
1979, eixiren impresos damunt paper
i a Felanitx, tres Felanitx Post
(e.p.d.).

Tres estius trobam que Són pocs
esiius per haver-ho oblidat.

Ho deiem per si en voleu fer el
centenari apuntassiu aquestes dates.

Ben coralment.
Hereus del F. P.

EL CA RRE R (:,i,

Sr. Director del Setmanari «Fe-
lanitx».

Li suplic que vulgui donar cabu-
da a la carta següent que ha estat
tramesa al Batle de Felanitx.

«Felanitx 5 de Setembre del 1983.
Sr. D. Pere Mesquida, batle de Fe-
lanitx.

Excellentísim Sr.:
Com vostè no ignora el Collegi

Sant Alfons disposa d'unes aules en
el carrer de la Caritat per on dar-
rerament s'hi fa transcórrer el
transit que abans pasava pel car-
rer Major. Això ha ocasionat un
gran augment del nombre de vehi-
cles que passen per davant el nos-
tre collegi i són molts els pares
dels alumnes que m'han mostrat la
seva inquietud, ja que al carrer de
la Caritat hi acodeixen els allots
n-lés petits. Per tant en la meva
qua' i tat de director del collegi
Sant Alfons em veig obligat a solli-
citar de la Corporació Municipal
que vostè presideix, que vulgui re-
considerar la reforma circulatòria
que darrerament s'ha implantat,
abans de que no es produesqui cap
desgracia.

Atentament el saluda,
Antoni Vicens Massot - Director».

Lr. Director del SLrnanario FELA-
NITX.

Estimado amigo:

En las pasadas Fiestas de San
Agustin tuve ocasión de asistir al
recital en el Parque y cuando esta-
ba en la entrada llegó el que me
dijeron era el Presidente de la Au-
tonomia de Baleares.

Cual no seria mi sorpresa que al

bajar este set-tor no estaba el Alcal-
de de Felanitx para recibirle, sólo
un oficial de la Guardia Civil lo re-

cibió. Yo creo señor director que

nuestro primer ciudadano, por edu-
cación y obligación, d55ía estar pre-

sente y recibirle, pues se trata del

Presidente de todos, sea o 110 de su

partido.

Creo que los felanigenses debe-
mos pedir perdón al Presidente por
esta falta de ética de nuestro Alcal-

de y que el futuro no se vuelva a

repet ir.
Atentamente,

Uno que no voló U.F.

LOS TROFEOS

Sr. Director:

lei ente al escrito del anónimo
Clu'spir, en el apartado TROFEOS,
publicado en la sección Cartas al
Director con fecha 3-9-83 y como
propietarios de un negocio radicado
en Felanitx, manifestamos que con
motivo de las fiestas de Sta. Marga-
rita, San Jaime y San Agustin, nos
fueron adquiridos por componen-
tes de la comisión de Fiestas y por
cuenta del Ayuntamiento, diferentes
placas y trofeos, figurando entre
ellos:

Bailes populares Sta. Margari-
ta 83.

Fiestas San Jaime 83 Porto-Colom.

X Torneo Ciudad de Felanitx de
Ajedrez.

Torneo Futbito Fiestas San Agus-
tin 83.

Torneo Futbito Verano 83.
Torneo Fútbol 2.a Regional Ciu-

dad de Felanitx 83.
Atentamente,

Noti Esport.

Cronicó Felanitxer

per Ranttnrl?osselló

1390
3 gener.—E1 governador mana als batles de Felanitx,

Campos i Santanyí facin fer crida pública a toc de trom-
peta a anafil: que ningú gosi acordar-se ni entrar en una
barca patronejada per Francesc de Montbuny. (LC)

—El proper dia de Sant Julia s'ha de fer a Sineu
elecció dels sindics de la part forana. De Felanitx hi
acudiran Jaume Manresa i Bartomeu Artigues. (LC)

8 gener.—E1 rei absol Antoni Jordi les qüestions i
demandes que es puguin moure contra ell amb motiu de
Ia mort perpetrada en persoea del notari Ramon Comte,
jove. (ACA)

18 gener.—Jaume Manresa es elegit síndic per la
part forana. (EO)

20 gener.—Mateu Mas reclama 6 lliures i 10 sous a
Romeu Adrover, servent de Santueri. (LC)

26 gener.—Se succeeixen contínuament discusions so-
bre l'heretat del notari Rarnon Comte. Ara el seu pare
Ramon, també notari, reclama la casa que vol subhastar
Ia Cort. (LC)

9 febrer.—Volen vendre L:11 rossf de pèl negre dels
germans Guillem i Antoni Soler per nagar un deute al
jueu Struch Duran. (LC)

4 mar-c.—Amb motiu del temor d'invasions d'enemics,
s'ha manat «de for alscuns ad.obs o reparaments neces-
saris al castell de Sentuyri, en los quals adobs e repara-
meats ha mester cals, teules e altres coses». (LC)

18 marc.—Miquel Malferir, majordom del Bisbe, i
Joan RotIan, procurador del capitol de canonges, recta-
men 33 lliures, 6 sous i 8 (liners a l'heretat del notari Ra-
mon Comte per raó dels delsmes eclesiàstics. (LC)

(Continuara)

C/900 — Boca de 65x45 —ø 20
C/901 — Boca de 80x60 —ø 25
C/902 — Boca de 100x65 —ø 30

ahorrar calentando sucasa, llámenos o venga a vernos,

estamos en FELANITX, C. 8ellpuig, 56 y nuestro
número de Tel. es 580827

¿Ðsea aprender a programer?
Esta es !a ocasión

Cursos de programación en Manacor
—,1niciación 19 de Septiembre
—Duración 3 meses
—Lenguaje BASIC
—Prácticas con diferentes ordenadores propios
—Grupos reducidos

Para nuis información dirigirse a OYSSA. C. Pio XII, 18
Tel. 551382 - MANACOR
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Entreviga al non president de la Confraria de
Pescadors del Pari

Un dels Hoes del terme de Fela-
nitx que :ties ens preocupa com a
ecologistes es el Port. Avui no es
tracta, però, de parlar d'urbanitza-
cions sinó de la mar i clels peixos
que hi viven. Per tal motiu hem cre-
gut oportú entrevistar el nou presi-
dent de la Confraria de Pescadors
del Port. L'objectiu d'aquesta entre-
vista es que tothom conegui algunes
disposicions protectores de la pesca
que pensa dur a terme el non presi-
dent.

P. —Primerament et demanaríem
que et donassis una mica a conèixer.

R. —Be, em diuen Miguel Binime-
lis Amengual, tenc tr:mta-set anys,
som casat i tenc un allot, vaig nei-
xcr a S'Horta i som mariner de qua-
tre anys ença.

P. —Ens hauries d'explicar com
hr estat elegit president de la Con-
fraria, es a dir, per quin sistema
d'elecció.

R. —La cosa va així: de cada bar-
ca surt un representant de la Dart
empresaria i un de la part treballa-
dora. A una reunió de tots auuests
representants em triaren d'entre
tres candidats. Com que jo repre-
r -nt. a la part emnresilria. antornà-
ticament el segon de la iunta ha de
ser treballador, i es En Bernat Bor-
cloy. Dia vint rebem h posestat.

P. —Com creus, Miguel, oue es
troba la pesca en el nostre litoral?

R. —Malament; malarnent, perquè
hi ha molta de contaminació i mol-
la de porqueria, sobretot residus i
productes químics. De cada dia hi
ha més poc peix. També hi influei-
xen la poca costa que tenim i les
vedes. Un inconvenient - poc impor-
tant que també hem de dir es la pes-
ca amb xarxes dels aficionats. Pere)
repetesc que el principal inconve-
nient es la contaminació. Davant
S'Algar fa tres anys que no s'hi pot
pescar de brutor.

P. —Quines mesures protectores
penses dur a terme en favor de la
pesca?

R. —La mesura més important es
intentar dur al Port un zelador (un
contramestre) que ve a ser com un
municipal del Port. He dit intentar
perquè si el Conseil rep les transfe-
rencies corresponents es molt pro-
bable que se'n cuidi de la vigilancia
del Port. Les competencies del ze-
lador seran, entre altres, el control
de les llanxes rapides que tant per-
judiquen el peix i el control dels
qui fan gamba i molió, sobretot en
aquesta temporada. Totes aquestes
coses fan un perjudici gros i gene-
ral: pensau que deu mollons que ara
no es veuen, en esser grossos fan un
quilo.

La pròpia junta de la Confraria
també procurarà vigilar que no es
cometin aquests abusos. No vos pen-
seu que d'un esclafit denunciem a
tothom sinó que la cosa sera un
procés a fi de poc a poc millorar les
conclicions de pesca dins el nostre
port.

P. —Podries anunciar-nos els ti-
pus de pesca que es fan i no es po-
den fer.

R. —Mes o manco són aquests:

fer gamba i molió, arrastrar el bou
a manco de cinquanta metres de la
cosa, calar palangres o xarxes dins
el port, calar les xarxes a manco de
cent metres de les penyes, pescar a
l'encesa, bucejar amb botelles dins
el port, pescar calamars amb llum
i els professionals no poden calar
les xarxes els diumenges.

P. —Penses que qualsevol ciutadà
que veu que algú pesca indeguda-
ment l'ha de denunciar? I si es així,
quin procediment s'ha de seguir per
a fer la denúncia?

R. —Naturalment tothom ha de
col-laborar amb el contramestre. Per
a fer la denúncia caldrà únicament
anar a veure'l. Fins ara i fins que
arribi el zelador seria un trull difi-
cilíssim, ja que s'hauria de fer a
traves de la Guardia Civil, la qual
no te competencies a la mar.

P. —Quines mesures s'haurien
d'emprendre perquè el Port sia un
lloc net i adequat per a la cria de
peixos?

R. —Es molt difícil peroue el nos-
tre port es comercial. Però hi gua-
nyaríem un cinquanta per cent si no
s'hi fes esquí, si les embarcacions
anassin poc a poc, si aturassim la
contaminació i si no es pescas ille-
galment.

P. —Com a darrera qüestió et de-
manaria que tu mateix afegissis al-
<Tunes coses.

R. —Sí, vull dir que dins poc
temps ja no sera necessari dur a
bidons el gasoil a les barques, per-
què farem un surtidor per a les bar-
ques. Amb els bidons, estic segur
que cada any es perdien a la mar
uns cinc-cents litres de gasoil. El
Port necessita també un Hoc per a
eixugar les xarxes. Demanarem mit-
jans a l'Ajuntament a fi de que ens
cedesqui uns terrenys per a cons-
truir una clelegació de l'Institut So-
cial de la Marina, tal com ens ha
promès el director del propi Insti-
tut. Res más.

Confiam que es respectin aquestes
normes de defensa d'una cosa tan
nostra com és el Port i que dia a
dia augmenti l'estimació per qualse-
vol medi natural.

GOB-FELANITX

Aviso de GESA
Lecturas

El próximo lunes din 12,
se procederá a la lectura de
contadores en Porto-Colom

AQUESTA
TERRA

-
DE NOCES

La senyoreta Margalicla Uefe, viu-
da de Landelino Used& i el senvorct
Oscar Pedepé es casaren en super-
secret no sabem on ni quan ni per
que sí ni per que no. Els famosos
normalment contreuen matrimoni
entre magnificències i cornucòpies,
amb l'assistència de centenars i cen-
tenars de persones rodejats i asse-
jats per la premsa. Posem per cas
l'enllae Pantoja-Paquirri. Alguns fa-
mosos, emperò es casen en secret,
tothom ho sap. Hi assisteixen una
cinquantena de convidats —fami-
liars i amics íntims. Naturalment
sempre hi ha el reporter infiltrat
que aconsegueix la foto i les decla-
racions en exclusiva. Ara no em ve
a la memória cap exemple illustra-
tiu. Más o manco sempre que es ca-
sa qualcú popular, declaradament o
en secret, ho sap tothom que viu
dins la zona de «radioactivitat» que
cicsprenen els nuviïs.

D'això es podria deduir que no
. .

existeixen les noces secretes entre
famosos. Pei-6 no s'ha de deduir
perquè realment existeixen. Es ver

clue tot s'arriba a saber (a vegades,
fins i tot coses que ningú no ha
fet) i que el temps oculta coses que
tothom coneixia i en descobreix de
desconegudes.

Curiosament, i tornant al matri-
moni Pedepé-Uefe, nucli i bessó del
present escrit, es precisament aquest
un ma trimoni entre famosos que nin-
gú nosabia finsPaltredia.Lasenyore-
ta Uefe és prou coneguda dels fela-
nitxers no cal presentar-la. Direm,
aiximateix per als quatre despistats
de torn que viu molt prop de l'A-
juntament. El senyoret Pedepé es co-
negut arreu de tot l'Estat Espanyol,
ja que es un dies components del
menage a trois Apé-Pedepé-Uele.
(Entre parêntesis diré que no m'ex-
plic com una senyoreta de bona ca-
sa, humanista i cristiana es casa
amb un membre d'un menage a
trois, el qual ha de ser un pecador
per força). 1016 ja ho veis, tot i es-
sent ben conegudes les dues parts de
Ia nova i feliç parella, el secret s'ha-
via mantingut carament. La immen-
sa majoria dels seus amics (es lle-
geixi votants) ni tan sols ho sabia.
Clar que són amics sens (es torni
Ilegir votants) precisament perquè
no es preocupen gens ni mica del
que fan i del que no fan. El dia que
se'n preocupin...

Amb poques paraules, perquè

això ja s'allarga i per dir-ho clar.
La Unió Felanitxera en bloc s'ha afi-
liat al Partido Demócrata Popular
de N'Oscar Alzaga. Ja anunciava
abans de les eleccions que deixaria
de ser una candidatura independent.
Pere) no havia tornat a dir res.

A les planes de 0E1 Día» s'hi po-
dien llegir ara deu fer quinze dies
unes declaracions del Batle en que
anunciava el seu ingres i PDP. Vaig
quedar rctratat, no tant pel shock
de la nolícia com per la reafirmació
d'una cosa que ja havia dit abans:
Ia UF, com a partit i com a Ajun-
tament, nega al ciutacla el democra-
tic dret a la inforniació. On s'ha
vist mai això d'anunciar un fet com
aquest no se sap quin temps des-
prés de dur-lo a term-e? Aix?) no es
democracia ni es res, senyors go-
vernants locals. Això es enganar els
felanitxers i sobretot els más de
tres mil votants de la Unió Felanit-
xera.

Ara bé de la teatral actuació del
PDP i de la paradoxal situació de
l'espectre politic local, en parlarem
en tornar-hi.

PEDRADA

A Felanitx per tocar l'orgue
posen dos cans dins un sac

(Mocedades i En Tomeu)
un fa nyic i s'altre nyac
i s'avenen com un rellotge.

Foner

la rodella...
(Ve de la pagina 1)

Batle s'equivoca o durant aquells
dos anys cada felanitxer en va fer
dos de petits. Ara 1)6; enmig de to-
ta aquesta luminotecnia, hi ha una
afirmació de vertader interés.

—Quina?

—El Batle diu de la Unió Fela-
nitxera que s'ha integrada dins el
partit P.D.P. d'Oscar Alzaga. Que
jo sàpiga, en cap moment això s'ha-
via revelat.

—0 sia, que l'U.F. ja no existeix.

—Uep! Jo no diria tant. Es 115gic
pensar que si s'han integrat dins un
partit, l'U.F. com a tal ha desapa-
regut. Pena també podria esser que
se tractas d'una simple vinculació.
De tota manera, hem de fer notar
que el representant més qualificat
del P.D.P. a Mallorca, un matancer

d'Inca, que té a carrer les finances
del Conseil Interinsular, s'ha cansat
de presidir actes de les passades
festes.

—Pere) això, ¿no embullarà la tro-
ca a dins l'Ajuntament?

--No sé que vos he de dir. La si-
tuació es ben curiosa. El P.D.P. es-
ta integrat dins la Coalició Popu-
lar que compte amb ties regidors,
a l'oposició, dins l'ajuntament ac-
tual; pep!) ara resulta que el P.D.P.
té deu regidors más (els de l'U.F.)
que comanden.

—¿Com s'entén aixòd
—Jo no enteric res. En aclarir-ho

ja vos avisaré.

Pirotècnic.

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO
DE E. G. B. «JUAN CAPO» DE FELANITX
Por el presente se comunica a los padres de alumnos, que

a partir del próximo din 12 y de 9 a 13 h. pueden adquirir los li-
bros de texto del curso 83-84 en C. Salas, 8 de Felanitx (frente al
colegio).
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Jueves 15 a las 9'30 noche y domingo 18 desde las 3 tarde

Un simpittico homenaje de nuestros (Has al año cero...

Dos horas menos cuarto antes de Jesucristo

FUTBOL EN PALMA
Para presenciar el Pardido de Primera División

R.C.D. MALLORC eCF.C. BARCELONA
La Peña Bar RaCill comunica que habrá

salida de autocares con
entradas garantizadas.

Para informes y reservas

Peña Bar Raüll
Autocares GRIMALT Tel. 581135 - 580246

Antes de la salida de los autocares, «ROM CREMAT»
en la Peña Bar Raiill para aficionados y simpatizantes

Pintura y decoración

Guillermo Ramón Andreu
C. Carmen, 34 - Tel. 575869

Porto-Colom
n•n=1•It	

'8	 FELANITX

En què pensau?
	

A SlIqueria Blanca...

El sol s'amaga darrera el puig de
Rtí nd a, Des (let penya-,egat asse
gut a un balancí, tenc davant mi
daus d'un formatge un poc cremós
i un tic aspre. En diuen «goig dels
déus». El que sí puc afirmar es que
sí es del meu gust i a qui faig
acompanyar d'un rosat català. No
m'importa l'any. Esta fresquet i un
sí es no afruitat. No sé si el sot em
somriu o jo a ell. Un troglodita di-
ria: «el vi em destraleja dins el ven-
tre». Jo que som de formació jueva
dic: «el vi alegra el meu cor». Però
en el fons deim el mateix. Això ens
diu la semiologia o semiòtica que
pel cas es igual. I tot això per a
contar un mite o llegenda on els
déus parlen amb els homes i es
diuen tu.

Aquesta llegenda/mite si avui en-
cara la recordam es perquè hi veim
circunstancies que vivim i que ens
expliquen la vida. Aquesta llegenda
m'ha vingut a la memòria no sé si
a causa de la barreja interior de
formatge i vi o bé perquè des del
penva-segat hi ha motius per a re-
flexionar.

La Ilíada. Recordau? N'Aquilles
plora vora la mar perquè N'Agame-
non fi ha robat la seva estimada,
una ioveneta que l'esperava després
de la feixuga jornada de lluita con-
tra els troians, que l'adormissava
amb la música lleugera i planyidera
de Varna. N'Aquilles plora. Entre
els remolins d'escuma que es for-
ma quan l'aigiia pega contra Ves m-
oues. treu el can la mare de N'A-
quilles, la ninfa Tetis que davall les

Gabriel Julià A.

escumoses ones té el seu habitacle.
—Què tens, fill meu?
—Mare, N'Agamenon m'ha pres la

meva estimada esclava.
A la mare també ii caigueren les

Ilagrimes que es desferen en bri-
llants contra les clues. I entre
balbuceigs de mare/amor digué al
seu fill:

—Fill meu, si vols viure tranquil
i en pau, yes a casa teva, alla t'es-
pera la teva mutter, el teu petit fill
i els teus criats. Alla viuràs feliç i
en pau. Ara si vols la glòria eterna,
glòria imperible entre els homes
torna n I , . iluita. N'Agamenon te tor-
nara l'esclava, Ilion caurà sota la
teva ma guerrera. N'Hector morirà
als teus peus, la teva glòria sera
eterna entre els homes, però tu mo-
riras lluny de la teva llar.

Les llàgrimes de N'Aquilles es
mesclaren entre l'escurna i els ca-
bells de la mare que la mar one-
java com una tendra brisa de pri-
mavera.

—Mare, el meu camí és la lluita.
A Ilion hi ha N'Helena, L'Hermo-
sura. A Ilion hi ha el trofeu de tot
cmerrer. Els déus ens han fet, i tu
ho sans millor que jo, perquè anem
darrera la bellesa.

Les ciutats modernes poden esser
Ilion. I de fet hi trobam Mika, He-
lenes.

Als nobles hi trobam serenor,
quietut, placidesa, paradisos nue es
perden, sovint, perauè hi falta l'es-
timulació d'una Helena.

Sento certa tristesa. Pore) jo tarn-
hé m'embarc.

(Ve de ln pagina 3)

Une de ses coses groses fou pasar
d'es llum d'oli a releetricitat Un
any prim que no hi havia res, sa so-
gra va comprar deu saques de fa-
rina a Can Caminer.

—On not molta de diferencia
amb so jovent. En es nostro temps
anavem molt tapades i ara van to-
tes nues. Hi ha molta de llibertat.
El món va així. Doblers no n'hi ha-
via tants com ara. Record una glosa
d'en temps meu que diu com anava:

Es qui ha comprat bessó,
l'ha pagat a trenta duros
i s'ha vist a n'ets apuros
que se va veure es rectór.

---Endarrer? No he estat endarrer
de res nat del món. Tenia tot el
que volia tant de ca nostra com cle
ca es sogres. Contenta •le: tenir dues
filles i tenir-les encertades. Per elles
fou un d'es primers cotxes d'es po-
hie. Just he sortit una vegada mai
i fou per anar acompanyar Na Ca-
talina, sa mestra, a Maó. No tenc
can gana d'anar amb avió. Ja esta
be així. Sa pena més grossa ha es-
tat sa mort d'es meu homo.

—Record com si fos ara quan ton
pare va venir a dir-nos que tenien
un nin. Li caien ses Ilagrimes d'a-

legria.
La conversa podia allargar-se, com

de fet s'allarga a Son Rossinyol, en
el patí, oit beneixen els rams el Diu-
menge del Ram, on penjen un bons
calops blancs de la parra, on les
plantes parlen de l'alegria de viure,
d'aquest viure de la tia de Son Ros-
sinyol, que menja de gust tot el que
li donen, que mira televisió, que no
pot llegir perquè els ulls s'entelen,
que té tertúlies i visites de fanii-
liars i veinades, que resa moltes de
parts de rosaris,... Aquesta alegria
clue cluita, avui, a complir cent
anvs. I perquè ja són molts li dic,
bens anys, els qui resten.

S'Alqueria Blanca, el proper dia
4 de setembre, cap al tard, rendira
un homenatge a la primera cente-

possiblement, en tota la his-
tória del poble. Es d'esperar que
ens hi veurem tots perquè es un
poc la festa de tots. L'Ajuntameni
ha acordat dedicar-li una placa corn-
memorativa i enviar-li la Banda
música perquè la festa sia més fes-
ta.

VENDO CAJA MALLORQUINA an-
tigua. Pet-recta.

Informes: Tel. 253121.

¡El film que los romanos hubieran querido ver si el cine
hubiese existido!

Juntamente con

CONAN El Bárbaro
Viernes 16 y sábado 17 a las 9'30 de la noche

Vida después de la vida... El más escalofriante relato

ESTIGMA
Belleza y terror unidos en un film soberbio y magnifico

En el mismo progrania

CAZA SALVAJE
con Charles Bronson y Lee Nlarviit

Sábado 17 a las 9'30 y domingo 18 en dos sesiones desde las 3

Reanudamos nuestras sesiones con un programa sensacional
Atléticos, dinámicos, con los puños siempre listos, vuelven...

TERENCE HILL y BUD SPENCER

Quien bene un amigo... bene un tesoro
Complemento:

«COMBATE DE FONDO»

Hoy y mañana en CINE FELANITX
HOY: -La hija de Ryan»
/I tÑ k %A.: «Furia silenciosa» y «Los aventureros del tesoro perdido»



Video RADIOLA SISTEMA 2000
[EI Mejor canal de televisión]

Perfecta imagen
—Avance y retroceso (Visionado sin interferencias)

. —Cabeza flotante

.---Buscador tie i I nageues (GO-TO)
—Paro imagen(limpia de interrerencias)
—Cassselte reversible (hasta 8 h. de grabación)
—Mando a distancia por rayos infrarrojos (opcional)

halo en...
COMERCIAL

MASCARO
Zavellá, 7 - Felanitx - Tel 580621

y además si Vd. compra un video
RADIOLA durante los meses de

septiembre y octubre, nos
comprometemos a filmar gratuitamente

cualquier acontecimiento familiar
(boda, comunión, bautizo) en un plazo

de dos años.

Condiciones de pago, hasta 36 meses

ALIMENTACION Cati Bou Proissos, 22

OFERTA DE LA SEMANA del 9 al 16

Sardinas Vivo
	

43 pls.
Caballa Vivo 90
	

60 pts.
Pañuelitos SCOTTEX

	
10 pts.

Champú Johnson 260
	

170 pts.
Crema Kanfort 50 g.	 45 pls.
Detergente Vivo 5 Kg.	 512 pts.

REELER
SENTIMIENTOS

Miguel Bordoy 8
FELANITX

FRANITX

La Candidatura Democràtica Independent informa:	 La mujer, los disidentes y la espantada
A la sessió plenaria celebrada dia

26 darrer, la Corporació Municipal,
per majoria, va decidir canviar la
qualificació de 259.854 metres qua-
drats situats a prop de la carretera
que uneix la de, Portocolom i
S'Horta, a l'altura de la barbacoa
«La Ponderosa», perquè puguin
ubicar-s'hi unes installacions espor-
tives, entre les quals hi ha un
camp de golf.

El nostre representant va votar
en contra de l'acord perquè va en-
tendre que una decisió de tanta im-
portancia havia d'esser estudiada
cletenguciament. La petició pet can-
vi de qualificació havia tengut en-
trada dia 22 del mateix mes i el
nostre grup pensa que no era pos-
sible adoptar una decisió sense in-
forme de l'arquitecte municipal i
sobretot de la Comissió de tècnics
que actualment procedeix a la revi-
sió ciel Pla General.

A la mateixa sessió, el nostre re-

presentant va votar en contra d'u-
nes obres d'habilitació a la Duana
de Portocolom per installar-hi un
dispensari mèdic, tot i que en un
principi el nostre vot hi havia es-
tat favorable. El nostre grup esta
a favor de tot quant pugui millo-
rar l'assistència medica a Portoco-
lom, però per questions de procedi-
ment varem votar en contra d'unes
obres que el dia que l'Ajuntament
les va aprovar ja estaven practica-
ment acabades.

Felanitx, 27 d'agost del 1983.

(Retirut (le l'edici6 (nterior)

VENDO litiTACO ClIERPA. Buen
estado. Prec:o: 30.000 Ptas.
Informes: Tel. 580 4 82.

MINIMM01,111.1701[7nMIM

EN PORTO -COLOM, VENDO casa
rústica, antigua i amueblada.
3.700.000 p t s.
Inf. Tel. 575010.

Han pasado las fiestas. Felanitx,
Ia otrora llamada (<Andalucía de
Mallorca» —y con razón— ha estre-
nado banderas para celebrar sus
fiestas en este 83 inestable, turbu-
lento e incontrolable.

Entre los detalles importantes
transcurridos, quizá los tres más
destacables sean los que tienen co-
mo protagonistas a la mujer, a los
disidentes y al aficionado o contri-
buyente a los toros.

Bertin fue contratado, vino, cum-
plió y embelesó a la mujer.

El parque de la Torre, arios atrás
verbenero de colorido, ambiente,
acústica y manzanilla, ha perdido
el señorío que le caracterizó en la
«belle epoque».

Los que por elección popular go-
biernan el pueblo, presidieron co-
mo de costumbre, los actos cultura-
les y religiosos, si bien, sin el equi-
po completo. Faltaban los disiden-
tes. El cambio se nota.

En cuanto a la novillada, que
por imperativo escriturado debe ce-
lebrarse todos los arios, según noti-
cias fue el escándalo mayúsculo.
No podia ser Felanitx con su Maca-
rena una excepción del adrede de-
rrumbado imperio Balafid, nombre
en su segunda edición que pasará
a la historia del toreo como el pun-

tillero de la Fiesta Nacional.
Bastaba ver el cartel de la im-

puesta novillada para dejar de asis-
tir al espectáculo. Una «mademoi-
selle» como figura, era suficiente
como para recordar el Moulin Rou-
ge. La espantada no figuraba en
cartel.

Esperemos que el 84 sea más
completo y que no solamente la
mujer quede complacida.

El de turno.

LOC A L C ENTR1C 0: Se ende
plan ta	 j a en Felanik, u pia
ra Baneo„Agencia de Viajes. etc.

In formes: 'l'y!. 230426 o 2Ni:110.

SE VENDE CASA en C. Algo, 14
In formes: Tel. 580002.

VENDO COCHERIA en C. Quatre
Cantons, 13.
In formes: Quatre Can Ions. 13-1.".

BUSCO CASA PAHA ALQUILAR
14 - Tel. 55C34 0

VEND() SPA . 1 . .124 PM C
Inf. Via Argentina, 5



Bunnies - Kickers - Parvulín - Garvalín
Patricia - Yanko

Y concesionarios exclusivos de Gorila

(‹S'ENCONTRADA»
VIDEO - U:

Comunica als interessats
que el programa en VIDEO
de S'ENCONTRADA està a la l'abast

a

Electrodomèstics RICART
Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - FELANITX

Crónica por gentileza de

ill\ (Ç-TP) TII
GMOBLES DE CUINA I BANY

GW')u t" PTD

Vestrs y calzar deportivamente
Ias mejores marcas

Importantes novedades en Chandals

1 0
	

FELANITX

DEMASIADAS FACILIDADES
MURENSE 3 - FELANITX 2

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• El pasado sábado el grupo tea-
tral felanitxer «GENT DE BULLA»
logró en SON MAÇIA un nuevo mul-
titudinario EXITO con la obra de
PERE CAPELLA «L'AMO DE SON
MAGRANER».

Es mucha la gente felanitxera que
no ha tenido oportunidad de yer re-
presentada esta obra, pues eran mu-
chas las personas que esperaban
verla en PORTO-COLOM con moti-
vo de sus fiestas y se quedaron sin
verla porque por motivos familiares
tuvo que suspenderse.

Esperamos que la vuelvan a repo-
ner en FELANITX. ¿Pero dónde?.

• Nuestro CAM PEO NI SI MO
GUILLERMO TIMONER consiguió
UN GRAN TRIUNFO en el velódro-
mo de CAMPOS también el sábado
por la noche.

A sus casi 58 años logró imponer-
se a las más grandes promesas del
ciclismo de medio-fondo en uva es-
pectacular primera manga. Luego
en la segunda fue superado por'POU,
dejando constancia de que Tiinoner
no hay más que uno.

La gente que super-llenaba el ve-
lódromo se emocionó con nuestro
fenómeno.

Hoy tenía previsto correr en AL-
GAIDA. Suponemos que los aman-
tes del ciclismo no querrán perder-

se el evento. Esta vez no sera tras
moto comercial, sino tras la Stayer.
Como en los mejores tiempos.

• También el sábado noche TO-
NI GRIMALT junior reunió en una
inmensa mesa del «Cesar» (PORTO-
COLOM) ni más ni menos que a
PERE COLOMBAS y señora, NICO-
LAU VALLS, JAUME «RAULL»,
MAIKEL y RAFEL «SIMONET». El
motivo de la cena era la formación
de la anunciada PEÑA MALLOR-
OUINISTA que tendra la sede en
«Bar Ratill». La peña «rojilla» dis-
pondrá de los servicios de AUTO-
CARES GRIMALT, mientras que Ni-
colas Valls y Rafael «Simonet» se-
rán presidentes honorarios, el presi-
dente sera Jaume álias «Pata de pa-
lo» y el secretario, el olvidado «Sal-
vi», que tras un paréntesis largo
vuelve al ambiente futbolero.

• Desde esta sección deseamos
one el «todo-terreno» SEBASTIAN
ARTIGUES se reponga cuanto antes
de la delicada intervención quirúr-
gica a que fue sometido. El «alma-
mater» del C.D. FELANITX sufría
desprendimiento de retina, lo que le
obligó a pasar por el quirófano. Pe-
ro sabemos que la operación, aun-
que complicada, ha sido un éxito.
Nos alegramos.

• A última hora hemos podido
averiguar que TIMONER, después
de correr en ALGAIDA hoy, marcha-
rá la próxima semana hacia ZARA-
GOZA, donde tiene contratada otra
carrera. Avanti, Campeonisimo!.

• Por fin! se presenta CORPUS
CHRISTI. Y es precisamente esta
noche en PORTO-COLOM en el
«MOLINO». Un festival musical que
serti rubricado por el conjunto
nitxer «REFLEXE».

Una cita marchosa que la genie
de la farándula local no querrá per-
derse.

JORDI GAVINA.

EXCLUSIVA BE

Arbitro: Sr. Bueno Peria(2). Bien,
con reparos.

FELANITX.— Adrover(0), Zamo-
rano( 1 ), Oliva( 1 ), Pércz(0), Veny
(0), C. Mut(0), Mestre(1), Covas
(0), Cano(0), M. Rial(2) y Bauzá
(2).

Durante el 2» tiempo entró M. An-
gel(—) por lesión de C. Mut.

GOLES.— (1-0). Min. 22. Despeje
de puños de Adrover, chuta desvia-
do B. Ramón, pero Veny desvía el
balón a las mallas desguarnecidas,
desgraciadamente. Min. 40. (1-1).
Pase de Mestre a Rial, que tras por-
tentosa jugada individual cruza a
las redes. Min. 56. (2-1). Despeje en
corto de la zaga merengue y Maura
fusila por alto. Min. 62. (2-2). Sali-
da en falso de Jerónimo y Bauza
magistralmente envía de espaldas el
balón a la meta vacía. Min. 72. (3-2).
Balón sin peligro para Adrover, se
le escapa, y G. Ramón sólo tiene
que empujar dentro.

COMENTARIO.

PRIMER TIEMPO.— Mal an-dó el
Felanitx en los primeros 45 minutos,
y encima el viento en contra. Le fa-
liaba la línea medular, roto por el
centro, la defensa naufragaba, no
bastaba el pundonor de Perez para
contener la avalancha «murera» que
ponía cerco, una y otra vez, al mar-
co de Adrover.

Pudo el equipo local decidir el
partido en estos minutos, pero sus
artilleros no tuvieron la fortuna pre-
cisa.

Menos mal que una genialidad de
Martin Rial, que sólo contó con el
batallar incansable de Bauzá les lle-
vó a las casetas con 'Ina promete-
dora igualada en el marcador. Que
no merecida.

SEGUNDA PARTE.— Enmendó la
plana el equipo Tauler en la con-
tinuación. Si bien siguió abusando
del pase corto, atras, intentando
crear juego. Lo que a la postre le
resultaría fatal. Los fallos de defen-
sa fueron decisivos. El centro del
campo merengue no llegó a impo-
nerse nunca a la tripleta local. Si
bien el Felanitx 11cg(") a pensar con
unas tablas, vist ambien las fa-

cilidades que otorgaba la defensa
del Murense, con un Jerónimo des-
conocido, que salía la mayoría de
veces a por uvas... Pero finalmente
un error monumental de Adrover
desnivel6 el marcador a favor de
los locales.

Merecida victoria del Murense, pe-
ro que con todo se pudo haber em-
patado, injustamente, claro. Pero no
se supo.

EL GUERRERO DEL ANTIFAZ.
AMISTOSO.

El pasado sábado se disputó el
TROFEO .BAR CENTRO» entre el
FELANITX ATCO. y el PUIGPU-
NYENT en «Es Torrento». Perdió el
equipo local por CERO a TRES. La
voluntad y el esfuerzo del equipo
de M. Adrover Alonso no pudo con-
tra , la técnica superior de los visi-
tantes.

MAÑANA A LAS CINCO DE LA
TARDE EL FELANITX SE EN-
FRENTA AL LIDER, EL FERRE-
RIAS, EQUIPO RECIEN ASCEN-
DIDO.

Partido conprometido que arbitra-
rá el Sr. Gual.

M.

Col.legi «Sant Alfons4D'E.6.B.
Es comunica a tots els alumnes

que el proper dijous dia 15 s'inicia-
rà el curs. A les 9'30 hi haura mis-
sa de l'Esperit Sant, a la capella de
Ia Caritat pels alumnes de ler. a
4rt. curs i a l'església de Sant Al-
fons pels de 5è a 8è curs.

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domés-
ticas e industriales

Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.

Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14

Tel. 580340




