
Concert sacre extraordinari
El Patronat de Música de Felanitx, ha organitzat per demà

diumenge, a les 9 del vespre, a l'església de Sant Alfons, un con-
cert extraordinari de música sacra en el que intervendran la CO-
RAL UNIVERSITARIA (director Joan Company), les sopranos
Francisca Alomar i Judith Borras i el bariton Pere Deia, els pia-
nistes Joan Moll i Ignaci Furió i  Lluís Casasayas i l'organista At-
nau Reines.

El Patronat convida a tot el públic a aquest concert.

506. aniversari de la coronació de la Mare de Déu de Sant Salvador

Dia 29 d'abril, Diumeng2 de l'Angel, festa i dinar
de germanof a Sant Salvador
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nace -lcionsige expositid thI
Pia General la rodella

Una notable manca de considera-
ció vers el públic i un 1,1antejament
soporífer, per part dels qui condui-
ren l'assemblea, foren els trets que
caracteritzaren l'acte que tingué Hoc
divendres dia 6 a l'Ajuntament, en
el decurs del qual s'havia de pre-
sentar i discutir amb la població
la revisió del Pla General d'Ordena-
ció Urbana del terme. Ni l'hora, ni
el local, ni el desenvolupament de
l'acte, donaren la impressió de que
l'Ajuntament hagués posat un es-
ment especial en que el fet assolís
la seva finalitat específica. Un pú-
blic nombrós, acaramullat (la ma-
jor part drets) dins un local morti-
ficador, hagueren d'escoltar al llarg
de més de tres bores l'exposició de
tota la documentació del pla, feta
per part del cap de l'Equip Fèlix
Gili. Amb el Ilenguatge inherent, gai-
rebé ininteHigible pel ciutadà nor-
mal, s'esbossa una vasta i àrida do-
cumentació que ben mirat no era
necessari exposar, ja que des de dia
13 de març i fins el proper dia 28,
haura estat a la disposició del pú-

Qui conegui un poc la histeria del
Santuari de Sant Salvador, no pot
ignorar que al llarg dels anys, amb
una vera participació de tot el po-
ble, se celebraven alla dalt tot un
grapat de festes: La Mare de Déu
de Març, l'Aparició de Sant Miguel,
la Festa de l'Àngel, la de la Passió
de la Imatge, etc.

Dons be, enguany i, com per en-
trar en metles en lo que han de ser
les festes commemoratives del cin-
quantè aniversari de la coronació de
Ia Mare de Déu, el Cercle Recrea-
tiu, la Llar del Pensionista, la Mu-
tualitat La Protectora i S'Estol d'Es
Gerricó, preparen per dia 29 d'abril,
una gran festa de fraternitat felanit-

blic interessat. En canvi les consul-
tes i aclaracions j, amb una parau-
la, tot el que interessava de debó
als assistents, queda relegat al final
i pels que havien tengut la fortalesa
de cos i d'esperit d'aguantar tetes
les adversitats esmentades.

El GOB, el Celler Cooperatiu i al-
guns particulars, gent més o manco
profana en el tema i d'altres tècnics
professionals, plantejaren algunes
qiiestions i exposaren les seves dis-
crepancies. Hi hagué critiques molt
incissives a la tasca de l'equip i a
Ia filosofia municipal que ha inspi-
rat la reforma. El Sr. Gili insist( en
el paper purament tècnic de l'equip
i a la seva subordinació als criteris
politics dels representants legítims
del poble i d'altres organismes au-
tonòmics, i suggerí a tots que eren
a temps de formular les aHegacions
que considerassin oportunes.

L'assemblea es disolgué passades
Ia una de la nit, amb un evident ma-
lestar del públic, un públic decebut
—sinó indignat— de l'evolució de
l'acte.

xera, a dalt del santuari. El queient
de la festa no pot ser més popular:
A les dotze del migdia, Missa solem-
ne al Santuari amb la intervenció
de la Coral de Felanitx, i una vega-
da acabada la Missa, a l'esplanada
del monument UN DINAR POPU-
LAR, de freixura, vi del nostre i oli-
ves trencades. Sabem que, per reme-
morar un yell costum, se estan fent
uns platets d'olives de color de foc
amb una inscripció allusiva, que els
participants podran guardar com a
recordança.

Després del dinar, S'Estol d'Es
Gerricó se'n cuidara d'encendre i
atiar el foc d'una gran festa popu-
lar de dances mallorquines, amb par-

El Pla
H

En aquest mateix número del set-
manari, vostes segurament tendran
una informació de l'acte que se va
celebrar divendres passat a la Sala,
per tractar del Pla General d'Orde-
nació Urbana de Felanitx.

No hi ha dubte que aquesta llarga
vetlada va esser una baula més d'u-
na trista cadena de desencerts en
qüestió de política informativa res-
pecte d'aquesta revisió.

Es cert que avui, enmig de tot, les
coses han canviat, no tant com vol-

però un poquet si. Per apro-
var un pla, es preceptiu fer unes
reunions informatives, unes exposi-
cions, escoltar les allegacions deIs
veïnats, etc., etc. i tot això s'està
fent; però, senyors, se fa de molt
mala gana, sense interès d'arribar
al poble, només perquè no hi ha al-
tre remei.

L'exposició que esta oberta, a ho-
res d'ara, a la Sala, no es utilitza-
ble per ningú que no sia un tècnic
amb els ulls badats i la sospita aler-

ticipació també de grups joveniIs de
Ca's Concos i S'Horta.

Creim que la iniciativa d'aquestes
esmentades institucions ciutadanes
be mereix una resposta entusiasta de
tots els felanitxers d'aci i de fora,
als quals feim arribar una coral in-
vitació.

Per adquirir els tickets del dinar
poden acudir al Cercle Recreatiu, a
la Llar del Pensionista, com també
a les delegacions de la Tercera Edat
de Porto-colom, S'Horta i Ca's Con-

ta. Pere hem de tenir present que
les persones corrents, que són la
majoria de les afectades, no hi en-
tendran res si no les menen per la
ma, o, cosa pitjor encara, ho enten-
dran malament.

Dit amb poques paraules, ha fallat
llastimosament la pedagogia i no
sols en l'exposició, sinó que també
va fracassar a l'acte de divendres,
que ara comentarem.

D'entrada, observem que va co-
mençar a l'hora. en que se solen or-
ganitzar els actei:quan , no volen que
hi vaja ningú. :0,0 acte que havia de
durar hores, rio havia de començar
a les 8 del vespre, perquè el públic
no el pogués resistir amb la panxa
buida. El local era insuficient, ince-
mode (una dotzena curta de bancs
de fusta rustida), inhòspit i tot
quant se puga dir. Posats a fallar,
va fallar fins i tot el llum.

Les tres p'rirneres hores de la reu-
nió varen consistir en una exposi-
ció farragosa, avorrida, insuportable,
de la qual no en va treure nine'

(Passa la pi (J . 1)

ros, abans:stlel dijous, dia 26 d'abril.
Tots els félanitxers -title no estiguin

impedits, el Diumenge de l'Àngel po-
dem tenir l'avinentesa de retrobar-
nos al Casal de tots, i, d'aprofitar
l'esqueiença de parlar j prendre alè
perquè les festes del CinqUantnari
de la Coronació de la Mare de Déu,
tenguin el bessó de l'autentica devo-
ció rmariana a la Hum de la teologia
i també tot ¡'esplendor popular que
sis segles d'història nos exigeixen :_

Hi haurà servei d'autocars

Sala d'actes del col.legi «Joan Capd»
Dimecres, dia 10, a les 9'30 del vespre

Colioqui públic sobre la
Revisió del Pia General

Convoquen:
Alianza Popular
Associació dc Veinais de Porto-Colom
Candidatura Democràtica Independent
Celler Cooperaiiu
GOB Felanitx
Pali, Socialista Obrer Espanyol
Setmanari «Felaniix»
Unió Felar itxera
Unió Mallorquina I

ENTRADA LLIURIp
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

Recogida de basuras
AVISO

Se hace saber que en las próximas fiestas de Semana Santa
seguirá prestándose diariamente el servicio de recogida domicilia-
ria de basuras, salvo los (has 19, Jueves Santo, 21, Sábado Santo y
23, Lunes de Pascua.

Se ruega a los usuarios que en dichos días se abstengan de
sacar los cubos de basura a la vía pública.

Felanitx, 9 de abril de 1984.
El Servicio Municipal de Recogida y Tratamiento de Basuras

Fer gavella amb tots els felanitxers, a Sant

Salvador, el dia 29 d'abril, diumenge de
l'Ange!, és una oportunitat singular de retro-

bar la nostra identitat i de saber de quina
gent venim.

FELANITX

SANTORAL

D. 15 de Ramos
L. 16 Sta. Engracia
M. 17 San Aniceto
M. 18 San Apolonio
J. 19 Santo
V. 20 Santo
S. 21 San Anselmo

LUNA

Luna llena el 15

COMUNICACIONES
A UTOCARES

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 Campo
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
9,30 y 20,30 h.

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

Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).

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

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Malls Gaya'

Lunes:	 Miquel-Nadal
Martes:	 Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Piiia
Viernes:	 Molls -Gait

TELEFONS DINTERES

Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448 - 581144
Ambuláncies	 581715
Gultrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

Ayuniamiento do
Felanitx

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

La Comisión Municipal Perinanen-
t.e de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 5,
tomó los siguientes acuerdos; con la
aistencia de todos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el ac-
ta de la sesión anterior.

informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de una gran-
¡a porcina en finca rústica sita en
la 2.. Vuelta n.° 147, instruído a so-
licitud de D. Juan Veny Gardas.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de una tu-
bería subterránea para toma de hi-
dratante para suministro de gasóleo
a embarcaciones, instruído a solid-
tud de CAMPSA en Muelle de Porto-
Coiom.

Se dejó sobre la mesa para un
mayor estudio el expediente de ins-
talación de un generador de vapor

depósito de gasóleo para el mis-
file, instruído a solicitud de ISLA-
CAPERS, S.A. en Tanca Romamiera.

Se concedió licencia a D. Antonio
P :: 1 rner Barceló, para construir unos
edificios aislados para apartamentos
turísticos y Bar-Restaurante, así co-
rno piscina y pistas deportivas en
les solares A, B y C del Polígono 14
( 1,c Cala Marçal, con una tasa de
l3F8.716 ptas .

Se concedió licencia a D. Jaime
Manresa Mesquida y D.a Francisca
Binimelis Vaguer, para construir un
edificio de local y viviendas silo en
la calle Caridad, calle Campet y ca-
ft-.s. Jusama de Felanitx, con la con-
dición dc que deberá presentar el
Proyecto definitivo con sólo tres
plantas y con la fachada en estilo
radicional mallorquín en todos sus

elamentes, previo pago de una tasa
(1.,1 967.395 ptas.

Se concedió licencia a D.a Magda-
cna Batle, para construir

una vivienda aislada, sita en Sa Ba-

teria n." 12 de Porto-Colom, con
una tasa de 170.125 ptas.

Se concedió licencia a Inversiones
Cala Barbacana, para construir un
edificio de local y viviendas, sito en
el solar n." 36 del Pasaje Delfín de
Porto-Colom, con una tasa de 452.282
p tas.

Se concedió licencia a D. Andreu
Rigo Adrover, para construir un edi-
ficio de dos plantas entre mediane-
ras en la calle Rocabertí, 39 con una
tasa de 87.444 ptas.

concedió licencia a D, Francis-
co Company Dalmau, para construir
un edificio de viviendas sita en la ca-
Ile La Niña (esquina El Salvador)
de Porto-Colom, con una tasa de
307.179 ptas.

Sc concedió licencia a D. Simón
Soler Jaume y D.a Juana Ana Va-
lens Pou, para construir un edificio
aislado de viviendas, sito en Sa Ba-
tería, solar n." 18 de Porto-Colom,
con una tasa de 157.640 ptas.

Se concedió licencia a D. Francis-
co Sanchez Giménez para ampliar
una vivienda rústica, sita en la fin-,
ca «Son Vent» del Polígono 37 de
Felanitx, con una tasa de 212.685
ptas.

A propuesta del Sr. Alcalde, y tras
ser declarado de urgencia, se infor-
maron favorablemente las reclama-
ciones presentadas a las Listas del
Canso Electoral Ordinario y Extraor-
dinario en fecha 31 de marzo de

1983.1983.
Felanitx, a 6 de marzo de 1984.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebt -ada el dia de ayer, aprobá los
sigui:ntes Proyectos:

— De mejora del trazado y pavi-
mentación asfaltica del Camino de
So'n Cifre de Felanitx.

— De mejora del trazado y pavi-
mentación asfáltica del Camino
d'En Fred de Felanitx.

Ambos Proyectos, redactados por
el Sr. Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos D. Antonio Miguel Al-
zarnora, se someten a información
pública por plazo de quince días a
contar de la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de
esta Provincia, al objeto de que
frente a los mismos se puedan pre-
sentar cuantas alegaciones se esti-
me conveniente.

Felanitx, a 3 de abril de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

TENGO CASA PARA ALQUILAR

en Porto- Colom, temporada vera-

no parte Aduano.
In formes: 5(500-15.

Apoilònia Esteirich Nicolau ETurricanal
Vda. de Bernal Estelrich

va morir a Felanitx, el dia 11 d'abril de 1984, a 81 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

Els seu fill Antoni Estelrich Estelrich; nétes Maria, ApoLlônia i Margalida, néts politics, re-
nets, cunyades, nebots i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva Anima a Deu.

Casa mortuòria: C. d'En Reus, s-n
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Tombats a la molsa

Actes de Setmana %anta
Diumenge de Rams

ESGLESIA PARROQUIAL
A les 11, Benedicció de rams i Missa concelebrada.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 11'30, Benedicció de rams i Missa concelebrada.
A les 6 del capvespre Via-Crucis al Calvari que sortira de la
Parroquia acompanyant la Mare de Deu de S'Enterrossall.
A les 9 del vespre, Concert extrordinaria de la Coral Universi-
taria, amb programa de música relligiosa.

ESGLESIA DE SANT AGUST1
A les 10'30, Benedicció de rams al pati del costat del Convent i
Missa concelebrada.

Mons Sant
ESGLËSIA PARROQUIAL

A les 8 del vespre, Missa concelebrada i homilia .

A les 10, sortida de la Processó.
En acabar la processó vigilia per la secció de dones de l'Adora-
ció Nocturna.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 7'30 del capvespre, Missa concelebrada i homilia.

ESGLESIA DE SANT AGUSTf
A les 6, Missa concelebrada i homilia.
En acabar la processo vigilia de la Secció d'Adoració Nocturna.

Divendres Sant
ESG LÉSIA PARROQUIA L

A les 8, celebració de la Passió del Senyor i Homilia.
A les 10, Davallament en el replà de la Parròquia. Se Hegira la
Passió. Predicarb. el P. Antoni Oliver C. R.
Intervenció de la Coral de Felanitx, sota la direcció de Jaume
Estelrich.
Acte seguit sortira la Process&

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 7, Celebració de la Passió del Senyor. Homilia.

ESGLESIA DE SANT AGUSTI
A les 6, Concelebracid de la Passió del Senyor i homilia.
(Avui és dia de dijuni i abstinencia).

Dissabte Sant
ESGLÉSIA PARROQUIAL

A les 8, Vigilia Pasqual, Missa i homilia.
ESGLESIA DE SANT ALFONS

A les 9 del vespre, Vigilia Pasqual, Missa i homilia.
ESGLËSIA DE SANT AGUSTI

A les 9'30, Vigilia Pasqual, Missa i homilia
Davant cada església, abans de la Vigilia, Se farà la Benedicció
del Foc Nou i del Ciri Pasqual.

Diumenge de Pasqua
ESGLnSIA DE SANT AGUSTI

A les 8, Missa i a continuació la Processó de l'Encontrada.
ESGLESIA PARROQUIAL

A l'arribada de la processo de l'Encontrada, Ofici solemne de
Pasqua amb homilia. Intervindra la CORAL DE FELANITX.

Diumenge de l'Angel
SANTUARI DE SANT SALVADOR

A les 12, Missa Concelebrada amb homilia.

GINECOLOGIA
Nueva consulla: C. Bosch, 9 - 1. 0 (junto pastelería 8.11101)

Horario: Lunes, martes y miércoles de 16.30 a 19.30 horas

(Pedir día y hora) Tel. 551008

Dr. César Mesón Legaz

•‘•
*.t

•
:

. plaça s'arraval - 1 -,	 58 0798	 fet. " niTX

PRÒXIMA OBERTURA

LODE
Ara, quan ja s'han acabat les mobilitzacions i les manitestacions con-

tra la LODE, organitzades per la dreta, ara que ja s'ha acabai la primera
part de la eampan:a política contra la nova llei de l'ensenyament que
fet el Govern Central, ara que han quedat enrera els autocars llogats
—com en els millors temps del franquisme— per anar a les concentra-
cions anti-LODE a Madrid, les consignes agressives, els cartells reivin-
dicatius, les frases grandiloqiients, els discursos  demagògics, les milers
d'esmenes parlamentaries, les votacions i els començaments d'úlcera gas-
trica, seria hora que algú, seriosament, explicas a la gent ci tie és en rea-
litat la LODE.

Perquè el problema que tenim, com sempre, es que el pubic esta mal
informat, i un poble mal informat Cs un poble fàcilment manipulable.
Quanta gent sap exactament que es la LODE? Quanta gent s'ha llegit els
articles de la LODE? Com sempre molta gent —probablement de bona
fe— es conforma amb les Iletres grosses i amb el que li (linen, o el que
sent dir.

Cert és que la LODE pot ser una llei millorable, perú en absolut es
una !lei tern dolenta i tan sectaria com pugui afirmar la dreta de l'Estai.
Cada llei, cada normativa legal es filla del partit que l'ha feta. La UCD
va fer una llei d'educació de la qual ja no es podia esperar molt més;
ara el PSOE ha fet una llei que naturalment es contestada per la seva
dreta i per la seva esquerra, tant per motius ideològics corn per motius
politics.

Si es veritat el que digué un politic madrileny si Ia dreta guanya les
properes eleccions generals, d'aquí uns pocs anys tendrem iina nova hei
d'educació que, si es dóna el cas, no sera gaire cliferent a Ia que han fet
els social-demócrates. En el fons la LODE, vista de la drop., no Cs tan
dolenta com diuen.

Ramon Turincda
abr-;1 1984

CINE FELANITX 5812.11

Hoy sábado a las 9'30 noche y domingo desde las 3 tarde

Llega rugiendo el arma supr tua del espionak

EI trueno azul
Complemento:

UN TIPO GENIAL
—Jilt canto a fa vida alegre!–

PROXIMAS FIESTAS DE PASCUA

Sábado 21 y domingo 22

Venganza sin ley
y dipallatelas como puedas»

Lunes 23 2.a Fiesta

«El Real Bruce Lee»
V «Parchis entra en acción»

SE NECESITA PERSONA, con carnet de conducir
para trabajo en Cala All, (Vehículos alquiler]

Id: Tel. 581984-85

CELLER SES PORTADORES
PORTO-COLOM- Tel. 575171

Comunica al público en general
su REAPERTURA

desde ayer viernes
Reserve su mesa
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INFORMACIÓN LOCAL Cronicó Felanitxer
per Rarnán Rosse lló

La imafgre dO la Mare de Déu que
era portaciaa la processó dels

dotze sérntons de rainy 1944.

Quasi a punt d'acabar les obres de
restauraeió del camí i de l'oratori
del Calvari: demà, aprofitant la pro-

, cessO del ,Via Crucis, sera trasllacla-
i ;

IWpAlra entronitzada alla daft,
inate¡xaimatge de la Mare de Déu

que. -era Portada a la processó dels
Dotze Sermons, aquell dia del Ram
de l'any 1844, ara fa cent quaranta
anys, quan, en esbaldregar-se la tim-
ha' del portai de Santa Rosa, mori-
rep, enrunats 414 felanitxers.
..,1-a imatge que només té de talla

cara i les mans va vestida no amb
l'indurnenta jueva dels, temps bíblics,
sinó que, ingènuament, du el vestit
dt les pageses antigues, això es, les
,foldes fins als peus, el gip, el re-
bolsillo i una manta de satí.

Els patrons i el Director de la Fun-
dació Cosme Bauça, on era guardada
gelosament aquesta valuosa relíquia
de la nostra història, han accedit ge-
i!easament perquè, instaHada al re-
ferit oratori, pugui rebre el culte
I$60ienatge dels feels felanitxers.

,¡foot
OS j pintures de Manzanares

i Borisov a «Sa Nostra.
Avui a les 7 de l'horabaixa, tindra.

Hoc a la sala de la Chixa de BalearS
< Sa Nostra», la inauguració d'una
exposicio ue umuixos i pintures deis
artistes Julian Manzanares i Victor
Borisov. El primer es de Ciudad
Real si be s'inicià en les arts plasti-
ques a Barcelona. V. Borisov es rus.
fill de mare espanyola i cursà estu-
dis de belles arts a Oviedo. Actual.
ment viu a Dinamarca ha exposat
--, diversos paissos europet.v -

Aquesta mostra restara muntada
fins dia 23.

Xavier Carbonell premiat 3 Paris
El pintor Xavier Carbonell. <pie

Early 1975 va exposar a Felanitx,
d'obtenir el primer premi en

el Saló de les Nacions de Paris, el
que comporta tin a exposieió de la
seva obra a la capital Francesa.

Croada de l'Amor Divi
Confraria de penitents

Les dues confraries de la Creua-
da prendran part a les processons
dels dijous i divendres Sants. Per
tal motiu es prega a tots els qui vul-
guin assistir-hi amb l'habit de peni-
tent, que procurin guardar l'ordre,
silenci i compostura al llarg de 12s
desfilades. També se'ls adverteix de
que prèviament s'hauran d'inscriu-
re al coHegi de Sant Alfons, on els
facilitaran una autorització que hau-
ran de conservar i presentar en cas
de que els fos soHicitat pel Germa
thajor. A Sant Alfons es podran pro-
vthir de cera.

Quan a la processó de la soledat
de Maria del divendres Sant, es re-
dtrrda que les confraries de la Croa-
da acompanyaran la Verge Doloro-
so des del Convent de Sant Agustí
fins a la parròquia de Sant Miguel.

Dissabte que ve no es publicará
aquest setm7nari

Com es liabitual, el proper dissab-
te, dissabte de Pasqua, no sortira al
carrer aquest setmanari.

Dates pee a les primeres comunions
PARROQUIA DE SANT MIQUEL:

Dies 20 de maig i 17 de juny a les
5 del capvespre.

CONVENT DE SANT AGUST1:
Dia 3 de juny a les 5 del capves-
pre.

Fora d'aquestes dates se podra es-
collir qualsevol missa de torn a les
esglésies de Felanitx.

Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL

En el sorteo patrocinado por <,la
Caixa», celebrado el pasado mes de
marzo fue agraciado el socio núme-
ro 2.029, doña Magdalena Barceló
Nicolau, calle Santanyí, 26.

de sociedad
NECROLOGIQUES

Diumenge dia 1 d'abril deixa d'e-
xistir a 81 anys i després de rebre
els sants Sagraments, D.a Maria
Triay Mestre Vda. de Font. D.e.p.

Reiteram la nostra condolència a
la seva família i d'una manera es-
pecial als seus fills D. Enric, D.
Joan i D. Manuel.

El passat dia 2, entrega la seva
anima a Déu a Felanitx, a 82 anys
i després de veurer's confortat amb
els Sagraments, D. Josep Vicens Ros-
selló. A.c.s.

Enviam la nostra més sentida con-
dolencia als seus fills D. Antoni i D.
Rafel, filles polítiques i als altres
familiars.

AVISO
Ante la visión urbanística, que so-

bre las propiedades o patrimonios
de los ciudadanos, tiene el Ilmo. Se-
flor Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Felanitx, me he visto en
la encrucijada de tener que aeon-
sejar a algunos clientes con propie-
dades en el Polígono 4 del casco ur-
bano de Felanitx, que la única op-
ción posible que tenían para defen-
der sus propiedades eran: 1.0) Pe-
dir la Iniciación del Expediente de
Expropiación Forzosa y 2.°) Pedir, la
Reparcelación del Polígono 4, y res-
ponsabilidades a todos los miem. bros
del Consistorio, de cualquier acuer-
do que sobre el tema se adopte.

Vivo en la esperanza de que al-
gún día se podrá arreglar este asun-
to por la vía del diálogo.

Todos los propietarios que puedan
sentirse perjudicados por dichas a , -
tuadones, pueden ponerse en con-
tacto conmigo para darles una to-
tal y verídica información de mi
postura.

Llorenç GILI FLAQUER,
Arquitecto, Tel. 215669

la rode!!c:
(Ve de la Flavin(' I

trallat, i que a més era absoluta-
ment innecessària perquè tot allò ja
era a la disposició del qui ho vol-
gués veure i lio pogues entendre.

Ben prest, el senyor Gili (que era
el qui duia la batuta) erigit en mo-
derador, jutge i part de la comesa,
va mostrar el llautó. La seva tècni-
ca, més vella que el pastar, consis-
tia a marejar el bou per després to-
rejar-lo ulls clues. Dit d'altra ma-
nera, va endormiscar el públic i el
va retre per la son i per la fam.
Quan el va tenir fet un pedaç, lla-
vors _va concedir magnanima-
meniskl 3 totii de preguntes, isegtiiint
el més depurat estil"-dels parvula-
ris. Perquè el qui voila fer-ne cap,
primer havia de donar el riorri
enunciar el tema sobre l qual rvol-
dria després, quan li arribas l'hora
demanar clarícies.

Davant aquesta gresca, la reacció
del públic va esser diversa: molta
gent, senyant-se amb la ma dreta,
se'n va anar a ca-seva a prendre un
cordial; altres varen renunciar a for-
mular cap pregunta i, a la fi, un
nombre reduït de persones fortes va-
ren plantejar, amb una serenitat que
el senyor Gili no mereixia, unes
qiiestions que ara no resumirem.

Tot plegat una estafa. I ho deim
amb vertader sentiment, perquè amb
Ia revisió del pla general els fela-

nitxers s'hi juguen molt i no es co-
sa de riure-hi.

Aquest pla, tal com ara es, no pot
anar de cap manera. Els grups po-
litics representats a l'Ajuntament, i
sobretot la Unió Felanitxera, tenen
una gran responsabilitat i no poden
romandre insensibles davant les veus
que demanen una revisió a fons de
l'actual plantejament.

Es ver que les coses han arribat
molt envant, però la proposta de
l'equip redactor, ara com ara, es to-
talment inacceptable.

Per acabar, una advertência: a
l'hora de l'aprovació definitiva no
s'ha de repetir la feta de l'aprova-
ció inicial, quan només el pla no-
más va comptar amb el vot favora-
ble del grup majoritari. Un assump-
te de tanta transcendencia, si no
rep una consagrició utinirn del Con-
sistori, ja neixera mort.

Pirotècnic

Agraïment
Les families Obrador-Obra-

dor, davant I e s' nombroses
manifestaeions de condol
rebudea amb motiu de la
mort de Macià Obrador
Olivir,"), en la impossibilitat
de correspondre-les a totes
personalment, ho volen fer
per mitià d'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.

Apèndix
1264, 5 octubre. Pere Marquès entrega a Bartomeu Safareig, Arnau

Bou, Bernat Malequí, Bartomeu Codina i Arnau Robert, d'ara a la prò-
xima Quaresma, la devesa anomenada de mestre Joan, a Felanitx. Podran
cagar amb aucells. De la caça que caçaran fins a la festa de Nadal ten-
drà de 5 conills dos i els caçadors o establidors 3. De Nadal fins a Sant
Vicent, de 3 conills un i els establidors dos; i de Sant Vicent a la Qua-
resma de 4 ell en tendra un i els caçadors 3; caça que entregaran a
Ferrer Cunier que els entregara per cada parell de conills 7 diners i
oblea reials de Valência. De tota la collita tant de conills com de selvat-
gina, ell tendra la tercera part i els establidors dues parts. (Cle)

1291, 10 agost. El rei En Jaume II d'Aragó vol que les autoritats de
la Ciutat i Regne i tota de Mallorca li retin homenatge i jurament
de fidelitat. (ACA)
NOTA AL SEGLE XIII

Al meu fulletó «Felanitx a mitjan segle XIII» vaig publicar un do-
, curneut que resumit diu així: 1233, 28 febrer. El comte Nuno Sanç fa

donació a Alemany de Sadoa, de terres en el terme d'Esporles; la mes-
quita Rabig de Felinich; i l'alqueria Luch del terme de Felinich, donació
en feu, prestdnt tres cavalls armats. (ACM perg. n.° 7.732)

Darrerament, amb l'ajuda de l'amic Antoni Gili, he localitzat un al-
tre document que diu: 1245, 2 maig. Garcia Urtiz ven, per preu de 2.000
sous malguresos, a Ferrer de Banyeres, l'alqueria Luch del terme de
F'elinig, porció de la Seu de Mallorca, tenguda en nom d'Alemany de Sa-
doa a quinzena mesura dels fruits: pa, vi i altres arbres; els hereus de
dit Sadoa, difunt, tenen l'alqueria en feu en nom del Bisbe de Mallor-
ca. (ACM perg. n.° 7.806). A la cara posterior d'aquest segon pergamí,.on
segons normalment no hi sol haver escriptura, hi ha unes paraules de
caracter bastant posterior que diuen: «Venda de la alqueria de Banye-
res». Això vol dir que aquella antiga alqueria Lluc es tracta de l'actual
alqueria Banyeres del terme de Porreres. Hem de tenir present que els
anys immediatament posteriors a la conquista, Porreres pertanyia al ter-
me de Felanitx. Això féu que alguns historiadors, com Mn. Cosme Bauça
(Història de Felanitx VI pàg. 281-286) varen identificar, erròniament,
aquesta alqueria Lluc amb Sa Galera,'quan l'única relació era que amb-
dues pertangueren al mateix propietari: el sobredit Alemany de Sadoa.
Fet aquest aclariment, només ens queda el dubte si la mesquita Rabig
era de Felanitx, o també de Porres com l'esmentada Lluc.

(continuara)



Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

corno en los mejores salones de
Palma

C. Horts,	 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)

HOR ARLO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al

mediod í a.

En Cala d'Or
Abierto desde ayer viernes día 13
Restaurante su TORRE

Tenemos el placer de comunicarlo a to-
dos nuestros clientes y amigos

Especialidad en MARISCOS y PESCADOS

Reserva de ,, rnesas.	 Tel. 657083

cQTA 

Pça. España, 16 bajos

AUbD	 Tel. 581554LL 

CURSO DE PROGRAMADOR
Acogido al Art.° 35 Real Decreto 707-76 del

Ministerio de Educación y Ciencias

:Duración del 24 de abril al 19 de julio
-Plazas limitadas

Reparación y
venta de
persianas

venecianas

Buzones, papeleras
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
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La Copa ((Robinson))

Sr. Director: Li agrairia que pu-
blicas aquesta carta al seu Setma-
nari. Molies gracies.

El divendres passat varem anar
a la reunió informativa que va te-
nir lloc al saló d'actes de l'Ajunta-
ment de Felanitx amb motiu de l'ex-
posició pública del Pla General
d'Ordenació Urbana, i en lloc de que-
clar-nos astorats i corpresos de les
informacions que varem rebre, va-
rem poder tocar amb les mans i
veure pels nostres propis
¡Quins, sim els interessos que
mouen a la majoria municipal i

• més directament al nostre Sr. Bat-
le, el cap visible d'Unió Felanitxe-
ra; batle elegit democràticament pel
nostre poble, i per segona vegada,
i que a nosaltres ens semblen clara-
ment perjudicials per la nostra En-
titat. Ens agradaria que informas
públicament si això no es veritat,
però com que estam convençuts que
es així i no d'altra manera, exposa-
rem per que ho creim així.

Una mica Ilunyans queden en el
temps els afers Ibasa-Caja Rural-
Bodega Cooperativa de Felanitx, en-
cara vius, però, dins els pensaments
i sentiments de tots, i en queden
resteS ben palesos al nostre poble,
aquí en teniu un de greu:

¿Per què no es fa cas de l'alleaa-
citi que en el seu dia va presentar,
molt encertadament el Sr. Orff Ni-
colau, en nom de Bodega Coopera-
tiva de Felanitx, en contra d'una
via de cintura, que passant per da-
munt la bascula de «sa Bodega» la
deixa inexistent i a més xapa el so-
lar de sa bodega, conseqüentment
no queda ni lloc per aparcar els
tractors, ni camions que hi van, a
més en vermar si es que queda bo-
dega hauran d'atravessar una via de
cintura que promet tenir molt de
trafic, ja que només va del Tulsa
fins al carrer Joan Alcover?

¿Com es que es va fer cas a al-
tres senyors, per ventura més po-
tents econòmicament? ¿Quin sentit
té que només quedi actualment al
Pla una via de cintura que vagi del

Tulsa al carrer Joan Alcover?
Sr_ Batle, Srs. de l'Equip Tècnic,

es possible que desprecieu de tal
manera els pobres pagesos que du-
rant molts d'anys han lluitat per
mantel-11r una Cooperativa que re-
presenta la subsistência de més de
ritig poble de Felanitx i a la vega-
da una obra arquitectònica molt re-
presentativa? Ja que el MOPU tam-
be té projectada fer una altra via
per la part de darrera, així només
ens quedaria una petita franja, per
posar-hi un petit monument de pe-
dres que digués: «aquí hi va haver
la Bodega Cooperativa de Felanitx
de l'any tal a l'any tal».

Estarn disposats a defensar-nos
lluitarem fins al final: no vos con-
sentirem que espenyeu la nostra
Bodega.

Un grup de socis de
Bodega Cooperativa.

El pasado día 29 y con la asisten-
cia del Presidente de la Federación
Balear de Tenis, señor Ramón Dot,
fue clausurada la primera Copa Ro-
binson que organizaba y patrocina-
ba el propio Robinson Club de Cala
Serena.

Fue noticia este torneo, no por los
participantes en sí, 110 en total con
mayoría de alemanes y austríacos,
sino por la importancia de los pre-
mios, dos millones y medio de pe-
setas en metálico para los cuatro
primeros clasificados en ambas ca-
tegorías, damas y masculinos. Hay
que hacer notar que no participó ni

siquiera un solo español entre los

110 tenistas, que nos dijeron ha-
bían vencido al menos en una oca-

sión alguno de los torneos organi-

zados por la cadena Robinson Club.

Además de los premios en metá-
lico para los cuatro primeros, los
clasificados del 5.° al 8» puestos te-
nían como premio unos viajes por
valor de setecientas mil pesetas. Ade-
mds un trofeo de consolación para
los eliminados en la primera ronda
con unas 200.000 ptas. en objetos dc
regalo como premios.

Los finalistas fueron:
DAMAS. — Inge Bellingen que se

impuso g Katharina Düll por 1-6, 6-3
y 7-5, (ambas alemanas).

MASCULINO. — Neil Taylor (SU-
dáfrica) que venció al alemán Franz
Josef Wich por 6-3 y 7-6.

Juan Ribas

(Retirado de la edición anterior-)

SE TRASPASA BAR CHURRASCO
Informes: Tel. 581129
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SUPERHAMS
Nocilla	 75 ptas.
4 Danones fruta	 99 »
Lejía Conejo 4 litros t" 130 »
Papel Higiénico 4 unid. 52 »
Queso Coinga	 698 » Kilo

No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
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vint-i-cinc
anys
en rera
SETMANA SANTA

— El clivendres de Passió, va pro-
nunciar el Pregó de Setmana Santa,
en el Convent de Sant Agustí, el poe-
ta i publicista D. Josep Maria Llom-
part de la Pena.

— L'Arxiprest Sr. Rebassa va be-
neir el nou pas del Sant Crist del
Córivent i foren padrins Na Maria
AntOnia Obrador Prohens i N'An-
toni Obrador Capó. Aquest nou pas
fou bastit en els tallers del mestre
fuster Miguel Rigo i del mestre fer-
rer Antoni Mesquida. La part musi-
cal va estar a cura de la Capella Tea-
tina, dirigida pel P. Guillem Saletas.
Hi assistiren les nostres primeres
autoritats i altres representacions.
;— El climars Sant i en el Teatre

-"cle FET y de las JONS, Ia Capella

Teatina oferí un concert de músi-
ca sagrada i a la segona part, es re-
presenta l'<, Auto de la Pasión», de
Lucas Fernandez. Els interprets fo-
ren: Sant Pore, Miguel Riera, Sant

Jaume Sbert, Sant Mateu,
Miguel Pons, Maria Magdalena, Se-
bastiana Mestre, Maria Cleofas, Ma-
ruja Garcia, Salome, Catalina Mes-
tre i Jeremies, Nicolau Llaneres.

Durant les celebracions de Set-
mana Santa, la «Schola Cantorum»
de la Parroquia, interpreta un ex-
tens programa dc música dels grans
mestres de la polifonía. Dirigia
aquesta Schola el jove Miguel Pe-
relló.

— El Diumenge de Rams, a part
de les funcions pròpies del dia, es
va beneir a la Parròquia la nova
Confraria de Penitents de la Ger-
mandad Cristiana Obrera.

A tots els meus lectors, vos clesig
unes bones festes de Pásqua de Res-
surrecció.

Fins una altra, si Déu ho vol.

D'ALLAVORS

•

da más•

Atletismo

«V Semi Marathon de Sant Joan»
Organizado magnifivamente por

el Club Sant Joan de Voleibol se
,disputó este «V Semi Marathon»
que contó con una gran participa-
ción tanto en número cómo en cali-
dad y más si tenemos en cuenta que
este mismo día, domingo 8, se cele-
braba otra prueba de este tipo en
Andratx.

Entre Clubs y Colegios estuvie-
ron allí representados una veintena.

Por muy habitual que sea no de-
bemos dejar de hacer referencia al
éxito de los atletas del Joan Capó
que en número de 40 compitieron.
Cuatro claras victorias individuales
(Catalina López, Juan Pons, Mateo
Bennásar y Antonio Peña), el po-
dium totalmente de azul en infan-
tiles femeninas y 24 clasificados en-
tre los diez primeros en las distin-
tas categorias son notas que consti-
tuyen un breve balance de la ac-
tuación de los celestes del J.C., sien-
do el detalle de los mejor clasifica-
dos el siguiente:
Minis femeninas

3.—Maria Ramal, 4.—Guadalupe

Rincón, 5.—Maria Jose Martin, 8.—
Maribel Fullana. 42 clasificadas.
Minis masculinos

6.—Antonio Barceló, 8.—José A.
Pareja, 9.—Juan A. Fullana. 30 cla-
sificados.
Benjamines masculinos

1.—Juan Pons, 2.—Basilio Mar-
tin, 5.—Pere A. Bennásar. 45 clasi-
ficados.
Alevines ferneninas

5.—Victoria Rincón, 6.—Conchita
Antich, 7.--Marisol Marin. 25 clasi-
riadas.
Alevines masculinos

1 .—Mateo Bennásar, 8.—Mateo
Obrador, 9.—Salvador Vidal. 51 cla-
sificados.
Infantiles femeninas

1 .—Catalina López, 2.—Alfonsa
López, 3.—Juana Ramal. 13 clasifi-
cadas.
Infantiles masculinos

1.—Antonio Peña, 5.—Lázaro Sán-
chez. 28 clasificados.
Juveniles masculinos

5.—Bartolomé Salvá, 9.—Miguel
S. Perelló. 34 clasificados.

••5

Profesionales que cumplen,
ofreciéndole un buen servicio

• técnico post-venta.

Confíe en ellos:

Que informan, asesoran,
que ayudan

buscándole la maquinaria
más adecuada para el mayor
rendimiento.

Profesionales.

• .•
•••••
••• •      

RCONgli
IVIaquirlaria para  *  

•...

Tel. 46 79 70 / Telex: 68690 REST E

Por un seicio más profesional

•     
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El cinquantenari de la Coronació
Dilluns passat es va reunir a la

Rectoria, sota la presidencia de Mn.
Bartomeu Miquel, la Comissió orga-
nitzadora de la festa de l'aniversari
Oe la coronació pontifícia de la Ma-
de de Déu de Sant Salvador. Un cop
llegida l'acta de la reunió anterior,
el Rector va donar a conèixer l'am-
pliació de la comissió amb algunes
persones més per dur a terme de-
terminades missions. Es dona un re-
pas a la feina realitzada per les dis-
tintes comissions, i »'infôrmà de que
s'estava duguent a terme la restau-
ració de la imatge de la Mare de
Den.

Es repassaren i ratificaren aigu-
lies qiiestions entorn a propaganda,
possible programació horaria, pro-
jecte d'arranjament del Replà i la
plaça de Sa Font per la celebració
eucarística, publicacions, predica-
tions, etc., i se recolliren encara un
bon grapat de suggerències.

Gairebé tots els treballs foren con-
cretats i encomanals a les comis-
sions respectives, si be una qüestió
no permet encara fermar alguns
caps, i Cs la de l'informe tècnic en-
torn a les garanties per efectuar el
trasllat de la imatge un cop conclui-
da la restauració  Esperam, això no

Dissabte passat es féu una jorna-
da de feina en el Calvari que l'hem
de qualificar d'extraordinària, ja
que el contingent hufna i de maqui-
naria arreplegat així ho confirma:
una trentena d'homes, tres tractors
i tres «dumpers». El que féu possi-
ble que s'avançàs molt en la feina.

Es completa la reparació del camí
que, corn recordareu, nô s'havia
aconseguida totalment l'any passat i
s'avança de debó en l'acondiciona-
men t de l'estatge. Mereix una men-
ció especial la culminació del coll
de la cisterna, una peca que ha que-
dat magnífica; amb les mateixes tra-
ces que l'anterior per() ronlitzacla
amb materials ales nobles (mares).
L'autor de l'obra ha estat N'Andreu
Vicens (Carden) cl qual ha fet un
treball artesa de vertadera categoria.
Dins la capella queda clavada la
mensula que ha de sostenir la imat-
ce de la Dolorosa de l'Encontrada
(are demà sera pujada amb la pro-
(Tsai del Dotze Sermons. A l'estat-
ge es troballa en el servei sanitari
i en la xemeneia.

Amb ocasió de la missa que se
celebrà diumenge passat horabaixa,
molta gent pogué observar les obres
i comprovar la seva necessitat i uti-
litat, si es que estan mínimament
sensibilitzats i ens preocupa la con-
servació del patrimoni comú.

Cap el migdia, les Germanes de
Ia Caritat posaren taula per tots a
Ia Bella Vista. El forn de Ca'n Vica
hi envia dues ensaïmades.

Les persones que coHaboraren en
aquesta jornada foren les segilents:
P. Jaume Duran, Francesc, Joan i
Antoni Grirnalt, Jaume Oliver, Ber-
nat Adrover, Miguel Barceló, Pere
Pou, Bartomeu Mestre, Rafel Adro-
ver, Miguel Bordoy, Mateu Picornell,
Andreu Vicens, Antdrii de So'n Cos-
me, Miguel Barceló, Liais Bou, Jo-

obstant, que el trasllat sera. possi-
ble.*

El Cercle Recreatiu, la Llar del
Pensionista i La Protectora donaren
compte del bon encarrilament de
Ia festa de l'Angel i informaren a
la Comissió del detall d'uns alum-
nes de l'Institut que s'havien pres-
tat a pintar les lletres dels platets
que es fan a una gerreria de Fela-
nitx per obsequiar amb olives a tots
els que compartiran el dinar de frei-
xura el dia d'aquesta festivitat, i de
que el proper dilluns seran els pen-
sionistes els que es dedicaran a
aquesta tasca.

Pel que fa a la restatiració de la
imatge de la Mare de Wu. a Darre-
ra hora podem in formar de que di-
mecres (pedal. Ilestn. Les restau-
radores (le teenie del Museir
de Mallorca Magdalena Rosselló i
Isabel de Rojas. Minn duita a terme
(Puna forma admirable. La consoli-
(lack') de les parts trencades I, sobre
tot, la neteja general, amb el despre-
niment de successives capes de pill-
lura. ha retornat a la imatge la seua
primitiva hell esa. En properes edi-
eions pa rla rem i liii) flies detail d'a-
quest excellent trehall.

sep Oliver, Antoni Albons, Antoni
Enginyer, Miguel Vadell, Antoni
Juan, Ramon Garcias, Joan Benna-

Guillem Mascarci, Pere Rosselló,
Joan Huguet, Joan Perelló i Guillem
Piza...

Que Déu los ho pagui.

itUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX

AUTOVENTA

Estos son a lgunos de los
eulos (le que disponemos.

Seat Panda 45 PM-LT
Seat Furl' PM-W
Seat 127 PM-.1
Seat 850 PM-E
Talbot Horizon PM-V
Renault R-5 TL PM-W
Renault Furg. PM-P
Citroen Fui-g. PM-S
Ford Exito PM-X
Ford Fiesta PM-Y
Ford Fiesta PM-U

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

VENDO PISO en PALMA, C. Arqui-
tecto Bennasar.
Inf: C. La Niña, 16 - Porto-Colom.

Des del Penya-Segat

•
En Pere Antoni Jusama i Barceló,

més conegut pel sgu malnom, «En
Serrai», fou un glosador del segle
passat (1837-1916). Avui encara hi ha
persones majors que recorden glo-
ses seves o sentiren parlar-ne. Mos-
sen Jaume Vaguer en va recollir un
grapat de boca de persones que les
havien apreses de memória i les va
publicar l'any 1932. El tiratge no de-
gué esser molt nombrós, però sí su-
ficient perquè alguns exemplars avui
se conservin i puguin haver arribat
fins a nosaltres algunes de les seves
codolades. Dic algunes perquè se-
gons pareix, se'n perderen moltes
quan monf En Serrai. Ell les duia
dins la seva memòria. En Serral era
un glosador popular, vull dir, un ho-
me que no pensava que la seva obra
literaria hagués d'arribar més lluny
que la seva vida i no es preocupa de
la seva impressió. Tampoc a aquell
temps hi havia a la nostra Vila el
que podiem dir una infraestructura
preocupada per aquests poetes po-
pulars.

Avui us voldria parlar d'una co-
dolada d'En Serral que va compon-
dre a finals del segle passat. El mo-
tiu era el baix preu del vi i per afe-
gitó la mort de les vinyes a causa
de la filioxera. Felanitx s'havia «es-
pecialitzat» en la vinya. Els france-
sos eren els compradors del nostre
vi i això feia que tengués bon preu.
La nostra comarca i les mans dels
nostres besavis feien que dels nos-
tres vins els francesos en tinguessin
alegria i bons sentiments, perquè de
la nostra terra no pot sortir altra
cosa, veritat que sí?

Pere, la filloxera arruina les vi-
nyes:

«Oh Ciutat trista per a mi!,
quan te veig me fas plorera,
es mal de sa filloxera
sa vinya a feta morir
i ha arribat a destruir
molta gent felanitxera.
Si aquest mal persevera
dins poc temps, per missa dir,
haurem d'anar a cercar vi
d'una altra part estrangera».

Felanitx era una ciutat alegre on
l'abundància, es a dir, el benestar
econòmic, fruit d'una terra generosa,
donava goig i alegria, però ara:

«Oh Ciutat desventurada!,
oh Ciutat de Felanitx!,
no et veuré com jo desitx
i altre temps t'has trobada.
Avui estAlltaturada,
than fuit pobres, t'han fuit rics
i els qui anaven més per mig
ara t'han abandonada
per por de qualque arruixada
de fam dins es guardapits».

Ara fa cent anys que En Serrai
cantava aquestes cançons. Ara fa una
centúria que l'economia de Felanitx
va sofrir un contratemps perquè la
vinya se cultivava a la millor terra.
Gairebé les explotacions agricoles
s'havien acomodat a la demanda del
moment.

Això m'ha duit a pensar, a veure
la petita/gran história que feim al
nostre poble, uns de prop, altres de
més lluny. No m'atrevesc a fer-hi
gloses ni tan sols prosa sobre el vi,

Gabriel Julia Adrover
sobre la indústria,... de Felanitx al
moment actual. I no perquè no en
tengui ganes,...

Transcric la darrera Cobla d'aques-
ta codolada d'En Serrai i fixau-vos
si els darrers versos us recorden
qualque cosa que s'ha escrit no fa
gaire. Vejam si sera veritat allò de
què la história es repeteix.
«Lo que hi venc a distingir
vaig a dir-ho amb sa dan-era:
Felanitx ja mai prospera
amb mal negoci i poc vi
i dolent que es pot dir així
per haver-hi filloxera.
Molts de pagos i llandera
que ningú pot resistir
i a molta de gent sent dir:
Felanitx no es ja lo que era».

De llavors a ara ha plogut moltes
vegades. Les vinyes tornen poblar
molts de camps. Els bons pagesos
saben que no sempre bufa de tra-
muntana.

Sección Religiosa
REFLEXIONS QUARESMALS

Dilluns, dimarts i dimecres que
vé, a les 9'30 del vespre, a l'esglé-
sia de Sant Alfons, el P. Antoni Oli-
ver, C.R., dirigira unes reflexions
quaresmals, les gnats es regiran pel
següent programa:

Dilluns: «Ës el temps de la peni-
tencia».

Dimarts: «És l'any del jubileu. La
reconciliació».

Dimecres: «El dolor que salva».
Després de la reflexió hi haura una
celebració comunitaria de la penitèn-
cia.

Es convida a tots els fidels.

Peña Quinielística C. D. FELANITX

Barcelona-Salamanca
At. Madrid-Zaragoza
Sevilla-Cadiz
Osasuna-Real Sociedad
Mallorca-Valencia
At. Bilbao-Málaga
Murcia-Betis
Valladolid-Español
Palencia-Hercules
Huelva-Coruña
Celta-Santander
Algeciras-Barcelona
Elche-Granada
Linares-Tenerife

Primera columna: 432 apuestas.
Segunda columna: 256 apuestas.
Tercera columna: 64 apuestas.

Patrocina

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

Tel. 581135-580246 FELANITX

SE VENDE CASA en Felanitx en
calle Pelat.
Informes: Tel. 575286

Gran jornada de treball en el Calvari

En Serrai, un g!osador oblidat?



• Nuestro GRAN GUILLERMO
TIMONER se está PREPARANDO
FUERTE con vistas a los próximos
MUNDIALES a disputar en BARCE-
LONA este ario a finales de agosto
o a principios de setiembre. TIMO-
NER a sus 58 años está hecho un
chaval.

El pasado domingo tuvo proble-
mas al ir a participar en una carre-
ra de veteranos, pues el juez no le
permitió entrar en competición, ya
que a nuestro campeonísimo se le
olvidó el permiso que tiene. Pues tie-
ne solicitado participar en el maxi-
mo dc carreras posibles renuncian-
do a los premios, con tal de poder
entrenarse con miras a estos mun-
diales...

«...Mira esto en el extranjero no
pasa, ya saben quien soy. Sin nece-
sidad de permiso he corrido en todo
el mundo, aquí :ya vés...»

—Comentó despues.
• El cantante JORGE MANUEL

estará estos días en «CLASS», ya
saben la disco felanitxera.

• EXCURSION A ALICANTE en-
tre los días 24 y 27 de mayo organi-
zada por los directivos del C.D. FE-
LANITX JUVENIL. Todavía está a
tiempo de cubrir una de las conta-
das plazas que quedan. Para infor-
mes en «Bar Ratill».

• Pronto serán famosos ELS SO-
PARS DELS DIMECRES que ten-
drán lugar en «BAR MERCAT» y
dónde cada semana habrá un invi-
tado especial. Gente conocida, del
mundo del arte, de la política, del
espectáculo y del deporte... Ya les
contarán ya.

• JUANITO TUR está preparan-
do un CONCURSO DE «MISSES»
para su discoteca «CLAS». Un con-
curo que va a ser sonado y que ser-

cine
 principal

Estamos en la era del cambio y hemos cambiado —SE NOTA -

Nunca en tan poco tiempo se habían ofrecido tantos éxitos
—Y SEGUIMOS -

Hoy sábado a las 9'30 y mañana domingo desde Ias 3

Ya no ponemos complemento, dos bases

RISKY BUSINESS
Las aventuras de un hijo modelo -

con Tom Cruise, Rebeca de Mornay etc.

Y

Cuando ya parecía que el cine de terror no tenía nada nuevo que
decir, llega a la pantalla...

VIERNES 13 3.a parte
Rios de sangre y crímenes atroces, será incapaz de no tener miedo

RECUERDE QUE LOS DOMINGOS NOUHE TAMBIEN HAY FUNCION

Dia 20 (Viernes Santo] en dos sesiones desde las 3
Sábado Ma 21 a las 9'30 noche
Domingo 22 en tres sesiones desde las 3
Lunes dia 23 en dos sesiones desde las 3

La película que ha marcado la línea del nuevo cine

E. T. EI Extraterrestre
Complemento:

La bestia y la espada mágica
(eon Paul Maschy)

IV ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Tomás Bopdoy Barceló
acaecido en Felanitx, el día 14 de abril de 1980, a los 75 arms,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q.	 C.	 S.

FELANITX
1••••111111:1111141110

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

virá a la ganadora para participar en
cl concurso de «MISS BALEARES».

• El pasado martes en «Bar Tul-
sa» tuvo lugar la primera toma de
contacto entre productores, actores,
realizadores... que intervendrán en
esa gran superproducción del «L'E-
QUIP TULSA» titulada «RECUER-
DOS ESCOLARES», el acto fue so-
nado. Ya les contare...

• Por cierto que ya al extenso
reparto de «RECUERDOS ESCOLA-
RES» se han . añadido personas tan
conocidas como CRISTOBAL PE-
LAEZ, PACO FLIX, locutor y direc-
tor de «RADIO BALEAR».

¡Habra que verlos de calzón cor-
to...! ¡Ja, ja, ja!

— Por la noche, el pasado do-
mingo en MALAGA, se presenta
periodista en la conserjería dt un
hotel.

—¿Están los del MALLORCA?
Frente está al ascensor en funcio-

namiento...
El recepcionista aclara:
—Sí. Ahora «BAJAN».
• Por cierto, a última hora nos

enteramos que a MAIKEL y JAUME
«RAFAL» se les «CAYO LA BARBA».
Sin duda la culpa la tiene EN BER-
NAT «DES CARRER DES SOL» y

	,471•IMIIn

LORENÇ «MOSTEL» (es «mosso»)
que sin compasión les «esquilaron».

Y es que «RECUERDOS ESCOLA-
RES» exije esto

'

	¡mucho más!
• Y para estas fiestas en CLASS

habrá ambiente marchoso.
Los (has 20, 21 y 22 podremos des-

ternillarnos con el «rock» de «ACE-
RO», un grupo que no precisa de
presentación. Y el día de Pascua por
Ia noche «CORPUS CRHISTI».

JORDI GAVINA

GOLEADORES
3A141 etralAtiOntei

Oern j n

autocares

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C. D. FELAN1TX

1 .° M. Rial, 12 goles.
1.0 Seminario, 9 goles.

Vicens, 7 goles.
Bauzá, 4 goles.
M. Angel Caldentey, 4 goles.

FELANITX ATCO.

Cano, con 5 goles.
Cañas, 4 goles.
Roman, 3 goles.
Obrador I, Obrador II y k'eny,
con 2 goles.

JUVENILES:
1." Crucera «Guindi», 14 goles.
2.' Cerro «Pirri», 13 goles.
3.° Aznar, 8 goles.

I NFANTIL ES:
Antich, 30 goles.

2." Barceló, 11 goles.

ALEVINES:
1.‘' Gallardo, 33 goles.
2.	 Pascual, 17 goles.

RESULTADOS.
ALAIOR, 2 - FELANITX,

(3." división)

FELANITX ATCO., 1 - SAN JAIME, I
La verdad es que el filial no pue-

de hacer más. El pasado domingo
demostr6 una vez más su impoten-
cia. Roman de falta establecía el de-
finitivo empate, cl visitante lo mar-
có en propia meta Rigo.
FELANITX INFANTILES, 4
j. SALLISTA,

(Copa Presidente)
Barceló, Adrover (2), y Felipe go-

learon al .1. Sallista, pudiendo: set -
el resultado Inds amplio.
CONSEL1„ 1 - FELANITX, 5

(Juveniles 2." regional)
Todos los goles los marcaron los

felanitxers en un mal partido. Victo-
ria fácil de los chicos de Mendez,
que parecen no tomarse las cosas en
serio. Goles de Antich (2), Guindi,
Pirri y Alfonso. Juliá se auto-marcó
en su propia meta.
JUV. DEP. INCA, 5 - FELANITX, 1

(Alevines 1.' regional)
Pese a jugar un buen partido poco

pudieron hacer los chicos de Porras
Duarte, en el campo del poderoso
líder.

SKORPIO
Su esposa Magdalena Amengual y demás familiares, al recordar a sus amistades tan ti

pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.     

VENDO SOI AR, 600 m2. Parte
edificada.
C. San Agustin (esquina Sta. ( a-
talina Tons)
Inf.: Tel. 5S0902



Propera obertura

B BONS
TENDA

C. Major, 84

DE LLEPOLIES

J1 Olivermacia Obrad

va morir a Felanitx, el dia 7 d'abril, de 1984, a 6
sants sagraments i la Benedicció

Al cel sia

La seva esposa Francisca Obrador Veny; lilies Antò
Adrover i Onofre Bauca; néts Joan i M.  Francisca; fillols Ant

Miquela i Antoni; germans politics, nebots, cosins i els altres
la seva anima a Wu.

anys, havent rebut els
postólica

ia i Margalida; tills politics Bernat
ni Obrador i Jordi Surier; germans
arents, vos demanen que encomaneu

ortueiria: C. Rei Sanç, 23Casa

FELANITX

Després d'un primer escrit on ana-
litzàvem de manera global la revi-
si() clel Pla General d'Ordenació Ur-
bana de Felanitx, que actualment es
du a terme, avui volem desglosar i
analitzar el que es projecta en quant
als aspectes més importants que in-
clou qualsevol ordenació d'un muni-
cipi semblant al nostre i peen-
liaritats i recursos que convendria
tenguessin en compte alguns tècnics
i politics, ja que ens dóna la sensa-
ció de que n'hi ha que ho veuen tot
igual.

Felanitx necessita un planejament
realista que posi d'una banda els fo-
naments imprescindibles per a un
normal desenvolupament industrial,
comercial, agrari i turístic i, d'al-
tra banda, la formació d'un habitat
de la maxima qualitat possible per
a .acollir els nostres conciutadans
dins els nombrosos nuclis de pobla-
ció que es troben en el nostre ter-
me.

Direm d'entrada que tots els as-
pectes anteriorment ressenyats gau-
deixen d'igual importancia i si es
fa una ordenació, ha d'ésser per
aconseguir que uns es complementin
amb els altres i evitar així que el
desenvolupament desorbitat d'algun
d'ells sigui la causa de l'empobri-
ment d'un altre, posant en perill l'e-
quilibri socio-econòmic del munici-
pi. Per tal motiu no creim conve-
nient la ubicació d'un dels DOS?!
polígons industrials a la mateixa
carretera de Porto Colom, via emi-
nentment de caire turístic, i a l'al-
tura del mirador del Picot (Sant Sal-
vador) des d'on molts de turistes
contemplen una excellent panoràmi-
ca del Llevant de l'illa. S'hauria de
fer el possible, per part de l'Ajunta-
ment, per la ubicació en el lloc més
idoni d'un sol polígon industrial,
que ja n'hi ha prou!, provist deis
serveis necessaris pel seu funciona-
mento. Quant al projecte de SIS!! no-
ves vies de comunicació amb un
cost global de cinc-cents vuitanta
nou milions de pessetes que, a més
de fer les butxaques notes als con-
tribuents i ésser del tot absurdes i
innecessàries, ens xaparan per la mi-

tat l'escalera del Calvari, allu yaran
del poble una important zon d'es-
plai com són els jardins d'E Puig
des Call, en deixaran Porto C lom i
Felanitx (ciutat) igual que u toro
enmig de la plaça i duran la egra-
clació a les darreres cales ver es de
Ia costa felanitxera: Cala Sa Nau,
Cala Brafi... fent malbé el qu , per
avui, són recursos per a un t risme
de qualitat.

Per altra banda, i compara t les
planificacions del futur sòl ur a que
es fan a la Vila i a Porto-Colo 1, di-
rem que són totalment distint s pe-
re, identiques en lo absurd. A xf te-
nim que a Felanitx mentre e pre-
veu un engrandiment moder t del
nucli urbà, es projecten grans parcs
i zones verdes, del tot irrealit ables,
mentre tant Es Puig des Mol fis, la
plaça de Mn. Cosme Bauça i e s vol-
tants de Sa Mola i de Puig V rd es.
mantenen en un estat deplor ble i
de total abandó, sofrint un ur anis-
me salvatge i de poc respec e. Es
qualifiquen d'interès histbri -artís-

tic: hiverneros de ocarpinterí me-

tallica», portasses velles (no gaire

antigues), cantonades rdinos

deixant sense consideració co junts

d'una arquitectura homogèni com

la Plaça Pax, el carrer BeIlp ig, el

Passeig de Ramon Llull, S'Arra al ...

o be edificis singulars com el cher

Cooperatiu,	 l'Estació	 Eno gica,

l'Hospici, Sa Recreativa ...
En canvi a Porto-Colom, ot

urbanitzable, deixant com a zones
verdes l'arena de Cala Març i el

Hoc que ocupa la caseta de l'«emis-
sari, a S'Arenal el Hoc que fins ara
havia estat aparcament pels vehi-
cles i finalment uns quants metres
quadrats als voltants del camí que
duu a S'Algar. Tot aim') a canvi
d'una urbanització completa de Cala
Marçal, Camp Roig, Sa Punta, S'Al-
gar i una notable extensió de la res-
ta. Com es possible tanta irraciona-
litat???

Quant a la planificació agraria,
els mateixos tècnics que realitzaren
Ia polemica revisiú varen manifes-
tar no haver entrat en detalls; i ai-
xf com projecten denses zones turfs-
tiques que consumeixen l'aigua dels
horts de Marina, mos enlluernen
amb un sistema per depurar i recon-
vertir les aigues residuals de les ur-
banitzacions i zones hoteleres sense

aturar-se a pensar que tant l'admi-

nistració com les mateixes hortalis-

ses que aquesta important zona agra-

ria produeix no admeten una aigua
com la que la projectada depurado-
ra pot subministrar. Després del que
ha succeït en els horts de Campos,
no hauria d'ésser necessari questio-
nar la dfeensa de terres tant fèrtils
com les de S'Horta.

Com pildeu veure, això més que
una ordenació del territori, es un
desgavell que no farà altra cosa més
que enfonsar el nostre municipi, en
altre temps un dels Ines pròspers.

UF que mos espera!!
G.O.B. - FELANITX

SE ALQUILA PISO, a persona sin
nifios, en C. Caridad, 14.
Inf.: C. Major, 20.

BUSCO CASA DE CAMPO para
alquilar con electricidad.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Volen volen
colons

Dissabte passat a les nou del ma-
ti varen amollar els nostres coloms
des de Valdepeñas (Ciudad Real),
en una prova de tons de 575 Qm.
L'amollada resulta nefasta en con-
tra del que pareixia, ja que el temps
no semblava tan advers, pet-6 es veu
que les condicions a tmosfèriques
no foren bones i el primer dia sols
retornaren quatre coloms i altra
tant el sendemà. El primer classi-
ficat fou S. Bordov (iroreu «Sa Nos-
tra») confirmant aquest colomer el
bon moment dels seus coloms que
el mantenen líder dins la puntuació
general, trofeu «Es Picot». El segon
classificat fou Julia. Cruellas, 3er. i
56. Teodor Suau i 4rt. Cristòfol So-
ler.

Aquesta setmana, al colomer d'A-
gusti Adrover, ha succeit un fet molt
singular per bé que no únic dins
l'espècie animal. D'una parella de
missatgers, mentre un dels dos ous
neixia, l'altre no ho feia i quan es
procedí a trencar la closca per tal
d'ajudar al pollet es comprova que
ja era mort, però que presentava la
particularitat de tenir dos caps. Un
cas, com veis ben estrany.

Per aquest cap de setmana tenim
previstes dues proves de velocitat,
la primera des d'Eivissa, que Cs la
darrera de la temporada des d'a-
questa illa i l'altre des d'Oriola.
Aquest concurs es patrocinat pel
Banc de Credit Balear i és puntua-
ble pel regional de velocitat.

.auttlik

Naps
—Saps si el setè dia en lloc

de descansar hagués deixat les
coses una mica més arregla-
de... Segur que molt millor
ens aniria ara!

—Els Naps intcrpretats com
un error en el control de l'es-
finter mental.

—Doctor, de l'an:y 78 ençà
només he anat de ventre dues
vegades i ara tenc un malet a
la panxa que em té preocu-
pat. One troba que hauria de
prendre?

—Ara nomes falta un Nap
que digui que eIs Naps són
una merda.

Agrainient
Davant les nombroses mani-

festach—s de condolência rebu-
des per la família Font-Triay
amb motiu de la mort de Ma-
ria Triay Mestre, els seus fills,
filles politiques i altres fami-
liars, en la impossibilitat de
correspondre-les a totes perso-
nahnent, ho volen fer per mit-
jh'd'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.

NATURALESA I SOCIETAT

FELANITX, CAP A ON? ( I]



COCHES DE
SEGUNDA MANO
Di el Mercado Nacional

Ocasión Renault.
encootrará coches a elegir
entire todas las marcas.
irsockdos y precios.

REVISADOS
PUNTO POR PUNTO
Cothes seleccionados, y
con la garantia de estai-
revisados. punto por
punto por Renault.

FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
Coil la foima do pago a
estudiar en cada•caso.
IA quo mejor se adapte
a sus posibilidades,

(Desde Menorca por J.M.)
Partido dsiputado en Alaior, co-

rrespondiente a la jornada 31.a de la
liga de 3.° división, Grupo Balear.

El 1.° tiempo terminó favorable a
los locales (1-0).

ARBITRO. — Excelente arbitraje
del Sr. Coll Homar (3). Sin;enseñar
tarjeta alguna, y con mucha autori-
dad supo dirigir en todo momento
la contienda.

FELANITX. — Adrover (3), Zamo-
rano (1), Perez (1), Perelló (0), Oli-
va (1), Covas (0), M. Angel (0), Va-
lentin (3), Seminario (2), Mestre (0)
y Vacas (0). Cambios: Muñoz II (0)
y Aznar (0) salieron por Perez y por
Mestre.

GOLES. — Min. 42. (1-0). Bienve-
nido de cabeza. Min. 75. (2-0) Sensa-
cional disparo de Tiago desde 25 m.
que se cuela como una exhalación

10	 FELANIT

El Felanitx, con muchas bajas, nada pudo
hacer en Menorca

ALAIOR, 2 - FELANITX,
en el portal de Adrover.

COMENTARIO
El Felanitx viajó a Menorca con

un equipo más que circunstancial.
Las bajas eran demasiado importan-
es para albergar esperanzas de traer
algo positivo.

Si bien a los 2 min. Seminario tu-
vo la ocasión más clara del partido,
pues sólo ante el meta Miguel dis-
paró con mucha fuerza pero el re-
mate salió desviado, cuando bastaba
simplemente desviar a las mallas la
trayectoria del cuero.

Dominio del Alaior y algún conta-
do contrataque de los felanitxers,
que se abortaba en el centro del te-
rreno. Seminario, muy desasistido,
pugnaba en solitario, inúltimente.

Gran actuación del meta Adrover
que supo, una vez más, evidenciar
su clase, luciéndose en algunas de
sus muchas intervenciones.

Victoria justa del Alaior, que su-
peró a un adversario, muy mermado
de condiciones morales y físicas.

DOMINGO EL XILVAR
Parece que será mañana domingo

cuando el Felanitx dispute un parti-
do vital para consolidar la perma-
nencia frente al Xilvar.
REAPARICION DE MARTIN RIAL

También es posible que Martin
Rial, tras su lesión, reaparezca.

En coches usados
RENAULT

time su ocasión.

CONCESIONI110

FRANCISCO MANIPSA OLIVER
C. Campos, sn ;i."yelanitx

Exposición abierta afibados todoel di4anz1e‘gos nna la mañana

SETNIANA SAM M
Per Antimi Oliver, C. R.

Els dies de la Passió no ens porten solament la consideració dels
misteris que ens donaren nova vida, sinó la consideració de que aquests
misteris són de dolor. El dolor es alliberador. El dolor salva.

A tots ens dol i ens fa mal aquest món nostre. Es un món que fa
les estacions del via-crucis i que no en surt mai. I quan ens queixam de
que això dura i dura i s'esquinça de cada dia, perdem sovint de vista
que quan tot s'estimba es quan esta mes justificada l'esperança.

El món i totes les cosse del món sofreixen i pantaixen i, això fent,
completen el que manca a la passió de Crist. I com que la passió es alli-
beradora, com més pantaixam, més prop tenim l'alliberació.

Mai un sofriment es estèril o bord: Tots duim enterrades dins de no!-
tros mils de possibilitats que ni tan sols coneixem i que  podríem dur
fins a la tomba sense arribar a saber mai el tresor que dúiem amagat.
Tot un món de noltros mateixos que s'avençaria inútil dins la fosca. Un
món de vida i de força que surt a llum cada cop que la rella del sofri-
ment ens llaura la terra fonda de l'esperit Ningú hauria sabut mai les
meravelles subterrànies que dormien en les profunditats de l'esperit de
Job, si el dolor no hagués fet estrall damunt ell. Mai haudem cregut te-
nir tanta de força i de resistencia com demostrarem tenir els dies o els
anys en què l'adversitat ens singlava sense compassió. Tothom deu més
el que es al sofriment que no a l'èxit.

I el dolor ens redimeix, perque ens acosta als altres. Mentre un xo-
ra, arriba a pensar que no ha mester de ningú, que tot solet ho sap i
ho pot tot. Això no es mai ver. El dolor ens ho fa veure aviat: Som tan
petits, que no abastam res sense l'ajuda dels altres; som tan pobres, que
els altres sempre tenen coses que ens manquen a nosaltres; som tant
dels altres, que més nostre que tenim es allò que podem donar. El qui
dóna es fa seu per sempre lo que dóna; el qui reb pot perdre qualsevol
dia lo que ha rebut. I el dolor ens acosta tant als altres, que ens fa ten-
dres i dolços cap a ells; ens fa entendre i comprendre les seves idees i
les seves vides, ens fa guaitar dins l'aljub del seu cor, ens fa vibrar amb
els seus sentiments, ens fa gaudir de les seves alegries.

I el dolor empeny el món cap a la seva maduresa. Tota aquesta es-
quera i estebeig són dolors —dolors!— d'infantament. Es que el món es
sent petit i engrunat dins l'estretor d'aquest temps, i gemega i cruix per
fer-se una earn nova i uri espai nou de llibertat, la llibertat a la qual
hem estat cridats com fills de Déu.

Mirau com guaita per totes les encletxes la cara dolça de l'esperança.
Mirau com umplen de hum el món els dies d'aquell sofriment de la

passió, el sofriment més ple d'esglai i més buid de consol que la història
del món hagui vist mai dins el xaragall dels segles, dins el bessó dels
quals Déu hi glateix.

ENDEVINAIA	 Donatius per a les obres
del caivari

Pessctes

Suma anterior 93.033
Un devot del Calvari 5.000
Una alfonsina 1.000
Bacinet del Sant Crist 4.310
X.X. 1.(4)0
Un antic Croat 1.000
Unes germanes devotes del

Sant Crist (2on. donatiu) 1.000
Una devota del Calvari 1.500
Bacinet del Sant Crist 5.250

Total: 113.153

Carnicería CAll MARC
•	 JOSE CASTEJON

Comunica a sus clientes y público en
general que dispone de

CORDEROS, LECHONAS y PAVOS
(enteros, mitades y cuartos)

a precios razonables.

Hagan sus reservas en:

Carr. de Campos, 39 - Tel. 5E31858
C. de la Mar, 29 - Tel. 581092

Bramul igual que un lleó
i bec igual que un camell,
si l'amo té bon cervell
sempre som bon amic d'ell
i sempre li faig favô.

SOLUCIÓ A
S'ENDEVINAIA PASSADA:

A mi m'agraden ses gloses
fetes d'un glosador bo,
en es peu duras sa flô
si sa sandalia te poses.

(Sa sandalia.)




