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Ia rodella 4‘-

Profusió de personalitats autonò-
miques durant les nostres festes. La
inauguració de les exposicions i de
la «V Mostra Agricola, Industrial i
Artesana» es veié concorreguda amb
Ia presència dels senyors Simarro i
Oliver, Consellers d'Agricultura, i
Indústria i Comerç respectivament

a les completes de la vigília de
Sant Agustí hi assisti el Vicepresi-
dent del Conseil de Mallorca Joan
Verger Pocoví.

Per cert que la revetla als voltants
del Convent fou molt concurreguda
i an nlada. El grup Sis Som s'encar-
rega d'engrescar la ballada que va
resultar ben vitenca. Els focs artifi-
cials foren sensiblement millors que
els altres anys. Per Santa Margalida
ja notarem una millorança • amb
això dels focs. Llàstima que en el
Convent no es cerqui un punt per
amollar-los que oferesqui una mi-
llor perspectiva per admirar-los sen-
se l'amenaça constant de les espires
i cremallons.

La pluja a mig mati del dia de
Sant Agustí, destorbà un poc la fira
—una fira magreta— i va arrosar
lleument la dança dels Cavallets a
l'entrada i a la sortida de l'Ofici del
Convent, però no !pasta per minvar

Un notable exit constituí la cele-
bració de la «Carrera Popular» en la
seva quinta edició. La qual cosa fou
possible gracies a la gran acceptació
per part, sobre tot, dels atletes lo-
cals, que totalitzaren la xifra de 181
classificats en front dels 145 que
s'havien registrat com a maxim en
altres anys. L'organització, que fou
a càrrec de l'Excellentíssim Ajunta-
ment i del Club Joan Capó, també
vol agrair la collaboració d'un con-
siderable nombre de cases comer-
cials, de diverses persones que aju-
daren en el desenvolupament de la
prova, i del públic, molt nombrós,
que amb la seva presencia donà l'es-
pectacularitat i l'ambient festiu que
requereix aquest tipus de manifesta-
ció.

Per coincidencia de celebració
amb altres proves no es va poder
comptar amb l'actuació de Clubs
que vingueren l'any passat, com per
exemple el C. A. Pollença, el Club
Hermes o el Sollerense; així i tot
quasi s'assolí el record de participa-
ció (284 enguany, 290 l'any passat).

Ia concurrencia de fidels a la cele-
bració, la qual assolí la solemnitat
habitual. Concelebraren quinze sacer-
dots, presidits pel Vicari General
Mn. Bartomeu Vaguer, L'homilia fou
pronunciada per Mn. Joan Bauça,
Vicari Episcopal de la nostra zona
i la Coral de Felanitx interpreta la
partitura del Pare Aulí. Hi assistí la
Corporació Municipal i el Conseller
d'Economia i Hisenda del Govern Ba-
lear Cristòfol Soler. A la pregaria
pels difunts es féu menció especial
per l'amo En Miguel Llargo, el xere-
mier de Sencelles que per e'spai de
59 anys vingué a sonar les xeremies
acompanyant els Cavallets i que va
morir fa poc a l'edat de 88 anys. Per
Ia festa de Santa Margalida ja no
pogué venir per mor del seu estat
delicat. Era la primera vegada des-
prés de tants anys que no podia ve-
nir a Felanitx, descansi en pau.

Després de l'Ofici, als porxos de
la Sala es va servir un vi espanyol.
El President del Govern Balear Ga-
briel Cariellas, que per mor de l'au-

diència amb el Rei no pogué arribar

d'hora a l'Ofici, fou present en el vi
i departí una bona estona amb les

autoritats.

Fou molt destacada, pel nombre
de corredors, la participació en les
tres proves masculines per als més
joves: mini, benjamí i aleví.

Els seniors protagonitzaren una
hermosa lluita amb victòria final de

(Passa a la pagina 8)

divagació sobre les fet
—Vaia llegir el vostre article de la

setmana passada, i trob que quan
vos referíeu a les festes, vàreu esser
un poc durs.

—Mostrau corn.

—Criticàveu que les festes de Fe-
lanitx són massa iguals, un any i un
altre; però, si vos hi fixau be, això
passa amb totes les festes populars
de pertot arreu.

--Mirau, germa. Aquesta secció,
La Rodella, ja comença a fer una
mala fi d'anys que dura...

—Qualcú troba que massa.

—És possible... Bé com dèiem, en
tot aquest temps hem tengut oca-
sions de sobres de parlar de les
festes. I n'hem parla des de tots
els punts de vista. En qualsevol cas,
pensau que no es dolent que se sus-
citin opinions diverses sobre el te-
ma, i no fa res si prenen un cert
caire polemic. Respecte de la nostra
visió, sense esser partidaris de cap-
girar-les de dalt a baix, insistim que
hi veim una repetició tan sistemà-
tica, un calc tan absolut del progra-
ma d'un any a l'altre, que sospitam
si no estan abocades a una munici-
palització sense remei, El mal pitjor
que els pot venir (a les festes i a
qualsevol altre activitat) és la muni-
cipalització. 0 sia, aquella situació
en que allò que hauria d'esser fruit
espontani de la capacitat creativa
del poble, se convertesca en un pro-
ducte artificiós, escleròtic i oficia-
lesc.

—Jesús, quines coses que deis.

—Vos posaré uns exemples: la

mostra art esana, industrial, ramade-

ra, etc. ha arribat a la 'cinquena
edició. Si la comparam amb la pri-

mera, que no va esser res de l'altre

món, veureu ben clar que en lloc de
pujar cap amunt, ha anat cap avall.
Crida més l'atenció lo que no hi ha

que lo que hi ha.

Altre tant podem dir del Certamen

de pintura i dibuix, mig perdut per

una sala de l'Escola Graduada. Vat

aquí uns temes que demanarien es-
ser tractats per llarg com també el

mateix «Programa de fires i festes»,
Ia contractació de les verbenes, etc.

—Enguany hi va haver la presen-

tació d'un llibre sobre En Cristòfol
Colom.

—Sí. Es veu que se tracta de res-
sucitar una teoria que no es nova i
que fins ara no ha tengut la consoli-
dació indispensable per imposar-se
de manera que les autoritats en la
materia l'acceptin.

—El batle va dir que es tractava
d'una qüestió inqüestionable.

—Si el batle fos infalible i aquests
assumptes se resolguessin per la via
de l'autoritat, seria assumpte resolt.
Pere, aquestes coses, si" se volen dur
bé, no van així. El batle, probable-
ment, amb la bulla de les festes, de-
via estar un poc eufòric. Fa uns anys
ens varen dir que En Colom havia
nascut a Felanitx just devora el Bin-
go del seu nom, Un decorador mana-
corí hi va fer autentiques virgue-
ries. Recordam que el dia de la inau-
guració, ens mostraren el llit on va
nèixer, el bres on l'engronsaren, l'es-
calfa-panxes on li torraven el pa i
talec. La gent sen va anar estupe-
facta davant tants de testimonis.

Ara resulta que no va neixer allà
sinó a So'n Ramonet. Aleshores és
just que la gent se demani, ¿corn
quedam? En aquella ocasió, al nos-
tre setmanari, varem escriure una
frase que conserva tota la seva vi-

gencia: «Inventar-se una història

amb el Príncep de Viana i una tal

Margalida, localitzar la casa i els ac-

cessoris del neixement, és relativa-

ment fàcil. Lo difícil és trobar qui

s'ho crega.»

La intenció i la feina del senyor

Verd són ben encomiables, però,

com ell mateix va donar a entendre,

encara hi ha molt de camí per cbr-

rer.

—Vós que en pensau, del llibre?

—Encara no l'he llegit; pet-6 vos

he de dir una cosa: a un treball
que En Ramon Rosselló va publicar

en aquest setmanari dia 26 de ju-

liol de 80, afirmava (amb la docu-

mentació corresponent, com té per

habit): «El príncep, durant la seva

estada a l'illa, va anar i venir amb

certa vigilancia, pert, amb Ilibertat,

i de moment no he pogut trobar el

més petit indici que demostri que

va estar a Santueri». Jo crec que si

això del naixement a Felanitx d'En

Cristòfol Colom fos ver, En Ramon

Rosselló ho sabria.

Piroacnic

«Carrera popular Sant Agustí 84»

Sis victòries per a alletes de Felanitx i récord
participació local

Un milió i mig de pes-
setes per la Casa tie
Cultura

En el consell de govern celebrat
dijous de matí sota la presidencia
de Gabriel Cariellas. es va. aprovar
una subvenció d'un milió i mig de
pessetes per la Casa de Cultura de
Felanitx. Aquesta quantitat, sumada
al milió dues-centes mil de que dis-
posa l'Ajuntament per aquest fi, pot
fer possible la realització de les
obres de la planta baixa, a la part
del carrer 31 de Març.
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Sernestre 875 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

FELANiTt

SANTORAL

D 2 Present. de Ntra. Sra.
L 3 San Antolín
M 4 S. Gregorio Magno
M 5 Ntra. Sra. de la Correa

6 San Donato
✓ 7 Ntra. Sra. de los Reyes
S 8 Nativ. de Ntra. Sra.

LUNA
C. Creciente el 2

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

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

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

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

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

Palma • Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.

Felanitx - Porto.Colom: A las
'7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.

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

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.

Estudi fet de la gent...
(Ve de la pàgina 31

Miguel Barceló Alzanillas hi tengui part amb aquests cotxes. Es amb els
cotxes només, com una conseqüència de que la xarxa turística també s'ha
estesa, com ses arrels

Però avui ens han pegat es cop Ines fort. Han partit cap a Felanitx
En Joan Puig «Torres» i senyora, N'Edgardo Garibaldi, la seva esposa
Damiana Tugores, son pare En Francesc Tugores, i una nina d'ells. Encara
deuen esser alla En Jaume Artigues «de Sa Galera» i sa dona, fa uns dies
que han passat N'Eloy Fernandez i senyora, passaran En Victor So1mi i
senyora, i dins pocs dies partiran N'Alberto Otero i senyora. Aquests dar-
rers, que com veis no són de nissaga fclanitxera, hauran anat a Felanitx
jast a passetjar-se pel carrer «Ciutat de San Pedro» ... Es que els argen-
tins som enyoradissos. Els poquets que hem quedat ací, ens trobam pels
carrers mig desolats, ens afinam de lluny i un a s'altre ens cridam: «Vols
dir-me que punyetes feim encara per aquí ...? I les Verbenes són dia 28!»
No tenim mes consol que sentir cantar els «Coverbos» d'En Tomeu Penya,
a una «cassette» que du la seva cara, i amb la seva lletra diu: «Per als
felanitxers de San Pedro». Dia 28 el tornarem amollar i ulls mig clues es
ben segur que arribarem a veure En Cayetano Ibáñez ballant un tango
amb N'Antònia, que a l'Argentina ja ni tangos se troben ... ni se senten!
En Tomeu Penya cantara a les verbenes!

Esperam que torni tota aquesta gent per sentir-los contar coses de

per allà, coses de voltros, i si hi pensau ja les donareu una sobressa-

deta, que això ajuda molt a combratre les penes. No es lo material de la

sobressada, no ho heu de pensar, es que dins cada una hi ha un esperit de

germanor, el mateix que feia anar als ciutadps d'un temps a matances

amb els parents de foravila, que no eren tan «foravilers» mentres hi

havia sobrassades. Malgrat no n'hi hagi, vos recordarem com sempre o
més, i confiam que vos veurem a tots a les fotos que aquesta gent dura,

amb les pellícules «De Sant Agustí a Sant Agustí», amb els llibres i tot
alb:3 tan interessant que sempre ens envia Mossèn Pere Xamena. Sera per

a nosaltres com si també haguèssim estat a Felanitx, malgrat no hagim

estat a les verbenes. Es en lo únic que li semblam a Sant Agustí, perquè
ell també hi anava quan era jove i després ho deixa anar

Feis de veure si dins qualque raconet de sa maleta hi cabria una alto-
teta d'aquelles de S'Estol d'Es Gerricó. Si en Hoc d'aHoteta n'hi ha que
s'estimem més un allotet, va a compte de cadascú. A un per horn crec que
podrà venir tot S'Estol. Si En Miguel Julia no hi cap, que faci sa prova
d'afaitar-se pitjant-pitjant ... Per ara no veig altra manera de que pu-
guin ballar aquí. I ho teniem quasi segur! malgrat que sabiem que es pre-
sident argentí era més aficionat a ses «muñeiras», pels seus avantpassats
gallecs, que no als boleros mallorquins. Ara voldria saber qui era que ens
va ilusionar diguent que havia estudiat a Felanitx, perquè havia sentit dir
que era dels «alfonsins» abans de ses eleccions. I el votarem! Ara acudi-
rem al Rei ... i això que no l'hem votat, per() sabem que es dels nostres,
i sino ja me direu que fa cada estiu al palau de «Marivent» a Palma, o
per què al Marquès de Mondéjar, Senyor de Cotoner, un mallorquí que es
Cap de la Casa Civil de S.M. A més de tot aim') sé que es radioaficionat.
No deman més que poder xerrar cinc minutets amb E A / J C. Si no el
puc convèncer, em compromet a menjar-me l'emisora fins a l'antena i a
ballar-me tot el repertori de S'Estol. La Mare de Deu de Sant Salvador ens
ho aconseguirà si convé. Pregant estam ...

Bons germans, conservau-vos bons i amb humor.

Miguel Antoni Enginyer

San Pedro, Agentina, 10 d'agost de 1984

-

Cámara Agraria Local
SUBVENCION PLANTACION

DE CITRICOS NARANJO,
MANDARINO,
LIMONERO, POMELO

Los agricultores que deseen Ile-

var a cabo la reposición de faltas,

o la replantación en huertos afecta-

dos por la «tristeza», así como ague-

llos que vayan a realizar nuevas
plantaciones, podrán optai- a las

ayudas para la adquisición de plan-
tones de cítricos, procedentes de vi-

veros autorizados, previa solicitud
dc tales ayudas antes del 1 de oc-

tubre de cada ario.

Para más información dirigirse a
esta Camara Agraria Local en horas
de oficina.

Felanitx, agosto de 1984.

El Secretario,
Pedro Llompart Bosch

VENDO LLAUT 24 PALMOS DE
MADERA MOTOR ANDREU
en muy buen estado. 250.0(X) Ptas.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Aigo Náutica
Náutica Blas

OCASION

—Lancha Glastrom	 con
motor Jonhson, 65 I I P, remol-
que y skys, 250.000 Was

— Barracuda 4 ni. con Solé
diesel C) HP, con 101(10 y velas,
350.000 ptas.

—Bole tiburón 2'60 in. ma-
trieulado, 55.000 ptas.

—Surf 13ic Star coin pleto,
55.000 plas.

—Fuera borda Mercury 20
HP. 75.000 ptas.

Fuera borda Yamaha 5 HP,
95.000 ptas.

--Optimist ¡legato «ROGA»

E L. 575339

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Gayá-Melis

Lunes:	 Miquel-Nadal.
Martes:	 Amparo Murillo
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Pifia
Viernes:	 Gayti-Melis

TELRFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Funerària	 580448 - 581144
Ambuláncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

D. Cristóbal Rosselló Rosselló
que falleció en Felanitx el día 23 de agosto de 1984, a los 60 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.

Su afligida hermana Apolonia, Vda. de Valladolid; ahijada Margarita Valladolid; sobrinos
Cristóbal Valladolid y Linda Cushión; primos y demás familia, al participar a sus amistades tan
triste pérdida ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente
reconocidos.

Casa mortuoria: Bellpuig, 17 (Ca'n Tòfol Firella)
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Avantatge de flavors

Estudi fet de a gent que va pal mig

FELANITX
	4111=111111K	

Tombats a la molsa

kiés digne, més alt, fits fort
EL TURISME DE SAN PEDRO A FELANITX

No se si haurcu reparat en aquest mes d'agost, que Es Port, Felanitx i
tots els seus voltants, estan plens de turistes. Com Os natural, pensareu
que corn pot esser que des de 10.000 quilòmetres lluny pugui haver endevi-
nat clue tot a d o estn ple de gent gin , pnre el sol, q tie se renta dins la mar
(així ho deia sa padrina), o que fan nedar una gamba que li han passat un
ham pel cul Que no ifan aquells turistes que fins i tot s'han menjat els
eriçons! Tenint una emisora de,radio i corresponsals com En Joan Tascó
a Felanitx o En Mateu Adrover a Cala Marçal, hi hauria per a estar més
que informat. Però no, En Joan fa estona que te l'antena capbaix, i En
Mateu fa estona que no sé de que va. El que sí se, es que a San Pedro 110

queda gent, i tots els que d'aquí manquen han dit que anaven a Felanitx,
i si han dit i, cr ... ara deuen estar alla. I com així? Aquesta corrent turis-
tica respon a un tarannàque Cs necessari estudiar seriosament (i no es
qüestió de riure) des d'un punt de vista històric i cultural, si tant voleu
sociològic, perquè aquelles brusques dugueren aquestes saons.

Es pot dir que tot comença amb sa 2a. República, coincidint amb el
fet de que els primers emigrants tenien ja quatre doblers, i que millor que
anar a fer-los tronar al poble a on cadascú havia nat. Els felanitxers de la
primera ona emigratòria encara tenien son pare o sa mare vius, cils ma-
teixos ja tenien una cinquantena d'anys, i se pensaven que encara troba-
rien jove la primera aliota que havien festejat, malgrat s'hagués casada
(i ells també) o tengués fills (tants com ells).Aixt arribaven aquells «india-
nos» d'abans de «sa nostra guerra», amb un caixó baix des braç que tenia
pintat un canet orea dreta i unes Iletres que deien «La voz de su amo».
Era una Victrola amb qualque disc d'En Gardel Se passetjaven pel carrer
Major, amb una galleta al cap, que ells anomenaven «rancho», i vestits
amb una brusa de pijama que feia pensar als felanitxers si per dormir,
aquella gent, se devia posar sa mudada dels diumenges. Així ho registraren
a ses «Remembrances estantisses», En Bernat de Sa Caixa .i En Tomeu
Trinidat. Crec que mon pare i jo varem cloure aquesta etapa, justament
quan En Miguel Manha i cis manacorins estrenaven al Teatre Principal
«Ai Quaquin, que has vengut de prim!» i ja teniem damunt l'arruixada de
sa guerra.

L'any 1953 partien de San Pedro cap a Felanitx, una colla de turistes
composta p'En Simón Sunyer «Raya» (es retratista des carrer Nou N.0 10),
En Bernat Antich,«Peixeter», En Mateu Obrador «Barret», felanitxers, i
En Rafel Gomila «Clovella», argentí fill de manacorins. Eren els primers
turistes que se movien, després del «moviment», com si les yes a bord de
l'qAUGUSTUS» al port de Bones Aires, saludant fins que nomes destria-
vem es capell a l'aire d'En Simón i es vaixell quasi ni el veiem. A116 era
un capell! Arribats a Felanitx se trobaren amb el tret cultural de «Un
ciutadà a matances» dels mateixos autors de «Remembrances ...», encap-
çalant un repart que completava quasi tota la família d'ells i gent de «la
Caixa». Quan tornaren no feien més que alabar la magistral interpretació
d'En Rafel Socies quan feia es grunyir del porc de les «matances», entesos
com eren en coses de teatre

Es caire cultural del «boom» turístic començat l'any 1965, podria esser
aquesta columna (si nos fos pecar d'estufera) començada pel gener de
1968, després de la meva gira turística de 1967. Pere) no importa anar tan
enrera per explicar el que passa turísticament avui, ara mateix. ¿Vos
recorda aquella «avantatge» que vaig escriure i que es publica en aquest
mateix racó, dia 17 de marc passat, dedicada a Miguel Barceló Alzanillas
(el mateix d'AUTOS BARCELO de Cala Marçal), amb la seva vinguda a
estiuejar a San Pedro, que se'n tornà ferit d'ala, deixant per aquí anotetes
mig desfetes entre sospirs i acubons? Ide• be, ara ja farà tres mesos que
partí cap alla Na Graciela Gisler Antich, semblant que es clima de Ma-
llorca es el més indicat contra els acubaments. Notícies seves fan pensar
que anam errats, ella ha anat a cercar les seves arrels, perquè es néta
d'En Bernat Antich, aquell turista de l'any 1953, i la història es repeteix.
Per a conèixcr nìs a fons aquestes rels mallorquines,ha decidit practicar
es ball de bot amb S'Estol d'Es Gerricó, i si se la veu colear adesiara amb
uns cotxes que, es poden llogar per devers Cala Marçal, es per a fer més
via, perquè ses arrels s'han estes massa. Es pura coincidencia que En

(Passu a la pay. .2)

SALA DE JUDO FELANITX
ESCUELA DEPORTIVA

Roca d'En Boira, 36 - Tel. 581630
FELANITX (Mallorca)

JUDO - JIU-JITSU
KARATE - GIMNASIA

«Més cligne, niés alt, Ines fort», cl lema olímpic que amb tota segu-
retat no arribarem a veure mai escrit en la/ nostra llengua en cap dels
Jocs Olimpies (JJ.00.) que encara queden per celebrar. Si ens serveix
de consol podem conformar-nos pensant que tampoc no N—Airem mai es-
crit aquest lema ni en euskera, ni en occità, ni en armeni, ni en bretó,
per posar un parell d'exemples, i és que els Jocs Olímpics són unes com-
pcticions entre els estats del món, on sols hi compten les IlengLies ofi-
cials de debò: les Ilengiies de les «nacionalidades i regiones» no hi comp-
ten gaire a cap racó del nostre planeta.

Enguany hem tengut Any Olímpic. Tothom ho sap. No cal insistir-hi,
de la mateixa manera que tampoc no cal insistir en els detallets d'aquests
JJ.00.: que la seu ha estat la ciutat californiana de Los Angeles, que la
mascota es diu «Sam», que aquesta edició deis jocs ha estat finançada
totalment per la iniciativa privada nord-americana (Ilegiu multinacio-
nals que la URSS i els seus satéllits han retornat als nord-americans
el boicot que hi practicaren a Moscou l'any 1980,...

Ens fixarem en la qüestió del boicot que els països de l'Estat han
fet als JJ.00. de Los Angeles. Es veia venir això del boicot soviètic, la
qual cosa demostra les implicacions polítiques en 1s quals es veuen
compromesos els jocs en cada nova edició. De l'ideal del baró de Cou-
bertin fins ara han possat molts anys i moltes coses (dues guerres mun-
dials, per cert) i avui dia es pràcticament impossible creure que es pu-
gui aconseguir una germanor mundial, tot i que sigui temporal, entre
tots els pobles, mitjançant els Jocs.

Les multinacionals nord-americanes be se'n preocupen de recordar-
nos de tant en tant el boicot que han practicat els soviètics, però agues-
tes interferències en els JJ.00. no són cosa de fa dos dies. Recordem
el boicot dels USA als jocs de Moscou l'any 1980, o la manipullació que
en va fer dels jocs el dictador Hitler l'anv 1936, o els esdeveniments
cruents dels quals en foren víctimes els atleteS israelians l'any 1972 a

Munich, o el boicot d'un bon grapat de països africans de raça negra

als jocs de Montreal l'any 1976,... És molt difícil, avui dia, poder sepa-

rar amb una línia els Jocs i l'esperit esportiu, dels interessos  econòmics

i politics que mouen el nostre sacsejat món.

Es molt possible que als propers Jocs de 1988 a Seal hi torni haver

polèmica en marxa, sensibilitzats com estam ja davant qualsevol esdeve-

niment politic d'àmbit mundial, però ara, mirant els propers Jocs, ja no

tan sols són la política o els interessos econòmics els que posen en pe-

rill l'esperit Olímpic, ara ja han sortit ben a les clares altres perills: el

professionalisme dels deportistes, la participació activa de les multina-

cionals en l'organització, la comercialització pura, simple i agressiva com

ja ha succeït als Jocs de Los Angeles, són també factors que posen en

penill la continuitat d'aquest esdeveniment que es celebra cada quatre

anys.

Deien les cròniques que en el segle VIII a J.C., a la Grècia antiga,

es suspenien les guerres quan s'havien de celebrar els Jocs Olímpics. No

sé si l'idealista baró de Coubertin arriba a creure's que els Jocs  011m-

pics Moderns serien el que foren els Antics Jocs i que les guerres tor-

narien a ser eclipsades per una competició esportiva de carater mun-

dial. El cas es que si ho pensà s'equivoca de bon de, veres i de fet el

que sembla mentida encara és que s'hagi pogut celebrar, amb una cer-

ta normalitat, una nova edició dels Jocs Olímpics en aquest 1984 d'Or-

well.
Ramon Turmeda     

SUPERHAMAS
OFERTAS SEMANA

Lejía Conejo	 4 I.	 150 pts.
Jamón Campofrio	 Kg.	 495 pts.
Aceite Girasol Balle L
	

165 pts. 

No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
(antes de las 12 bores]



¡Colegial, prepara tu
vuelta al cole!

No te pierdas la más extensa
exposicion de

CARTERAS ESCOLARES
PLUMIERS, PORTA-TODO

Ven a ver tus marcas preferidas

peporta - Safta - Peache
Filik-flyeP - J H CI

Exclusivas	 BUSQUETS

con Tarta de fresa y los ,Osos amorosos

Editorial RAMON LLULL
Major, 25 - Tel. 580160

¡ NO ESPERES A LO ULTIMO!

Clases de Dibujo y Pintura
en Felanitx y Porto-Colom

ANDREU MAIMÓ
Se reanudarán el 17 de septiembre

Informes: Tel. 575103

4
	

FELANITX

Presentació del Ilibre sobre en

Colom
Diumenge passat de mati, a la sala

d'actes de l'Ajuntamcnt, se celebra
un senzill acte en el qual es presen-
ta el llibre de Gabriel Verd Marto-

rell sobre l'origen dcl descubridor
d'Amèrica «Recopilación del enigma
de don Cristóbal Colom».

El Batlc Pere Mesquida obri l'acte

amb unes breus paraules a les que
recorda que el tema ja du roes de
cinquanta anys d'existència i que fou
tractat per primera vegada per
Mn. Jaume Vaguer. Reconegué que,
si be basada en els treballs del nos-
tre paisà Joan Cerda, aquesta apor-
tació es la més completa que s'ha
feta fins ara entorn al tema.

Gabriel Verd digué unes paraules
per agrair l'interès de l'auditori, al
qui exposa, succintament la línia del
llibre, al temps que expresa el seu
desig de que altres investigadors pu-
guin aportar més documentació al
respecte.

Leonardo Cortés i Domènec Alió,
premis -Ciutat de Felanitx. de

Fotografia
A finals de la setmana passada

fou fallat el XV Concurs Nacional
de Fotografia «Ciutat de Felanitx»,
certamen que organitza anualment
la Fundació Bauch amb motiu de
les festes de Sant Agustí.

El Jurat fou integrat pels segidents
senyors: Manuel Sirer, Antoni Roig,
Jaume Ballester, Sebastià Ballester,
Miguel Julia i Antoni Vicens.

Els premis foren atorgats de la
fin-ma següent:

Premi «Ciutat de Felanitx», tema
lliure, per Leonardo Cortés Pallicer,
de Palma.

Premi «Ciutat de Felanitx», tema
local, per Domenec Alió, de Barce
lona.

Primer accessit, tema lliure, a
Joan Rebollar Segalés, de Martore-
lles (Barcelona).

Segon accessit, tema lliure, per
Jósep M.a Ribas i Proust, de Reus.

Primer accèssit, tema local. Fran-
cese Rosselló li-nnassar, do Palma,

Segon accessit, tema local, a Te-
resa Llabrés, de Palma.

Fou declarat millor autor local
Maten Bennasar Albons.

Les fotografies seleccionades es
troben exposades al local parroquial

.,de la plaça de Sa Font.

Concert de piano d'Antoni PizA
Avui vespre a les 9'30, a l'església

de Sant Alfons, el nostre paisa. An-
toni Piza Prohens ens oferirà un
concert de piano integrat per peces
de Bach, Beethoven, Berg, Chopin i
Brahms.

A. Piz,4 cursa actualment estudis
al Conservatori Superior de Música
de Valéricia amb els professors Bar-
tomeu Jaume i Perfecte Garcia
Chornet i aquest curs passat fou
becari de la Fundació «Santiago
Lope» de la capital Ilevantina i par-
ticipa com alumne actiu als Cursos
Internacionals de Piano al Mozar-
teum de Salzburg.

Aquest és el segon concert indi-
vidual que dóna Felanitx, si be ha
donat recitals a diverses poblacions
de l'illa. Diumenge passat precisa-
ment en (Iona un a Sant Joan.

El concert d'avui es desenvolupa-
rà sota el següent programa:
I Part

Partita n.° 1, en Si bemol major.
B.W.V. 225, de J. S. Bach.

Sonata Op. 110, co La bemol ma-
jor, de L. V. Beethoven.
// Part

Sonata Opus 1, de Alban Berg.
Estudi o.° 7, Op. 25, en Do sostin-

gut menor, de F. Chopin.
Peces per piano, Op. 119, de

J. Brahms.

Conclusió de l'Aniversari de h

Coronació
Dissabte que ve dia 8 de setem-

bre, es clourà el jubileu de la Coro-
nació de la Mare de Déu de Sant
Salvador. Precisament, als 50 anys
d'aquest fet memorable, torna coin-
cidir la data exacta, dissabte dia 8.

Aquesta cloenda consistira en una
solemne Eucaristia a l'església del
Santuari a les 6'30 del capvespre, a
Ia quad fies d'ara hi son emplaçats
tots els .fidels.

A la propera edició ens referirem
mes àmpliament a aquesta comme-
moració.

Els dissenys de Margalida Obrador
Els dissenys en joieria que Na

Margalich Obrador ens ha mostrat a
la sala de la Caixa de Balears, ha
estat sens dubte la manifestació ar-
tística más celebrada de les festes,
no ttnt per la novetat que suposa
l'eXnosició, corn per la qualitat ar-
tística de les joies exposades.

Amb un muntatge extraordinaria-
ment suggestiu de Frederic Soberats,
Ia mostra recolleix adreços o peces
on l'originalitat la imaginació i el
ben gust troben - el complement
adient d'una tècnica artesanal supe-
rior i ens ofereixen un resultat ad-
mirable d'unes joies gairebé úni-
ques.

Es fa palesa la predisposició de
Margalida Obrador vers aquesta
branca artística tan poc cultivada
fins ara, malgrat la secular tradició
artesana dels joiers mallorquins, i
Ir la qualfr clemostra una inspiració
singular.

El merit de la seva tasca ja ha es-
tat reconegut dins els sectors especí-
fics, però la seva obra arriba amb
prou facilitat al públic, per al qui ha
estat, al cap i a la fi, concebuda. I
aim') es la prova més evident de que
Na Margalida Obrador ha encertat
plenament.

Dijon comencen les festes de
Ca's Concos

Dijous dia 6 començaran les fes-
tes patronals de Ca's Concos, les
quals es perllongaran fins dia 15.

Oferim tot seguit el programa
dels dos primers dies i a la propera
edició inclourem la resta a partir
de dissabte dia 8.

Dijous dia 6, a les 5 de 'horabaixa
repic de campanes i a les 5,30 con-

curs de modelació de fang per nins
I nines d'EGB. A les 10, Mostra de
Cinema Mallorquí a càrrec de Ga-
briel Mayans de Campos. Es pro-
jectaran 6 pellicules, «Recordan-
Les», «El pi balear», «El crim d'Es
Salobrar», «Caçar amb ca eivis-
senc», «Experiments» i «S'Escola
de Sineu». A l'intermedi s'inaugura-
rà la tèmbola parroquial.

Divendres dia 7, a les 5 de la tar-
da, festa per la gent menuda: rom-
puda d'olles, carreres de sacs, etc.
A les 10 del vespre Concert per la
Coral de Felanitx a la parròquia i
tot seguit presentació del llibre n.e
6 de la collecció «Coses nostres» ti-
tulat «El terme de Felanitx a la Mo-
reneta»

Benjamin Smith expone en Cala d'Or
Desde el viernes pasado y hasta

mañana domingo, en la galeria de
Sta. Maria del Mar de Cala d'Or,
expone una colección de acuarelas

dibujos con paisajes, animales y

temas abstractos, el acuarelista Ben-
jamin Smith.

A partir del lunes día 3 y hasta
el dumingo día 16 en su galería-es-
Mello Porto Cari de Cala d'Or, man-
tendrá abierta una muestra con sus
primeros abstractos y temas de ani-
mates.

Cursets de cristiandat
La Ultreia de dimarts dia 4 sera

extraordinaria. Hi haura la visita
de la de Palma i N'Eduardo Bonnin
ens parlara de «Els cursets avui».

Cornençara a les 9'30 del vespre.

Vendo piso en Porto-Colom
en I." linea frente al mar o cam-

bio con solar buena situación.

In formes: 'rel. 5'75213

SE V ENDEN puertas, persianas,
vigas y tablones.
Proced en les de derri bo.
Inf.: Cl. Horts, 4

	!OW

I1JFORMACI6R1 LOC



Verbenas de Felanitx 84
Hoy s411)}11410, I de P*eptiembre.

E
C
A
N
o

BRAVO Gran Orquesta VALENCIA
Géminis - Hits

Domingo, 2 de Septiembre. VERBENA CAMP.

Gran Orquesta VALENCIA
RUDY venTuRa y su Orquesta — Los Pamperos

FELANITX

de sociedad
DE VIATGE

Es troba a Felanitx, pmcedent
d'Estats Units, el nostre paisà el P.
Jaume Prohens, C. R.

PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons, va rebre per
primera vegada la sagrada Eucaris-
tia cl nin Joan Andreu Vives.

El felicitam, així com als seus
pares.

NOCES

Diumenge dia 19 horabaixa, al
santuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni els joves Andreu
Albons Barceló i Coloma M.a Miró
Segura. Beneí l'enllaç el Rector de
Felanitx Mn. Bartomeu Miguel.

Foren padrins de noces els pares
spectius, D. Joan Albons Adrover

i D.  M.a Lluíssa Barceló Timoner,
D. Andreu Miró Pomar i D. a M. a Te-
resa Segura Bonnín.

Després de la cerimónia, els con-

vidats es reuniren en un sopar que
fou servit en el Restaurant «Ses Re-
gates».

Enviam al nou mal rirnoni la nos-
tra mes cordial felicitació.

NECROLOGIQUES
La tarde del pasado jueves día

23, dejó de existir en nuestra ciu-
dad, a la edad de 60 años, después
de recibir los santos Sacramentos,
D. Cristóbal Rosselló Rosselló, de
Ca'n Firella. D.e.p.

Reiterarnos nuestra más sentida
condolencia a su familia y de un
modo especial a su hermana D. a

Apolonia.

Dilluns passat, entrega la seva
anima a Déu, en el Convent de la
Caritat a l'edat de 81 anys, Sor Aina
Estelrich Vicens. Descansi en pau.

Sor Aina Eslelrich era natural de
Felanitx i al llarg de la seva vida
religiosa va pertànyer a les comuni-
tats de S'Arenal, Biniaraix, Arta. i
Llucmajor, on s'aplica especialment
a l'ensenyament' de costura i ma-
nualitats. Fa uns mesos que fou
traslladada al convent de Felanitx.

Enviam el nostre condol a la Co-
munitat de Religioses de la Caritat
I als seus familiars.

Instituto N. de Bachi-
llerato «V. de S. Sa!va-
dor»

Matrícula Curso 1984-85
En cumplimiento de las instruc-

ciones cursadas por la Dirección
Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, el plazo oficial de
matrícula correspondiente al ario
académico de 1984-85, estará abierto
en este Instituto durante los días
10 al 14 de septiembre para los
alumnos de I.°, 2.° y 3.° de BUP y
para el C urso de Orientación Univer-
sitaria.

Aquellos alumnos que habiendo
evaluado positivamente todas las
enseñanzas del curso anterior no
hubiegen realizado inscripción en el
pasado mes de julio, podrán forma-
lizar matrícula a partir del día 3 de
septiembre.

La matrícula podrá efectuarse en
las fechas citadas de 11 a 13 h. en
las oficinas de Secretaría, previo
cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos y que figuran relaciona-
dos en el tablón de anuncios del Ins-
tituto.

Felanitx, 27 de agosto de 1984.
La Secretaria: C. Torrens.
V.° B.° El Director: G. Obrador.

In Pujada a Lluc de la
Part Forana

La matinada del 8 al 9 de se-
tembre i coincidint amb la Cloenda
de l'Any de Lluc, es celebrarà, or-
ganitzada per l'Associació d'Antics
Blavets, la III Pujada a Lluc a peu
de 14 Part Forana.

Es pretén aglutinar en una sola
pujada tots els pobles de Pilla.

Tots els felanitxers que vulguin
informar-se o pensin prendre part
a la pujada (des de Felanitx, Inca
o qualsevol altre indret) es poden
posar en contacte amb En Barto-
meu Salva (Tel. 58 05 89, Soledat,
42) o .amb En Joan Pons1 (Tel.
58 09 29, Jaume I, 12).

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Mariana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al

melodia.

NECESITO CHICA para cuidar
ni4o.

IND:AWES: EN ESTA ADMON.

SE ACERCA EL NUEVO CURSO

MATERIAL ESCOLAR
Carteras, plumieres, rotuladores,

Material de dibujo, manualidades

CONDOR
Carrer de Sa Plaça, 6
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«FIESTA LITERARIA

El pasado dia 8 de septiembre,
precisamente en la feliz coyuntura
del XXV aniversario de la corona-
ción de la Virgen de San Salvador,
Radio Juventud de Felanitx celebró
una brillante fiesta literaria, con mo-
tivo de la entrega de premios del
certamen convocado.

La distinguida familia de. Ca'n
Prohens, en el noble servicio de un
mecenazgo, abrió las puertas de su
antigua mansión, ubicada en ta Plaza
de Santa Margarita, proporcionando
a la fiesta el más adecuado y suges-
tivo mareo .

Asistieron las autoridades locales
y distinguidos invitados.

Abrió la sesión la Capella Teatina
que bajo la dirección del P. Guiller-
mo Saletas, interpretó el «Himne a
Felanitx» y «Santa Maria, Mater Sal-
valons», ambas del P. Capó.

D. Miguel Pons Bonet, Secretario
del Certamen leyó la Memoria, of re-
ciendo un breve comentario de los
78 trabajos literarios presentados a
concurso.

Los premios y sus autores fueron:
Premio de 2.000 pesetas para la

mejor poesia castellana, a D. Juan
Vidal Pere116, de Santanyí.

Premio de 4.000 pesetas, para la
mejor colección de poemas en ma-
llorqin, tema libre a D. Miguel Bau-
zá Rosselló, de Felanitx.

Premio de 2.000 pesetas a la mejor
poesia mallorquina, referida a la Vir-
gen, a D. Baltasar Coll Thonzds.

Premio de. 2.000 pesetas para los
mejores Gozos en honor de la Vir-
gen de San Salvador, a D. Lorenzo
Gilabert de la Portella.

El Jurado recomienda la edición
del trabajo que lleva por lema «Ma-
re-de-deueta de Sant Salvador, de les
set germanes Vos sou la Major» y a
«tin amic dels Goigs» le brinda su
patrocinio, siempre que el autor de
su conformidad y previa su identifi-
cación.

Premio de 1.000 pesetas al mejor
guión radiofónico referido al Santua-
rio de San Salvador, a D. Juan Pla
Garcia.

Premio de 1.000 pesetas sobre
Mos.,:gn Costa y Llobera y Maria An-
tonia Salva, se otorgó a D. Lorenzo
Vidal y a D. Juan

Premios de fotografia:
Premio de 3.000 pesetas para el

inejor lote de cuatro fotografias, se
concedió a D. José Sirer Soler.

La presencia de los autores pre-
miados y la lectura de sus trabajos
flié objeto del caluroso homenaje
por parte de la distinguida concu-
rrencia.

Blai Bonet, Mantenedor del Cer-
tamen, pronunció un parlamento.

El Director de Radio Juventud de
Felanitx, D. Jaime Oliver, pronunció
unas palabras para agradecer a la
familia Marcel Ordines de Ahnedrc
su noble hospitalidad a autoridades
e invitados su grata presencia.

El acto fug retransmitido por las
antenas de Radio Juventud.»

Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
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EXTRAVIADA CAÑA -0 AR
«Galión».automática, en el mollet
d'En
Se gratificara su devolución.
In formes: Tel. 580427

Se venden en
PORTO-COLOM

directamente del
constructor

PISOS
en C. Marina, 48
C. Mendez Núñez, 6
y Urbanización LAFE 14

50°/„ entrada y resto
20 años

Construcciones
PUIG-HUGNY

Tels. 575113-581749-575880

1 i-1f-0cm-es
4'1'4

GR1MAJ5
Li.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Todo eran problemas para TI-
MONER a principios de esta sema-
na en Barcelona donde estaba en
juego su clasificación para la gran
final. Desde luego el VELODROMO
es pequeño, el rodillo está muy le-
jos de la moto... El lunes se suspen-
dieron las carreras programadas en
el Tibidabo, cayó una lluvia torren-
cial...

• Por cierto, vimos a TIMONER
en una casi fugaz aparición en el
programa de T.V.E. titulado «LA
ORQUESTA»... ¿Sabían que por apa-
recer dos minutos en la pantalla co-
bró VEINTE MIL DUROS?

• Vimos una carta de la CASA
DE S.M. EL REY D. JUAN CAR-
LOS, en la que el secretario D. Sa-
hino Fernandez Campos en nombre
de su Majestad saluda a «L'EQUIP
TULSA» por su película «RECUER-
DOS ESCOLARES». •

• Doce piezas, doce composicio-
nes, les faltan a los de «MASCARA
CELESTE» para dar su primer
«concierto». Un grupo de rock, con
nuevas ideas, con producción pro-
pia, que pronto va a pegar muy fuer-
te. Savia joven y de la buena hay.

• Al parecer el CINE PRINCI-
PAL ha vuelto a ganar al espectador,
a pesar de que estamos en pleno
ferragosto hemos visto más gente de
Ia habitual. El secreto está sin duda
en las buenas programaciones_ ¡A
ver si se animan los cinéfilos a sa-
lir de la «concha» y volver a ver el
cine en la pantalla grande. ¡Como
debe sert

Yo le sugiero a la dirección del
cine que las películas se deben ver
enteras sin cortar los títulos de cré-
dito al final. Los buenos espectado-
res se lo agradecerán.

• En los PREMIS «CIUTAT DE
FELANITX» de DIBUIX i PINTURA
nos gustaron las obras de MAIMO,
PERE BENNASAR i de J. P. CA-
MARGO.

• Magnifica la MOSTRA de DIS-
SENYS de JOIES de nuestra paisa-
na MAROALIDA OBRADOR que ex-
pone al alimón con cl malogrado
FEDERICO MOLINA en «Sa Nos-t 

* La semana pasada cl jugador
TOMEU MESTRE que milita en el
CASTELON, sufrió —en compañía
de su señora— un aparatoso acci-
dente de carretera. En principio las
noticias eran malas, pero gracias a
Dios todo ha quedado en algunas
magulladuras que no tienen excesiva
importancia. Lo celebramos.

• En «SANT ALFONS» antes de
Ias 	de «RECUERDOS
ESCOLARES» hay un recuerdo a la
memoria de SANTI BONO. Se emite
el «HOMENAJE A SANTI BONO»
que tuvo lugar a principios de año
en el Auditorium de Palma. Por cier-
to que la cinta tiene mucho éxito.

• Se jugó, al parecer, el IV TOR-

NEO DE TENIS «CIUTAT DE FE-
LANITX ».

Digo al parecer porque no nos
hemos enterado. Todavía esperamos
noticias de los organizadores.

• El próximo domingo el C.D.
FELANITX rendirá un sentido HO-
MENAJE al malogrado joven JA-

VIER AMORES, ex-jugador de los
JUVENILES merengues. Así por la
tarde, un partido homenaje entre los
juveniles del C.D. FELANITX y los
'del REAL MALLORCA.

• TONI TOUS en el carrer Ma-

jor expone sus óleos. Hoy maestro
nacional en Porreres donde reside,
fue antaño alumno y buen amigo en
el «INSTITUTO LABORAL».

• Magnífica la idea de la DIREC-
TIVA del C.D. FELANITX	 mon-
tar UNA TOMBOLA para recaudar
fondos en la MOSTRA AGRICOLA
I ARTESANA en el colegio «JOAN
CAPO.. La cosa funciona de mara-
villa.

• Hoy y mañana en el SALO-
CINE «SANT ALFONS» en funciones
de tarde y noche, ULTIMOS DIAS
para ver «RECUERDOS ESCOLA-
RES», que por cierto emprenderá
una itinerante campaña, ya que está
solicitada en CALA D'OR, MANA-
COR, LLUCMAJOR, PALMA (en la
Universidad), etc...

JORDI GAVINA

VENDO 2 PLANTAS PISO aptas
para adecuar vivienda,
en C. Juavert. 2.000.000 ptas.
Informes: C. Juavert, 19

Viernes 7 y sábado 8 a las 9'30 noche y domingo 9 desde las 3

Más devastador que un huracán...
Más mortífero que un ejército...

DIS ru UCT0111
¡i Un asesino de 20.000 toneladas !!

En el mismo programa PETER FONDA en

CONVOY H
¡Titanes de la carretera en una lucha infernal!

PROXIMOS ESTRENOS: «YENTL. con Bárbra Sireisand y
«ORGANIZACION AMSTERDAM«
coif Robert Mitchum.

Doctor Juan Sutler
Naturopatia - Homeopath' - Fitoterapia

Pasará consulta en C. Major, 14

Para pedir hora, en el mismo
establecimiento.



Perfumería SIRER
C. Mayor, 34 - Tel. 580310

El mayor campeón de Karate de los tiempos modernos y la
maxima estrella del cine Asiático asombra al Mundo Occidental

con

OPERACION DRAGON
Y

Y 0 R - El cazador del futuro
Viernes 7 y sábado 8 a las 9'30 y domingo desde las 3

La sex-simbol española con todos sus encantos en

LA MUJER DEL JUEZ
con Norma Duval y fléctor Alterio

Y de complemento:

Lo qu,e parece imposible es real

Caza en Vietnam
Vd. no sabrá si lo que siente es horror o miedo

Sal(' - Cine Sant Alfons
Avui i demà, darrers dies de projecció de
Ia pel.lícula de l'Equip Tulsa

Recuerdos Escolares
En dues sessions, a les 6 del capvespre
i a les 10 del vespre.

CAMPO «ES TORRENTO»
FUTBOL JUVENIL

Domingo 2 de septiembre, a las 1810 

Homenaje póstumo al ex-jugador JAVI AMORES

C. D. Felanitx - R. Mallorca
Con esta fecha se ponen a la venta entradas simbólicas Fila 0, ya
que lo recaudado será entregado íntegramente a los familiares del
jugador.

Perfumería &RBI
Desde estas fechas somos

concesionarios de las prestigiosas firmas

Aramis
Estée Lauder
Nina Ricci
Paco Rabanne

FELANITX

IV Subida a Sant Salvador
Buen festejo el presenciado en

«La Macarena». Buen encierro el de
la ganadería «Tres Palacios» de Sa-
lamanca, novillos con mucho trapío,
bien presentados que dieron mucho
juego. La animación recayó sobre la
marchosa «Peña el Coso», que con
vino, suelta de paloinas V palinas nor
sevillanas, dieron una nota de co-
lor a la festiva tarde.

El joven Federico Gómez, estuvo
bastante bien en su único novillo.
Bien con los rehiletes .Estuvo muy
hábil con la tizona, ya que despachó
al morlaco al primer viaje. Dos ore-
jas. El chico, al que se le nota la
falta de oficio, pues es novel en es-
tas lides, demostró tener aptitudes
para esta difícil profesión.

El triunfador fue sin duda Angel
Leira Martin. En su primer toro, un
bonito ejemplar de gran nobleza,
realizó una faena muy variada, muy
del gusto 'del respetable. Magnífica
estocada, pero que le obligó a utili-
zar la cruceta. Tardó en acertar.
Pese a todo, el público pidió la ore-
ja con fuerza, que la benévola pre-

sidencia no tardaría en otorgar.
En el cuarto estuvo mejor. Pases

de todas las marcas con estilo y gar-
bo. Pinchazo y estocada. Dos orejas
y rabo.

No estuvo afortunado Paco Rodri-
guez, pese a que le tocaron dos es-
tupendos novillos, especialmente el
último de la tarde, que era un «dul-
ce». En su primero estuvo discreto
con la franela, siempre descompues-
to, sin ceñirse con él. Pinchazo y es-
tocada que vale. Vuelta al ruedo.

En el quinto, el mejor, tampoco
supo sacarle partido. Un animal no-
ble que pasaba estupendamente por
Ia izquierda. Tardó una infinidad en
liquidarlo recibiendo un merecido
aviso.

Al final entrega de trofeos. El del
Ayuntamiento felanitxer y el del
KMundo de los Toros» fueron para
Angel Leira, mientras que el de la
,Peña Valentin Luján» y el del res-
taurante «El Ruedo» eran para esa
revelación llamada Federico Gómez.

MAIKEL

De rotundo éxito puede conside-
rarse el desarrollo de la «IV Subida
a Sant Salvador» celebrada el pasa-
do domingo en la carretera del san-
tuario que concluyó con el triunfo
de Xisco Ferrer con Lola BMW que
invirtió un tiempo de 3'39"59 en los
cuatro kilómetros setecientos metros
de que constaba el circuito valedero
para el Premio de Montaria del Cam-
peonato de Baleares, con un prome-
dio de 77,260 km/h.

El sábado por la tarde se celebró
la manga de entrenamientos con
término sin mayor novedad, igual
que sucedería en las de competición
en el capítulo de incidentes, no ob-
servándose más que la retirada de
Juan Verger y Bartolomé Pizá.

El gran número de aficionados
que se dieron cita en los bordes de
la carretera sorprendió, incluso, a
los mismos organizadores, la Escu-
dería Drach, que tuvieron en esta
ocasión un buen comportamiento.

Francisco Ferrer, el vencedor, se
impuso al resto de favoritos con
cierta facilidad, como en los casos
de Juan Tomás, segundo, Tolo Coll,
tercero, Roca, cuarto, entre otros.

Esta cuarta edición de la «Subida
a Sant Salvador», automovilística,
contó con un mayor número de par-
ticipantes en relación a anteriores

años, pues la cifra fue ahora de
treinta y siete.

La peligrosidad del trazado, casi
cinco kilómetros de continuas cur-
vas, logró hacer brillar la emoción
entre los aficionados que gozaron
de una gran matinal competitiva
bre todo por el interés que pusie-
ron la mayoría de pilotos por Ile-
varse el trofeo a sus vitrinas.

Tras el término de la prueba y el
oportuno reposo en el Ayuntamien-
to de Felanitx se procedió a la en-
trega de trofeos, presidida por el
alcalde Pedro Mesquida, en la que
estuvieron presentes los distintos
pilotos y acompañantes.

Clasificación: 1. Francisco Ferrer
(Lola BMW) en 3.39.59, 2. Juan To-
mas (R-5 Turbo) en 3.50.36, 3. Bar-
tolome Coll (Porsche 911) en 3.52.47,
4. Antonio Roca (Ford Escort) en
3.54.45, 5. Jaime Carbonell (R-5 Co-
pa Turbo) en 3.57.29, 6. Matías Pu-
jadas (Talbot Rallye) en 4.01.32,
7. Tacho (R-5 Copa Turbo) en
4.01.41, 8. Zahonero (R-5 Copa) en
4.02.83.

VENDO ESCOPETA AUTOMATI-
CA «BERETIA» con boquillas de
polichoke en perfecto estado.
Informes: Tel. 575694

La Novillada da Sant Agustí

hoe leira Martin gran triunfador

cine principal
Hoy Maim a las 910 y mañana domingo desde las 3 Tel. 58011  



FELANITX

IX Trofeo «Ciudad de FeNob»
Al final el Felanitx sacó su genio y goleó

FELANITX, 5 - CALA D'OR, 2

Sis vistõries per a glees de...

creiouiorum
Dyn

autocares

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

Con un sol espléndido y una bue-
na entrada el Felanitx conquistó el
trofeo donado por nuestro Ayunta-
miento, de manos de nuestro Alcalde
Sr. Mesquida, mientras sonaban los
numerosos aplaus-is de una hincha-
da, que de la nada pasó al delirio.
El partido no fue para menos.

Antes, en los prolegómenos del en-
cuentro se homenajeó a los ex-juga-
dores merengues J. Tauler, J. Perez
y A. Nadal, que recibieron, cada uno,
una placa de plata conmemorativa.

FELANITX: Muñoz, Valentin, Oli-
va, Covas, Galmés, Garau, M. Angel,
Muntaner, Antich, Vicens y Vera
(Perelló, Vacas y Torregrosa).

GOLES: (0-1) Min. 6: Gran juga-
da del Cala d'Or, rechaza mal la de-
fensa local, y Miguelín manda con
efecto el balón por la escuadra des-
de fuera del área. (0-2) Mir. 43:
Gran jugada de los hermanos Loba-
to que culmina en un gran gol. (1-2)
Min. 54 Jugada personal de Vacas,
cae en el área al ser objeto de pe-
nalty, la defensa visitante se hace
un lío, finalmente el balón llega a
las redes. (2-2) Min. 63: El árbitro
señala un riguroso penalty cometido
sobre Muntaner. Antich transforma
magistralmente. (3-2) Min. 75: Mun-

taner viniendo desde atrás, tras per-
fecto encaje de bolillos, se planta
con rapidez ante Seminario al que
bate por bajo. Extraordinario gol.
(4-2) Min. 80: Centro matemático de
Antich y prodigioso cabezazo de
M. Angel, que marca un gol de in-
mejorable factura. (5-2) Min. 88:
Otro gran centro de Antich, el balón
cae al suelo, entre el intento del
portero y de M. Angel, y es Torre-
grosa quien lo envía a las mallas.

Arbitró bien el Sr. De la Camara.
Expulsó a Vicens y a Toni por mu-
tua agresión. El penalty que pitó fue
su única jugada discutible.

DECEPCION
La primera parte fue decepcionan-

te. El Felanitx cayó en la trampa de
las brusquedades. El Cala d'Or muy
contundente atrás, contragolpeaba
con cierto peligro y... fortuna. Tras
Ia doble expulsión de Vicens y Toni,
el equipo de Juan Bibiloni perdió
los papeles totalmente y muy aloca-
damente intentó sorprender al joven
Seminario, pero unas veces el por-
tero y otra la mala puntería dejó el
partido «prácticamente» sentencia-
do. Un cero a dos, que en el des-
canso hacía verter críticas destruc-
tivas de los cuatro «mal» aficiona-
dos de turno.

EL DELIRIO
Apenas iniciada la 2.a parte el

equipo «millonario» estuvo a punto
de marcar el tercer gol y dejar re-
suelto el partido. Pero Lobato Il
lanzó fuera a meta vacía... Un fallo

(Ve de la pdt;ina I

Jorge Gómez del Bodega Oliver, ob-
tenint exactament el mateix temps
(f28'36" en els 9 Kms.) que M. Do-
minguez a l'an)' 83.

Els atletes de Felanitx no nomes
es limitaren a participar sinó que
també conseguiren a quasi totes les

proves els llocs capdavanters, obte-
nint el triomf en sis categories.
Menció especial es mereix Antoni Pe-

ña que, amb la seva quarta victòria

consecutiva, es el maxim triomfador

d'aquesta cursa popular. Maribel

Obrador també repetí victória. Igual-
ment foren primers: Bartomeu Sal-

và, Marisol Martin, Victoriano Mar-

tinez i Sebastià Adrover.
CLASSIFICACIONS

Mini femeni
1.-Catalina Capella
2.-Guadalupe Rincón
3.-Maria J. Martin

17 classificades.
Benjand femeni
1.-Catalina Karmany
2.-Margalida Cafiellas
3.-Apollónia M.' Moll
1. local:
5.-Maria A. Crucera

18 classificades.
Alevi femeni
I.-Marisol Martin
2.-Maria Alzamora
3.-Isabel Duran

10 classificades.

que seguramente le costó el partido.
Después el Felanitx se creció, se

asentó su línea defensiva, y en el
centro del campo Antich, -que
gran tarde tuvo!- Vacas, M. Angel,
Valentin, Muntaner, empezaron a ju-
gar bien... Pronto se igualó el mar-
cador en una jugada dudosa, pero
ya se intuyó que el Cala d'Or había
dejado de existir. El público animó
y llegaron los goles... El delirio, va-
mos.

SKORPIO

NOTA.-Si a la entrada de «Es
Torrentó» no se conoce a un señor
que viene asistiendo, partido tras
partido, para informar a lo largo de
más de diez años, conviene también
que los taquilleros, jugadores, técni-
cos, ayudantes de material, porte-
ros... etc. antes de entrar al recinto
enseñen sus credenciales al Presi-
dente, para evitar así que no se cue-
le algún avispado. Pues hoy es todo
posible, hasta que un señor se haga
Ia cirugía plástica, para cambiar su
cara, con tal de pasar gratis al
campo.

ufantil fetneni
1.-Maribel Obrador
2.-Catalina Juan
3.-Damiana M." Moll

12 classificades.
Absoluta femenina
1.-Fina Hisaclo
2.Catlifla López
3.-Adela Marín

7 classificades.
Mini masculi
L-Esteva Barceló
2.-Pep Lluís Vidal
3.-Toni Quetglas
I er. local:
6.-Andreu Paramo

55 classificats.
Benjamí masculí
1.-Joan Barceló
2.-Joan Pons
3.-Basilio Martin

52 classificats.
Alevi masculí
1.-Jose Perez
	 (Mediterráneo)

2.-Mateu Bennasar (Joan Capó)

3.-Mateo Obrador
	 (Joan Capó)

48 classificats.
Infantil mascou i
1.-Antoni Peña
2.-Bartomeu Ginard

3.-Manuel S. Galan
22 classificats.

Juvenil masculí
L-Bartomeu Salva
2.-Vicente Mari	 (Indep. Palma)
3.-Bartomeu Puigrós (S. Llorenç)

12 classificats.
Local masculí
L-Victoriano Martinez (Fidipides)
2.-Gregorio Aceituno	 (Indep.)
3.-Bernat Pons	 (Joan Capó)

8 classificats.
Veterans

Adrover	 (Fidípides)
2.-Francisco Jimenez	 (Perialver)
3.-Pedro Maura	 (Bodega Oliver)

4 classificats.
Senior masculí
1.-Jorge Gómez	 (Bodega Oliver)
2.-Fco. Camara (J. Capó - Palma)
3.-Juan J. Lobo	 (Bodega Oliver)

19 classificats.

C. D. Felanitx
El próximo miercoles'dia 5, a his

21 h. en el Bar Bailli, habra reunión
de padres de jugadores del -C.7D. Fe-
lanitx, crtegorias Alevín, Infantil y
Juvenil.

Se ruega la asistencia. No se avi-
sara particularmente.

Véalo en 4alià automóviles

(Porreres)
(Joan Capó)
(Joan Capó)

(Sant Joan)
(Sta. Maria)

(Porreres)

(Joan Capó)

(Joan Capó)
(Sant Joan)

(Campos)

(Joan Capó)
(Sant Joan)

(Porreres)

(Campos)
(Joan Capt."))

(Santa Maria)

(Montuiri)
(Porreres)

(Santa Maria)

(Indep.)

(Montuiri)
(Juan Capó)
(Joan Capó)

(Joan Capó)
(Joan Capó-

Palma)
(Pollença)

(Joan Capó)

Tómbola parroquial de Ca's Concos
a benefici de la restauració del salé parroquial

Del 6 al 15 de setembre
	Passeig Ramon null, 12 - FELANITX

También en vehículos usados procedenles de cambio, tene-
mos un extenso surtido a su disposición.

iVISITENOS!

La tómbola més ben assortida que s'ha vist mai. Wino-
ves, de ganxet, brodats, cerâmica, objectes de pell, etc.

Els billets són només a 50 pis.

Vos esperam a tots.




