
Telecluh
C. Petra, 9
SANT JOAN

ano L
Núm. 2437

Medalla

«Ciudad de Felanitx»

Sábado 23 de febrero
de 1985

Precio: 40 Ptas. 

Semanario de intereses locales 

Director: Bartolomé A. Pou Jaume

Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 580160

Depósito Legal, P.M. 351-1959

Impreso en Editorial «Ramon Llull» - FELANITX    

11031amaiii de illinacor interinsa conienciós-
administratiu per Passumpte dei flegistre

Tombats a la molsa

La refo	 estil .s2rvida
Si cercassim en les paraules el seu sentit literal caldria demanar-nos-

en què es el que vol reformar el Partit Reformista, el PRD, ara que ja
s'ha llançat a la via públcia després d'una gestació llarga que semblava
no acabar mai i que es coneixia amb el nom d'operació Roca.

Es evident que el punt-final de l'operació Roca, el PRD, surt amb
ganes de guanyar a la palestra política del sistema parlamentari espanyol.
Té motius ara per ara per pensar i creure que pot trobar el seu espai
politic a nivell de tot l'Estat, en una futura consulta electoral. L'objectiu
del nou partt es el d'ocupar el lloc politic que ocupava la desapareguda
UCD, tot captant els vots del centre sociològic que ara, en la seva majoria,
es troben en préstec en mans del PSOE. Aleshores Hoc politic no n'hi
mancarà; vots podrà obtenir-ne; personalitats politiques en té, procedents,
en la seva major part de l'antiga UCD; prestigi internacional en tindrà
quan la Internacional Liberal el reconegui; a tot això se li ha d'afegir el
seu caracter de partit estructurat en forma federal dins el qual hi conviu-
ran formacions politiques autònomes, estructurades i amb presència
política en un determinat territori, com es el cas d'Unió Mallorquina
properament, de Convergencia i Unió. El PRD, com qualsevol altre partit,
surt amb aspiracions de guanyador i sols li queda aclarir les coses amb
el partit de Suarez —el CDS— per tenir tots els punts en favor seu en
l'espai que s'anomena «de centre». Peres què vol reformar el partit refer-
mista que ara s'ha constituit?, o tal vegada això de «reformista» es sols
un mot?

A hores d'ara parlar de «reformes» es com parlar de sofismes sense
solució possible. La reforma es va fer fa anys i avui parlar de reformes,
en el seu sentit de «canvi», es intentar desfressar la realitat. Reformes en
el seu sentit restringit sí que se'n poden fer i, de fet se'n fan i se'n faran.
Tots els partits que ara es mouen dins l'àmbit del sistema parlamentari
són més o menys réformistes, segons les seves exigencies especifiques o
segons les seves necessitats i condicionaments, pet-6 si be fa deu anys el
mot «reforma» tenia un sentit determinat, avui dia parlar de reformes és
referir-se a una actuació més o menys moderada o conservadora.

La moderació ha estat el virus que ha afectat quasi tots els partits

que hi són presents en el Parlament espanyol, afectant especialment els

partits anomenats «d'esquerra». Sembla com si ens diguessin que «la situa-

ció no esta avui dia per fantasies politiques, que les coses s'han d'anar

fent a poc a poc i sense estridències, sense frissors... pen!) sense pauses»,

en un joc de paraules que, per conegut, no deixa de ser paradoxal sobre-

tot tenint present que fa una dotzena d'anys les coses no es consideraven

de la mateixa manera.

M'imagin que prest podrem veure que es el que volen reformar els

reformistes, si es aquesta la seva intenció, ara que ja estan estructurats

com un partit d'àmbit d'actuació estatal.

De reformes estam... encara. No es estrany, aleshores, que n'hi hagi

que diguin que la Reforma encara no esta. acabada.
Ramon Turmeda

A la sessió plenara ordinaria de
l'Ajuntament de Manacor del pre-
sent mes de febrer es va prendre
l'acord d'interposar recurs conten-
ciós-administratiu contra la desesti-
mació de que havia estat objecte el
recurs de reposició alçat el passat
mes de juliol contra l'acord del
Consell de Ministres (Reial Decret
1141/1984) de 23 de maig en el sen-
tit de la descentralització del Re-
gistre de la Propietat. També s'acor-
da sollicitar del tribunal competent
Ia suspensió de l'execució de l'es-

Si la testa és millor com més alt
és el grau de participació popular,
hem de convenir en que la festa
del Pa ró Esteve va ésser una festa
en tota. Perquè gairebé tot Fela-
nitx, i tot Es Port per descomptat,
es va fer present d'una manera
prou espontània al costat de l'ho-
me que complia els cent anys. I
hauríem de començar pels veïnats
de més prop si volguessim fer una
relació ben detallada de tot, ja que
amb un entusiasme singular con-
vertiren el carrer amb una verta-
dera plaça festiva, amb envelat de
paperí i trespol emmurtat que feia
goig just de passar-hi. I el temps
que s'hi volgué associar amb una
temperia primaveral que féu deli-
ciosa la festa de carrer.

Pere) comencem per davant dient

que a les cinc a la parròquia se

celebrà l'Eucaristia d'acció de gra-
cies. La digué el Rector Mn. Miguel
qui féu un sermonet molt adeqiiat
a la circumstancia, ple de records
de la vida sòbria i exemplar del
Patró Esteve. La Coral de Felanitx
executà la part coral. El Batle
acompanyà, al costat dels familiars,
al Patró Esteve.

Després de la Missa la Banda de
Música escorta la comitiva fins al
domicili del centenari, en el carrer
de la Caritat, on diverses entitats
feren entrega al Patró Esteve de
llurs obsequis, al temps que rebia
el testimoni de simpatia i adhesió
personal dels innombrables assis-
tents. L'Ajuntament de Felanitx
entrega una placa allusiva, la Con-
fraria de Pescadors, una maqueta
de l'emharcació «Poca Pena» i la
Llar del Pensionista amb una altra
del «Vencedor», que li fou lliurada

mentat acord ministerial.
Recordem que aquesta qüestió

motiva a principis del passat mes
de novembre el nomenament per
part del nostre Ajuntament del
corresponent advocat defensor així
com la tramesa urgent de poders
a Madrid per tal de procurar per
Ia nostra causa.

El grup socialista municipal de
Manacor, que anteriorment s'havia
abstingut, recolza aquesta vegada el
recurs.

Am h  wuls_belles_paraules drlEn .Jau-
me Oliver. I,•Associació de Veïnats
i el Patronat de la Vellesa de Po rto -
robin Pot-Newlin ren amb sengles pe-
ces de cereunica Nrtistica, f,es Cai-
xes, «Sa Nostra» i la de Pensions
—a més de les pensions vitalicies
habituals en aquest cas— també
feren uns obsequis, i en Rafel Roig
posa la seva nota personal amb un
senzill glosat dedicat al Patró. .

La familia del Patró Esteve co-
rrespongué a la cordialitat de tots
amb un abundós refrigeri i l'home-
natjat, amb poques pert, encerta-
des paraules, dona les gracies a
tothom.

Diguem per últim que es va re-
bre un telegrama de la CaSa de Sa
Magestat el Rei Joan Carles, felici-
tant al centenari i un altre del
Director del Laboratori Oceanogrà-
fic de Balears.

Rebeu també Patró Esteva Pujol,
ia nostra més sincera felicitació.
Qe Déu vos concedesqui els anys
de vida que vulga amb la mateixa
benevolença que ho ha fet fins ara.

Les obres del Calvari
Ara que el temps comença a esti-

rar-se, els entusiastes amics del

Calvari de la Croada de l'Amor

Divi, han représ la tasca de restau-

ració i dignificació d'aquest bell in-
dret de la població on s'hi conju-

minen valors de tipus paisajístic

amb d'altres d'una pregona tradició

religiosa.
Dissabte passat doncs, posaren

de bell nou fil a l'agulla i s'aplica-

ren a refer el trespol de la sagris-

tia, que es trobava en un estat
desastrós, deixant-lo ben enrajolat.

Tanabe un grup de persones es de-

dica a netejar el parat de la part

de mestral, disposant una pastera

tot al voltant del Iladoner.

Les persones que intervingueren

en la tasca foren el P. Duran, Jau-

me Oliver, Rafel Adrover, Antoni

Bordoy de So'n Cosme, Pere'
Miguel Vadell, Mateu ,Picornell, An-
dreu Obrador, Pep Oliver, Miguel

Bordoy, Tomeu Vaguer, Antoni Gri-

malt i Lluís Bou. Joan Grimalt va

pujar amb el dumper un viatge de

bovedilles.

Cap a les dues posaren forques

i s'assegueren en taula a l'estatge,

on donaren bon compte del dinar

que se'ls servi. El forn de la Sole-
dat els obsequià amb una coca.

Les properes jornades se proce-

dirà a referir de bell nou la paret

de la capella que dona a xaloc, per

tal de presservar-la de la humitat.

".....•nn•••n••nnMi

Tot Folzaitx honentiri	 ilialtd
Estele, en ei sa centenairl
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.

SANTORAL

4 D 24 San Sergio
L 25 San Cesáreo
M 26 San Fortunato

, M 27 San Basilio
J 28 San Macario
V 1 San León
S 2 San Lucio

LUNA

C. Creciente el 27

COMUNICACIONES
AUTOCARES

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

Domingos y festivos, a his 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 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h,

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9.15, 16 y 18 h. Domingos,
a las '7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.

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

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

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

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les '7,30 y 18,30 (s61(1 labora-
bles). Domingos 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581922

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Gayá-Melis
Lunes:	 Miquel-Nadal
Martes:	 Amparo Murillo
Miércoles: Catalina Ticoulat
Jueves:	 Francisco Piña
Viernes:	 GayA-Melis 40

TELEFONS IYIN'rERES
Policia Municipal	 580051
Funerària	 580448 - 581144
Ambulimcies

581715 - 580051 - 580089
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil • 	580090
Bombers	 581717
Servicio Grua:
Tels : Ma 581385. Noche 564506

calle San Nicolas, con una tasa de
110.179 Pts.

Se concedió licencia a D. Sebas-
tian Sureda LlulFpara construir un
nuevo edificio en solar de la calle
Cristóbal Colón y Pescadores de
Porto - Colom, con una tasa de
1$7.250 Pts.

En el 'Wino -`cre proposiciones,
ruegos y preguntas, -a propuesta de
D. Cosme Oliver, se acordó por
unanimidad y tras ser declarado
de urgencia, abonar la cantidad de
2,90o Pts., con cargo a la partida

' .Vías públicas, a los organizado-
res de cada «Fogueró», en concep-
to de limpieza de la vía pública
afectada„slempre que el fogueró se
realite 'en los días tradicionales de
cada núcleo de población.

Tambi J'if:a propuesta de D. Cos-
me Oliver, y tras ser declarado de
urgencia se acordó por unanimidad
adquirir dos estufas de gas butano
para usos municipales, acordándo-
se asimismo el pago de las mismas.

Felanitx, a 16 de enero de 1985.

El Secretario
Fdo. Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Fdo. Pedro Mesquida Obrador

Se vende en
PORTO-COLOM

directamente del
constructor

PISOS de 90 m2. en C. Mendez
Núñez

APARTAMENTOS de 70 m2.
en Urb. Lare - 14

CHALETS ADOSADOS de
95 m2. en Urb. Lare - 23, con

jandin y aparcamiento propio

CHALET de 100 m2. con jar-
din de 2.500 m2. en Urb. Laie.

CASA PLANTA BAJA y dos
pisos en Felanitx, C. Quatre

Cantons.

30 0 / 0 entrada y resto
facilidades hasta 20 arios.

Visítenos en la obra

Informes:

Construcciones y Promociones
PUIG-HUGNY, S. A.

C. Santa Maria, 41
Tel. 575113- 581749- 575880

Concurs de Naps
A fi de fer coses divertides, entretenir el personal i promoure

la collaboració directa dels lectors amb el setmanari «Felanitx»,
s'ha cregut oportú convocar el II CERTAMEN DE NAPS - FELA-
NITX 1985. No hi donen suport ni l'ajuntament ni «la nostra
caixa».

Les bases del concurs són:
1) Hi podrà participar tothom que vulgui sense limitacions

d'edat, sexe, classe social, estatura, pes, ni de cap altra
índole.

2) El concursant presentarà tres Naps, ni més ni manco, escrits
en lletra clara juntament amb el seu nom i domicili a la
Impremta Ramon Llull (carrer Major 25 o apartat de correus
n.° 5) abans de dia 31 de mare del present any.

3) Els Naps han de respondre al format habitual dels Naps i
esser escrits en llengua catalana o castellana.

4) Si es vol usar pseudònim, es pot fer sempre que s'inclogui
el domicili.

5) Es valoraran els tres Naps en conjunt i no cadascun en par-
ticular. Si de cas alga presentas un Nap molt bo amb dos de
fluixos es publicaria en el «Felanitx» fora de concurs.

6) Hi haura quatre finalistes, els Naps dels quals es publicaran
en el setmanari amb el nom o pseudònim del concursant.

7) D'entre els finalistes es triara un guanyador del concurs, el
qual serà premiat amb una suscripció d'un any al setmanari
«Felanitx».

8) El jurat sera format pel director del setmanari, en Josep
A. Grimait i en Jeroni Naper.

9) En cas d'mprevists, que sempre en surten, el jurat prendrà
les decisions que li semblin més justes i adequades.

10) La presentació d'originals presuposa l'acceptació de les pre-
sents bases.

A la venga, animau-vos, no badeu, pariu i... sort!

Felanitx, 23 de febrer de 1985.

PARA TRABAJOS

ADMINISTRATIVOS

Se necesita SEÑORITA de 16 a 19 años
Informes en esta Administración.
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FELANITX

Ayuntamiento
de 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 Oficial.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
14, tomó los siguientes acuerdos:
acuerdos; con la asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de restau-
rante en la 6.a Vuelta «Vista Her-
mosa», Carretera de Porto-Colom,
solicitado por D.a Pilar Sanchez
Núñez, en representación de Ses
Costes, S. A.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de explotación de cantera
de piedra caliza para aprovecha-
miento de cal y mortero y su res-
tauración, en 6.a Vuelta Ca'n Gallet,
Carretera de Porto-Colom, solicita-
do por D. Antonio Cerdd Roig.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de restau-
rante en calle Agua, n.° 10 bajos,
de esta Ciudad, solicitado por
D.a Francisca Sagrera Riera.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de cafeteria,
en Vía Argentina, 7 bajos, solicita-
da por D. Antonio Bordoy Servera.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de carpin-
tería mecánica, en Vía Argentina,
s/n. de esta Ciudad, solicitada por
D. Manuel Alcaide Marín.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de carpin-
tería mecánica en la calle Gregal,
n.° 6 de esta Ciudad, solicitada por
D. Juan Guerrero Adrover.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de un Bar
Restaurante en el Paseo Ramón
Llull, 21 bajos, de esta Ciudad, soli-
citado por D.a Maria Nicolau Barce-
ló, en representación de Dikni, S.A.

A continuación se pasó a delibe-
rar sobre la efectividad del impor-
te de los premios que se concedan
con ocasión de las Beneïdes de
Sant Antoni y en vista la proximi-
dad de las mismas y teniendo en
cuenta que no sería oportuno efec-
tuar la entrega de los premios en
fec,ha distinta a la de las Beneides,
se acordó por unanimidad adelan-
tar a la comisión organizadora la
cantidad de 65.000 Pts.

Se autorizó a D. Antonio Bordoy
Servera, para la colocación de un
letrero luminoso en el inmueble de
la Vía Argentina, n.° 7, de esta
Ciudad.

Se concedieron once licencias de
obras menores a particulares.

Se concedió	 un nuevo plazo
para terminación de obras autori-
zadas.

Se concedió licencia a D. Cristó-
bal Mestre Pou, para construir un
nuevo edificio de dos plantas en la



Quaresma 1985 [1]

No tan sols de pa
De cada any cobra més empenta la campanya contra la fam

que promou l'associació «Mans Unides», amb aprovació i recolza-
ment de la Conferència Episcopal.

Millor que els números, que son certament un indicador, hem
de centrar els resultats de la ea ntpanva en una pl -esa de conseien-
cia: sentir-nos solidaris dels necessitats, sentir-nos germans dels
que passen fam, pendre contacte amb el dolor, és en realitat una
exigència de l'Evangeli.

El manament nou, que és el resum de tota la Llei divina, diu
així: estimar els uns als altres així com Jesús ha estimat.

I l'amor de Jesús no es queda en el camp de l'dealisme i els
bons sentiments. Jesús allargava la ma i es posava en contacte
amb el dolor. «Mans unides» resulta així una imatge sensible de
que els cristians continuen a través del temps la presència de
Jesús.

Donant compte de la collecta feta dins el nostre poble, tenim
la satisfacció d'haver tingut present un deure cristià.

Però seguir el camí de Jesús no permet fàcils autosatisfac-
cions. També ens diu Jesús que no tan sols de pa viu l'home,
snó de tota paraula que ve de la boca de Déu.

És un deure donar pa, i també es un deure donar la paraula
de Déu. I per donar-la, escoltarla, acollir-la. La Quaresma és el
temps saludable d'escoltar, acollir i reviure la Paraula que dóna
vida.

Estam donant els darrers retocs al programa quaresmal de
la comunitat cristiana felanitxera. Que a ningú falti l'aliment de la
Paraula de Déu.

Bartomeu Mique!, Rector

Campanya contra la Fam
Resultat de les collectes fins ara contabiltzades

Parròquia de Sant Miguel 370.933,—
Església de Sant Alfons 129.550,—
Església de Sant Agustí 46.076,—
Vicaria d'Es Carritxó 5.184,—
Sant Salvador 7.900,—
Son Valls 4.623,—
So n Negre 916,—

FELANITX	 3—

CINE FELANITX:i: 5SI231

Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3

El programa de la droga sigue...

EL PICO  2
¡Una realidad que a veces tiene muchas facetas e intereses creados!

José, el hijo del comandante de la Guardia Civil es heroinómano...

DIRECTOR: Eloy de la Iglesia.

También podrán ver en el mismo programa:

El Trueno Azul
Viernes 1, sábado 2 a las 9 y domingo 3  desde las 3

De dia estudia en una escuela privada...
De noche I( trabaja» en Hollywood.

ANGEL
Ella era un «angel» encantador...

Alternaba los estudios con la prostitución.

Complemento:

El ojo de la aguja
Un buen film de aventuras protagonizado

por DONALD SUTHERLAND

Parròquia de St. Miguel de Felanitx

Programa Quaresmal 1985
24 de febrer, PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA

Del dilluns 25 al divendres 1 de març, CONFERENCIES QUARES-
MALS t l'església de Sant Agustí, a les 9 del vespre. Predicarà el P. Mi-
guel Lliteras, Vicari de So'n Mesquida i So'n Valls.

3 de març, SEGON DIUMENGE DE QUARESMA

A les 4 del capvespre, missa a l'oratori del Calvari.

Del dilluns 4 al divendres 8, CONFERENCIES QUARESMALS a l'es-
Parroquial, a les 9 del vespre. Predicarà Mn. Francesc Suarez.

10 de març, TERCER DIUMENGE DE QUARESMA

CONFERENCIES QUARESMALS PER ALS JOVES a càrrec de
Mn. Gori Estarelles, Delegat Episcopal de Pastoral de Joventut. Tindran
Hoc els dilluns dia 11, dimecres dia 13 i divendres dia 15, a les 9 del ves-
pre, a l'església Parroquial.

CATEQUESI PER ALS NINS DE PRIMERA  COMUNIÓ.—Cada dia
de dilluns a divendres, a les 5,15 del capvespre, a l'església Parroquial.

17 de març, QUART DIUMENGE DE QUARESMA

A les 4 del capvespre, missa a l'oratori del Calvari.

Del dimecres dia 20 al divendres dia 22, CONFERENCIES QUARES-
MALS per a la Tercera Edat i malalts, els capvespres a les 6 a l'església
de Sant Alfons.

24 de març, CINQUE DIUMENGE DE QUARESMA

Dilluns dia 25, a les 9 del vespre, Celebració Penitencial a l'església
Parroquial.

Divendres dia 29, PREGO DE SETMANA SANTA, per Mn. Teodor
Suau, a les 9,30 del vespre a l'església de Sant Agustí.

31 de març, DIUMENGE DEL RAM

A les 5 del capvespre, Via-Crucis en ercamí del Calvari.

Dels dies 1 al 3 d'abril, a l'església de Sant Alfons, CONFERENCIES
QUARESMALS que concluiran amb una celebracó comunitaria de la Pe-
nitència.

HOTEL TRES ESTRELLAS

Precisa
Servicios Técnicos

Informes: Tel. 573377 (de 8 a 10 mañanas)

Vea en

Perfumería SIRER
Ias últimas novedades
y ofertas especiales en

Artículos de regalo y Listas de Boda
Concesionarios en exclusiva de

ARAMIS - CACHAREL
ESTEÉ LAUDER - NINA RICCI
PACO RABANNE

Perfumería SIRER
C. Mayor, 34 - Tel. 580370 FELANITX
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12'30 missa. A les 14 dinar (pale: I Serveis detinuació retiro i convivencia. A

taleca) i com at.

Club AlturaINFORMACIÓN LOCA( cuitura	 pale
Tràgic succés

Dilluns passat, a primeres hores
del capvespre, es produí un succés
tragic a la nostra població. Sembla
que, a conseqüència d'una baralla,
una dona de 54 anys, Ana Valero
Checo, va agredir al seu espòs An-
tonio Chueco yoveda, de 57 anys,
amb una peça de marbre i li pro-
duí fractura de crani, lo que fou
causa de la quasi instantània mort
de l'infortunat. -

Aquests fets tingueren Roc al do-
micili d'aquest matrimoni, a la pro-
longació del carrer de Santanyí, en
el barri del 'Molt d'En Galera.

En un estat d'evident pertorba-
ció mental, la pressumpta homici-
da cm-ea refugi en el vestíbul de la
Rectoria, on la trobà el Sr. Rector,
el qual ignorant del succés i estra-
nyat pel comportament de la dona,
sollicità rassistència de les Germa-
nes de la Caritat.

Mentrestant els veins s'havien
adonat de l'incident i ho posaren
en coneixement de la Guàrdia Civil,
la qual, un cop verificat el cas, re-
querí la presencia del Jutge i del
Forense i procedí a la detenció
d'Ana Valero com a pressumpt
autora. Ordenat aixecar pel Jutge
el cadàver, fou traslladat al
ten dede Manacor per procedir a
l'autòpsia.

No cal dir la commoció que ha
produit aquest succés dins la po-
blació, la qual no dubt9. en gene-
ral, d'atribuir el fet a la possible
pertorbació mental de la malau-
rada.

Avui es torna representar a Soli

Negre	 M3dona du es maneig»
Dissabte passat, al saló cultural

• de So'n Negre, es va representar a
càrrec del grup teatral «Revetla»,
la comèdia popular de Pere Capella
«Sa madona du es maneig».

Tenim notícia de que la «pre-
mier» fou un exit, ja que tant la
serenor dels actors com l'absència
dels a vegades ineludibles impre-
vists, donaren a la vetlada el to de
contentació adeqiiat.

Aquesta obra sera repetida .avui
vespre, a les 9, al mateix local i
Ilavores el dissabte dia 9 de març.

El Carnaval
El dijous i divendres de la setma-

na passada els nostres carrers fo-
ren escenari de sengles desfilades
carnavalesques protagonitzades pels

alumnes dels collegis «Joan Capó»
i «Sant Alfons».

Precedits pels tamborers d'En
Rafel Simonet foren principalment
els alumnes de la primera etapa
els que integraren les comparses,
que ompliren d'animació i colorai-
nes els dos capvespres.

Concert de la Banda de Música
a Llucmajor

Divendres passat la Banda de
Música de Felanitx, donà un con-
cert a Llucmajor, —organitzat per
Ia Comissió de Cultura de l'Ajunta-
ment d'aquella població—, en el
convent de Sant Bonaventura. Sota
la direcció de Felip Manchón, la
nostra agrupació musical interpreta
obres de R. Martinez, M. Daniels,
G. Jimenez, J. Montes, G. Gershwin,
L 1 . Webber, M. i V. Romero, Matra
i del mateix Manchón.

L'Ajuntament de Llucmajor féu
entrega al final d'una placa a la
nostra Banda i aquesta correspon-
gué obsequiant als Ilucmajorers
amb la partitura del pasdoble «Fe-
lanitx» de B. Sanchís.

Dinar-homenatge a D. Macià Barceló
Demà, a la barbacoa «La Ponde-

rosa», se celebrara un dinar- home-
natge a D. Macià Barceló (Tibús),
antic mestre del Collegi de Sant
Alfons.

Aquesta festeta ha estat organit-
zada per un grup dels qui foren
alumnes seus, amb reconeixement
a la seva peculiar i entusiasta dedi-
cació a l'ensenyament.

Oratori del Calvari
El diumenge dia 3 de marc, segon

de quaresma, a les 4 de l'horabaixa,
se dirà una missa a la capella del
Calvari.

La Croada de l'Amor Diví convi-
da a tots el fidels a aquesta Euca-
ristia.

Curs Stvdia -
El proper dimarts dia 26, a les

9'30 del vespre, al saló d'actes de
Sant Alfons, el nostre paisà Fran-
cesc Riera i Montserrat donarà una
xerrada entorn al tema: «Història
de la unió dels ligorins amb els
teatins».

Es convida a totes les persones
interessades.

Cursets de Cristiandat
DEMA TROBADA

A SANT HONORAT
A les 9 del matí encontre i a con-

El próximo domingo día 3 de
marzo, se tiene prevista una excur-
sión al Castell del Rei (Pollença).

Para informes e inscripciones:
C. Soledat, 40 - Tel. 580589.

Cruz Roja
Se pone en conocimiento del pú-

blico que el proyectado VIII Cursi-
llo de Socorrismo queda suspendi-
do por falta de matrícula.

El Delegado

Alta Costura
En la primera quincena de febre-

ro, en los salones del hotel «Princesa
Sofia» de Barcelona, se celebraron
los desfiles de modelos correspon-
dientes a la temporada PRIMAVE-
RA-VERANO 85, presentados por el
modisto JEAN LOUIS SCHERRIER,
el pionero de la Alta Costura Iran-
cesa y patrocinados por la firma
A. GRATACOS.

Por tal motivo, y habiendo reci-
bido los catálogos de telas de la
mencionada firma y el especial
«Elegance», el modisto SEBASTIAN
SUSIER lo comunica a sus distin-
guida clientela y público en ge-
neral.

Nuevo INI°. Tel. 582133.

de sociedad
NAIXEMENTS

Els esposos Andreu Ramón Ra-
mis i Canne del Pozo Rios, s'han
vists alegrais !flb el naixement del
seu primer fill, un ni u lue rebrà el
nom d'Antoni.

Enhorabona.

Els esposos Antoni Vidal Perelló
i Maria Pou Adrover, han vista aug-
mentada la seva llar amb el naixe-
ment del seu segon fill, un nin, que
en el baptisme rebrà el nom d'An-
toni.

Enhorabona.

N'Antònia Adrover Caldentey, es-
posa d'En Jaume Rosselló Julià, ha
donat a hum el seu primer fill, un
nin que se li posarà el nom de
Jordi.

Felicitam als novells pares.

NECROLÒGIQUES

El passat dia 4, entregA l'anima
a Déu a Campos, a l'edat de 85 anys
i després de veure's confortat amb
els Sagraments, D. Mateu Mas Moll
de Ca'n Ginart. D. e. p.

Reiteram el nostre condol a la
seva famíla i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Margalida
Caldentey Obrador.

Diumenge dia 10 descansà en la
pau de Déu, a 81 anys, havent rebut
els Sagraments, D. Joan Rosselló
Gayà, de Ca'n Miraies. Al cel sia.

Enviam el nostre condol a la
seva família i d'una manera espe-
cial als seus fills D. Joan j D.a Se-
bastiana.

La FUNDACIÓ SERVEIS DE
CULTURA PEL POBLE promou
un «concurs» de projectes d'entre-
ten ment i diversió per les Festes,
que estimulant l'enginy i la parti-
cipació festiva i cultural dels dife-
rents sectors que componen el nos-
tre Poble, proposin noves o reno-
vades idees per a la realització de
les Festes Populars.

Es tindrà en compte molt espe-
cialment:

* equilibri entre els diferents ac-
tes: culturals, esportius, recreatius.

* la possibilitat de participació
dels diversos sectors de la pobla-
ció: Mallorquins, immigrants, nins,
joves, yells...

* respecte a les tradicions i al
mateix temps introducció de modi-
ficacions actualizadores.

* costos dels actes i gratuïtat o
no dels mateixos.

• creació d'espais de festa...

La FUNDACIÓ «SERVEIS DE
CULTURA PEL POBLE» destinarà
cent mil pessetes a premiar el
millor o els millors projectes (en
aquest cas es dividira la quantitat
entre els premiats a' judici del
jurqt).

Poden prendre part qualsevol pet-
sona o agrupació.

La data final d'entrega de la me-
mòria explicativa o avant-projecte
es: 30 Abril 1985, al local social de
la Fundació:

carrer del mar, n.0 6, tercer pis -
07012 Palma

El jurat 'seleccionador estarà for-
mat per les següents institucions:

Federació d'Associacions de Veins
de Palma.

Associació Premsa Part Forana.

Endemés la FUNDACIÓ publicarà
els millors projectes o idees, que a
criteri del jurat, sigui interessant
donar a conèixer per aconseguir-ne
la divulgació i posar-los a l'abast
de tothom.

Ciutat, 10 febrer 1985.

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Hurts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Mariana 9'30 a 1
Tarde 330 a 8

Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
Para su comodidad damos hora.

SE VENDE RESTAURANTE MAR-
BLAU y un solar en Centro Co-
mercial Porto-Colom.
Informes: Tel. 575174 -575286

SUPERHAIBAS
OFERTA ESPECIAL

Limpiador Domestos litro y medio
	

157 pts.
Mantequilla Arias 90 gms. 	 90 pts.
Suavizante Mimosin 4 litros

	
298 pts.



— Yo me dije: Tal y
como están los tiempos uno
no puede hacer depender la
seguridad de su futuro de
Ias conocidas pensiones. Por
eso debo contar con un
plan de jubilación propio.

Busqué, analicé las
propuestas, las comparé y
así dí con mi propio plan:
EL PLAN DE JUBILACION '
"SA NOSTRA"

Aparte de encontrar que
era el más amplio y el más
flexible, me ofrecía ventajas
y beneficios únicos.

Lo importante es pensar,
porque el que piensa, gana.
Y así no depende de nadie.

UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN

Para una edad de Jubilación de 65 años y una cuota inicial de 10.000,- ptas./mes.

EDAD CAPITAL FINAL
PREVISIBLE (1

57.578.048
30.002.667
15.008.640

35 años
40 años
45 años

PENSION INICIAL
PREVISIBLE (*)
500.007 ptas/mes
260.578 ptas/mes

130.352 ptas/mes

I Suponiendo una rentabilidad del 7 1% y un incremento anual de la cuota del 10%.

Plan de jubilación

NOSTRA'
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JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722

INMOBILIARIA:
OFICINA EN PORTO
•COLOM:

INFORMES:

•Salustiano Moreno
CI. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)

Horario: Laborables,
de 10 a 13 y de 16 a
19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34

Mobles KONSERRAT
Els convida a visitar la recentment

AMPLIADA EXPOSICIO
Els esperam

Passeig Rep. Argentina, 24 - B - Tel 580549

La direcCiír de Casino Mallorca
c'omençarà un airs de croupiers
després de la qual  s'estudiarà
una inmediata incorporació ren

dels Participant's.

FELANITX

vinti-eine
anys
enrera

El jovent d'abans, se'n guardava
com de caure a declarar-se objec-
tor de consciència per alliberar-se
del servici militar. No hi anaven de
berbes, no, en ses coses de la mill-
cia. Aquest compromis de servir la
Patria se considerava com Hei de
vida i si algú tractava d'escainar
gens, li recordaven que la SibiHa
ho deia molt clar: «el jorn del
judici, sera pel qui no haura fet
servici». Com xotets de cordeta els
joves eren quintats i si no havien
fet el servici voluntari, els destina-
yen per adi i per alla.

Per què hi hagués una mentalit-
zació adequada, era freqüent orga-
nitzar cursets premilitars en els
que intervenen un sacerdot, un
metge i, a vegades, un militar.

Vegeu-ne una mostra publicada
zl «FELANITX» del 6 de febrer
de 1960: -
CHARLAS PREMILITARES

Como en años anteriores, la Ju-
ventud de Acción Católica ha orga-
nizado unas charlas premilitares.
Acuden a ella, casi la totalidad de
los jóvenes del nuevo reemplazo y
se vienen celebrando en los locales
que tiene la A. C. en la calle Josè
Antonio.
EXPOSICIÓN PINTURAS

El pasado 7 de febrero, fue clau-
surada, en la Casa de Cultura de la
Caja de Pensiones, la exposición de
retratos y paisajes del joven pintor
Miguel V. Sebastián Llambías.

Los 12 dibujos que figuraban en
catálogo, interpretados con deli-

cadeza y personalidad que caracte-
rizan al pintor de 13 años, son
muestras de una soltura y maestría
poco corrientes en un muchacho
de tan temprana edad y causa ad-
miración a la par que atrae la
s'impatía de cuantos contemplan y
'juzgan su producción artística.
HALLAZGO •

Hace unos días y por un agricul-
tor de nuestro término, fué encon-
trada una emisora sonda de las uti-
lizadas por las fuerzas aéreas para
obtención de datos meteorológicos.

Al parecer dicho ingenio fué lan-
zado por alguna de los aviones de
las Fuerzas Aéreas Norteamerica-

nas y, una vez cumplido su fin,
vino a caer en uno de nuestros
campos.
OAR-AG UILAS

La Vocalia de Deportes ha orga-
nizado interesantes competiciones
de fútbol, baloncesto y ping-pon.

En fútbol se han formado seis
equipos cuyos nombres son:, C. D.
Mariano, U. D. Aguilas, U. D. Isle-
tios, C. D. Atletas, R. C. D. Gimnás-
tica y Atlético de Porto-Colom.

En baloncesto participan los si-
guientes equipos: Imperial, C. D.
Vencedor, C. D. Aguilas, Invenci-
bles, C. D. Neutral y C. D. Líder.

En el torneo de Ping-pon, que
viene desarrollándose en medio de
una enorme emoción debido a la
igualada lucha que sostienen tanto
el grupo de cabeza en el que están
Antonio Martinez, 9abriel Uguet,
Rafael Tomas y Juan Perelló, como
el grupo de la cola en el que la
pugna no es menor ya que son va-
rios los que luchan para no osten-
tar el farolillo rojo.
ONDAS CALLEJERAS

Estamos en pleno carnaval. Las
pequeñas máscaras recorren las ca-
lles en las primeras horas de la
noche y otras, de más edad, lo
hacen hasta las altas horas.

Por lo visto con esto de que esta-
mos en carnaval, algunos hacen de
las suyas. Si no tuviéramos un es-
pacio limitado, les hablaríamos de
máscaras y gamberros, los cuales
son maestros en el oficio de ensu-
ciar las viviendas de nuestra ciu-
dad, empleando al efecto tiestos,
ollas y artefactos de otra índole y
peor especie.

I és que pareix que pels darrers
dies, —carnestoltes—, hi ha un poc
de manega ampla en la tolarancia
cívica amb l'excusa de que aquest
folgori passarà, tal com diu la can-
gó popular:

Sa Corema passara
així com es Darrers Dies;
a Pasco hi haura novies
i tots 'nirem a ballar.

Fins una altra si Déu ho vol
D'ALLAVORS

SE VENDE CASA en Via Argentina,
n.° 37
Informes: Tel. 581134

.SE VENDE RESTAURANTE MAR-
BLAU y un solar en Centro Co-
mercial Porto-Colom.
Informes: Tel. 575174 - 575286

Vuit entitas illenques han decidit
enguany presentar un front comú
per a la defensa de la naturalesa,
concretament en defensa d'un con-
junt d'espais naturals del litoral de
les Illes. Aquestes vuit entitats són:
el Partit Socialista de Mallorca, el
Partit Comunista de les Tiles Ba-
lears, l'Obra Cultural Balear, Co-
missions Obreres, el Centre de
Cultura Popular, la Federació d'As-
sociacons de Veins, el Partit Socia-
lista Obrer Espanyol i el Grup Ba-
lear d'Ornitologia.

El seu objectiu és la protecció
dels següents espais naturals: Cala
Mondragó, Cala Agulla, Punta de
n'Arner, Ses Salines d'Eivissa, Ca-
la'n Turqueta i Sa Canova. La deci-
sió que es prengué en el primer
contacte entre les entitats fou la
d'agrupar en una única campanya
tots els fronts de lluita peroué, per
dir-ho clar, sempre som a les ma-
teixes.

Sembla que la punta de n'Amer
i Cala'n Turqueta . seran fàcilment
salvables de les urbanitzacions, tal
com estan avui les coses, sense fer
grans escarafalls. Dels altres casos
ja no podem dir el mateix.

Requerim joves entre 18 i 25
anys"- interesl'ats en un treball
estable .i be#,Aremurterat, que li
permetrà ft-AÇO-se un gritifutur.

UNA  API6SIONÁN1-

PROFESSICI.

Les possibilitats urbanitzadores
que permet la Conselleria del
Sr. Saiz ha animat els especuladors
i ha fet reaccionar al sector pro-
gressista contra la mania destruc-
tora. La qualitat estètica i natural
de tots aquests Rocs apuntats bá
valen l'esforç d'intentar conservar-
los intactes no nomás de cara al
turisme sinó també per una millor
qualitat de vida a les Dies.

L'agrupació GOB-Felanilx ha vol-
gut presentar aquesta campanya en
els seus inicis als lectors del set-
manari «Felanitx» per anar-la se-
guint puntualment sempre que hi
hagi novetats d'interès. Donarem
más informacions en propers es-
crits.

GOB-FELANITX
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Láminas para cisares
marc7s y molduras

fotografía
17PrInas[1.

toPjor, 5 TeI. 580314
11.01111•MIN4.1•11111•11..	

Si tens més de 18 anys i4rferlys
de 25 i estàs en possessiCitel
t íto I de bitxillerat, BUI ,-

equivalánts; crida al.-.

'Mallorca - cle 9 a 1 5 ji
l'aténció'de ia•Srta,

7,C$

NATURALESA I SOCIFIM

Campanya ell defensa	 'itoral



Cronicó Felanitxer
Apèndix

per Ramenz Rosselló

1526.—L'església i clergues de Pollença rebia un censal sobre els del-
mes dels blats reials de Felanitx. (RP)

1526, 20 juliol.—E1 rei escriu als oficials i autoritats de Mallorca refe-
rent a les indulgencies que s'han de predicar a totes les viles a favor de
«Nuestra Señora de los Corporales de la ciudad de Daroca». (ACA)

1526.—El bad de Felanitx per l'obra de la Seu ha captat 2 Inures, 8-

sous i 2 diners, entregat pel baciner Miguel Abrines; de forment 6 guar-
teres. Els obrers entreguen 13 lliures i un sou pels nelits : ,de la barca
grossa que aportà la pedra de Santanyí que eren 29 carretades a raó de
9 sous Ia carretada. (Fa) -

1527.—Capta del badt de la Seu: 2 lliures, 7 sous i 6 diners; de for-
ment 5 quarteres, 3 barcelles i 2 almuds. (Fa)

1527, 13 desembre.—E1 rei escriu a les autoritats de Mallorca notifi-
cant que vendran a la Ciutat i viles els ministres i procuradors de l'esglé-
sia de Santa Maria de Daroca, dita també «Nuestra Señora de los Corpo- •

rales», per predicar les indulgències concedides pel Papa. (ACA)
1528.—Antonina, filla de Joan Binimelis, es colloca, per temps de 6

anys, amb Onofre Ballester, apuntador, per servir-lo; vestida i calçada i
al final rebrà un vestit nou i 10 lliures. (AF)

1528, 14 desembre.—Joan Comes, fill de Bartomeu, sastre, es coloca
durant dos anys amb el magnifie Nicolau Espanyol per servir-lo; vestit
i calçat. (AF)

1528.—Pereta, filla de mestre Jaume Abram, cirurgià de Felanitx, es
colloca durant 5 anys amb el notari Pere Ferrandell per servir-lo; vestida
i calçada i al final un vestit nou. (AF)

1528.—Capta del bad de la Seu: 41 sous; de forment, 4 quarteres,
4 barcelles i 2 almuds; el transport era fet per via marítima (Porto-
colom). (Fa)

1529, 8 gener.—E1 Gran i General Consell tracta el problema i malde-
caps que causen els turcs i moros que tenen «sempre assetiada aquesta
ylla que vuy la negociació mercantil stet totalment desbaratada y perduda
y a gran vergonya la cristiandat». (AGC)

1529.—Capta del bad de la Seu: 41 sous. Hi ha diversos pagaments
de pedra de Santanyí per la trona petita. (Fa)

1530, 8 març.—El Gran i General Consell tracta de fer torrions als
llocs marítims, on hi ha talaies, perquè els talaiers es puguin resguardar.

— També parla de les conveniències de fer seda, ates a l'illa, espe-
cialment a Sóller, hi ha molts de morers. "(AGC)

— Més es parla de les represàlies que es fan a Messina contra els
mercaders mallorquins, segons ho ha informat el cònsol de la nació cata-
lana a Sicilia.

— Més, sobre fer un present de vitualles al capità Andrea Doria. (AGC)
1530.—Capta del bad de la Seu: 37 sous, entregats pel baciner Miguel

Abrines; de forment, 2 quarteres, 5 barcelles i 3 almuds. (Fa)
1531, 9 gener.—E1 Gran i General Consell decideix fer provisió de

pólvores per repeHir els atacs de Barba-rossa, que resideix à Alger. (AGC)
1531, 3 maig.—La reina Isabel nomena batle de Felanitx Bernat Oliver,

de Pentecostés a un any. (ACA)
1531, 23 octubre.—E1 Gran i General Consell tracta sobre «lo evident

e notori dan que contínuament, de molts anys ensez, rep aquest Regne,
axi en la mar com en la terra, de les fustes de Barbarrossa, és rah() nos
esvetlém en pensar altres maiors mals que per lo temps poriem sus tenir»,
i seria convenient fer provisions i procedir a l'armament de la gent. (AGC)

1531.—Capta del bad de la Seu: 2 lliures; de ferment 2 quarteres. Es
pagaren 60 lliures per diverses barcades de pedra de Santanyí. (Fa)

1532, 28 juliol.—La reina nomena batle de Falaniclz Antoni Sagrera.
(ACA)

1534, 18 abril.—És nomenat batle de Felanitx Antoni Oliver. (ACA)
1534, 29 juliol.—E1 procurador reial notifica al batle de Felanitx que

nomena lloctinent seu a la vila Andreu Gaià, notari, ofici que era vacant
per la renúncia d'Antoni Mesquida. (RP)

1535, 17 abril.—Nomenament de batle de Felanitx a favor d'Antoni
Adrover. (ACA)
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Carta
AL
DIRECTOR

FELANITX

ELS SIM BOLS DE LA GUERRA

Sr. Director:
Ens agradaria fer unes puntualit-

zacions respecte de la carta publi-
cada al darrer número i firmada
amb el pseudónm d'«Ecuanime».

la. Comparar la làpida i la creu
dels caiguts de la vila amb l'Esco-
rial i les Piràmides d'Egipte demos-
tra que l'autor de la carta, per més
«ecuanime» que sia, revela un pès-
sim sentit de les proporcions. Els
monuments que cita són part del
patrimoni artistic de la Humanitat
i per airar mateix no sols mereixen
respectar-se sinó també conservar-
se. La creu i la lapida no tenen
gens d'interès artistic i si ho mi-
ram des d'aquest punt de vista,
potser hi són de més.

2a. Esperar que el Govern de
Madrid faci tomar «el Valle de los
Caídos» per prendre una decisió
sobre una qüestió particular del
nostre poble revela una mentalitat
centralista rebel a tot tractament.

3a. El senyor «Ecuanime» false-
ja la realitat qua afirma que la creu
va esser aixecada amb el consenti-
ment tacit i amb l'entusiasme de
varies generacions de felanitxers.
Ben segur que molts de felanitxers
se'n degueren alegrar: els de dre-
tes, els fascistes. Ara, als altres
segurament no els degué fer gaire
gracia, però com és natural calla-
ren.

4a. Oue els errors formen part
de la história i de la cultura és
cert, per-6 estaríem ben arreglats si
d'acord amb aquesta teoria no po-
guessim posar remei a tots aquells
clue en tenen un de fàcil i senzill.

5a. Efectivament, els capellans
ban tengut ocasió de fer-se un tip
de celebrar funerals per les animes
dels caiguts, però no hem de pen-
sar que fos per decisió pròpia. Els
funerals se deien per encàrrec de
qui els comanava. Si resulta que no
hi havia ningú que s'atrevís a en-
carregar-ne per honrar públicament
i amb solemnitat els de l'altra ban-
da, la culpa no era dels capellans.
No sabem com va de teologia, el
senyor «Ecuanime», però hauria de
sebre que quan l'Església prega
pets morts no n'exclou cap ni un
que hagi passat a l'altre món, tant

té com si no té ningú què pagui
la cerimónia.

Arribats aquí, hem d'expressar la
nosra perplexitat davant l'argumen-
tació de la carta. Resulta que
admet que és una injusticia que
durant quaranta anys hi hagués
bons i dolents amb la consegüent
discriminació en qüestió d'honres
fúnebres públiques. Doncs bé, ¿per
què nega ara l'oportunitat de po-
sar-los a tots en pla d'igualtat? No
està bé que uns tenguin placa i els
altres no, i com que no és qüestió
de fer plaques noves perquè la
guerra se va acabar i millor seria
no parlar-ne pus, la sortida més
rápida i neta és retirar la lapida.
(En tot cas, voldríem que qualcú
ens digués ¿què hi fa el nom d'En

Jose Antonio Primo de Rivera a la
façana de la Parròquia quan, ni va
néixer a Felanitx, ni hi té parents,
ni hi va venir mai?).

Proposam al senyor «Ecuanime»
que s'ho torni a pensar i si respon
realment al seu pseudònim per ven-
tura mudara un poc d'opinió.

Tres lectors

ENRAJ OLERA

Sr. Director:
Idò que vos pensau!
Fullejant es «Felanitx» de la set-

mana passada, he llegit que a sa
sessió plenaria extraordinaria de's
nostre Consistori, es va decidir
«per majoria» enrajolar sa plaça
de S'Abeurador i es Passeig.

Crec que ha de quedar molt 136.
Ja era ben hora que aquest Ajun-
tament democratic en fes qualcuna
de sonada.

Altre temps, no fa gaire anys,
varen xapar es Passeig i encara que
qualcú hi va dir sa seva, sa cosa
va tirar endavant.

Ara, es qui comanden a la Vila,
se despengen amb enrajolar S'Abeu-
rador. Ja que han tengut aquesta
idea, i si no els ha de saber greu,
hi diré es meu parer.

Crec que, al manco es veinats,
n'han d'estar contents, així en s'es-
tiu no tendran pols. Si qualcú vol
aplegar plomissons per fer confitu-
ra, estaran nets de terra o grava.
I es dia de sa fira, quan hi ha tanta
de gent, no entraran macolins per
dins ses sabates. Ës a dir, que ten-
dra moltes d'avantatges.

Ja que fan agues* feina, convé
mirar-s'hi un poc i no posar-hi rajo-
les de ses barates, de pols o de
terrasso, hi quedarien millor rajo-
les de ceràmica, i si pot ser, que
tenguin molts de dibuixos i així fa-
ria més planta i donaria gust passe-
jar-shi, prendre la fresca, pegar-hi
qualque patinada quan hi hagi un
poc d'humitat...

Posats a fer coses, no seria mala
idea posar-hi un cassinet, que tam-
136 podria dur s'Ajuntament amb
un municipal d'encarregat (ara que
diuen que es municipals no fan
res); si sa cosa anas 136 que hi
hagués molt de guany n'hi podrien
destinar més.

També estaria bé, i no du gaire
feina, fer-hi un parell de rampes
per poder-hi passejar en cotxe i
així estalviarien passes ara que és
temps de crisi.

I Ilavors diran que S'Ajuntament
tot ho posen en xerrar.

Un

LA CONFERENCIA DEL
SR. SIMARRO

Senyor Director del setmanari
Felanitx» :

A la vista de l'anunci que publi-
careu dissabte passat dia 16 m'agra-
daria fer una consideració.

Es una llàstima que quan, a la fi,
el senyor Joan Simarro decideix
traslladar-se a la nostra població
per posar-se en contacte amb els
foravilers de Felanitx, ho faci a
través d'un acte de partit al que no
assistiran, lògicament, les persones
que tenen altres maneres de pen-
sar, políticament s'entén.

Sembla que un conseller del Go-
vern Balear, sia del partit que sia,
hauria de tenir ben clar que, dei-
xant de banda la ideologia que pro-
fesa, ha d'esser el conseller de tots.

El senyor Simarro, per desgracia,
no ha estat a l'altura d'un càrrec
que possiblement li ve gros. La
conferència, al local que fou de la
UCD, després de la UF i ara del
PDP (ja veurem demà) potser hau-
rà servit de qualque cosa al partit
organitzador; dubtam que hagi es-
tat útil pels foravilers felanitxers.

Un pagés

AGRADECIMIENTO

Sr. Director:
Le suplico la inserción de estas

lineas de agradecimiento a la Poli-
cia Municipal, por la diligencia de-
mostrada en la recuperación de una
moto que me fue robada el pasado
dia 14, la cual fue recuperada antes
de las 24 horas.

Si en ocasiones se han expresado
criticas hacia este cuerpo, considero
muy justo el que se de cuenta tam-
bién de sus éxitos.

Atentamente,

• Rafael Tornis
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'FELANITX

Ray que tomar medidas urgentes
El Felanitx una caricatura de equipo

Autocares hijo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Exitosa presentación de la co-
media «Se MADONA DU ES MA-
NEIG» por el grupo «REVETLA»

-en «SO'N NEGRE» el pasado sába-
do. La gente, que llenaba a rebosar
el pequeño local, aplaudió al final
a rabiar. Esta noche está prevista
una segunda representación que es-
peramos tendrá la misma fortuna.
Allí estaremos para informarles.

• Vimos la «cinta» del HOME-
NAJE AL «PATRÓ ESTEVA» que
cumplió sus «cent anys» y es que
es magnífica. La verdad es que nos
retrató al valiente centenario, que
rebosa aun vitalidad, de una mane-
ra fiel y con una sencillez terrible-
mente humana.

• El pasado viernes día 15, pu-
dimos leer en «ULTIMA HORA» en
Ia sección «GENTE» que escribe
PLANAS SANMARTI una lista de
famosos mallorquines —que, según
él— deberían haberse disfrazado en
estas fiestas de CARNAVAL de la
siguiente manera. Damos simple-

mente los nombres de gente rela-:
cionada con Felanitx de esa larga
lista que encabezan el «batle» Agui-
ló y proseguida por el Delegado del
Gobierno Sr. Plasencia.

Josep Melià de Perry Mason, Co-
lau Llaneras de Andre Malraux, An-
dreu Manresa de Malade Imaginai-
re, Gaspi Sabater Vives de Gaspar
Sabater Reynés, Maikel de Polans-
ki/Fellini, Joan Riera Ferrari de
von Aschenbach, Xesc Forteza de
Hermanos Marx... - etc. Sin comen-
tarios.

• El pasado domingo fuimos a
MANACOR a ver las CARRERAS
DE TROTE ENGANCHADO que
cuentan con mucha afición de Fela-
nitx. G. MORA, famoso caballista
felanitxer, participó en tres carre-
ras, exactamente en la tercera, cuar-
ta y sexta, venciendo en... ¡las tres!
¡Como sabe el tío! Nuestro compa-
ñero JAUME RIERA, que participó
en la sexta, consiguió un meritorio
tercer puesto.
• A mediados de marzo va esta-
llar en PORTO-COLOM una colosal
«BOMBA», se cree que sera cosa
del terrorista PEPITO y el evento
tendrá lugar allá, por Cala Barba-
cana. Es posible que la onda explo-
siva salga incluso de una gigantes-
ca cocktelera. Avisaremos del Día D
y de la hora H. Ya saben los kami-
caces de turno, a alistarse tocan.

• Lucida resultó en la discoteca
«CLASS» la fiesta de CARNAVAL el
pasado sábado. Disfraces para to-
dos los gustos y un jurado de
lo más competente, que no acertó
porque no quiso. Pudimos ver esas

Tel. 580111

El Badía de Cala Millor venció al
Felanitx por cinco goles a uno, en
partido disputado en la localidad
turística, correspondiente al cam-
peonato de tercera división. 4-1 en
el descanso.

Arbitraje sin complicaciones del
colegiado Coll Pou, que amonestó
a Santi, R. Nadal, Acuñas y Jaime.

Felanitx.— Nadal(2), Santi-(0), Acu-
fias(0), Perelló(1), Oliva(1), R. Na-
dal(1), Rial(2), Muntaner(2), Alfon-
so(0) Vac; (0) y Vera(3). Antich(1)
salió Rial y Garau(—) por Alfonso.

GOLES
1-0. Minuto 13. Barceló, al trans-

formar un máximo castigo.
1-1. Minuto 18. Vera, al cabecear

de espaldas a la meta defendida por
Julio.

2-1. Minuto 20. Llull lanza a puer-
ta picando el balón espectacular-
mente y el gol resulta de bella fac-
tura.

3-1. Minuto 26. Jugada de Onofre,
con tiro a puerta que rechaza Nadal
y Jaime no tiene más que cabecear
a gol. -

4-1. Minuto 41. Frau, de fortfiimo
disparo, bate irremisiblemente a Na-
dal.

5-1. Minuto 90. Sansó cierra la

innovaciones que se han hecho en
la sala, mereciendo especial aten-
ción esas extraordinarias pinturas
de BERNAT SANSO, un artista lo-
cal que da muestras de auténtica
genialidad.

• Mariana domingo en «LA PON-
DEROSA» no olvidarse del almuer-
zo-HOMENAJE a DON MACIA «TI-
BUS». Allí estarán muchos felanit-
xers, «S'ESTOL DES GERRICO»,
que también se ha unido al acto y
se espera que la «CORAL» y «ES
CAVALLETS» tampoco se queden
atrás.

• Esta semana en los cines de
Felanitx películas relativamente in-
teresantes. «EL TRUENO AZUL»
que cuenta con el actor ROY
SCHNEIDER, «EL PICO-2» de ELOY
DE LA IGLESIA, director muy
irregular. El último «invento» de
SUMMERS que lleva el título «LA
BIBLIA EN PASTA» que pretende
divertir, si lo consigue o no es otra
historia, y una buena película «EL
GOLPE II» que nada tiene que ver
con «EL GOLPE» de ROY-HILL,
pero los dstribuidores hispanos a
veces se pasan de listos y colocan
titulito de espanto; ellos sabrán
por qué.

JORDI GAVINA

Traspase
Industria comercio,
normal funcionamien-
to, locales adecuados
ampliaciones Mayoris-
tas. Buenas condicio-
nes.
Ref.a Tel. 581400

cuenta de otro fortísimo disparo.
DEBACLE MERENGUE_

Pese a que Rial, Vera y Muntaner
lograron algún meritorio contragol-
pe, la verdad es que el Felanitx con
una defensa más frágil que el vi-
duo, dió enormes facilidades a un
conjunto que en plan atacante no es
nada del otro jueves. Los de la cos-
ta fallaron dos penaltis, y obligaron
al meta Nadal a lucirse en tres o
cuatro ocasiones clarísimas; con es-
to está dicho todo. El resultado can-
ta por si solo. Está bien decir que
el Felanitx tiene muchísimas bajas
importantes. Parece sufrir este año
persecución arbitral, pero también
es cierto que los modales de los ju-
gadores dejan mucho que desear.
Es el equipo que más tarjetas ha
visto de tercera balear.

Urge tomar medidas, porque el
descenso es una amenaza constante.
Mas jugando de esta forma. Hay
que contar que el Porto-Cristo y el
Artá siguen soñando con la perma-
nencia. Hay que evitar el descenso
à toda costa, el fútbol felanitxer po-
dría desaparecer la próxima tempo-
rada. Los felanitxers somos así.

J. G.

,,2.4 REGIONAL
CA'S CONCOS, 2 -
ATCO. VIVERO, 1

DOS PUNTOS DE INCALCULABLE
VALOR

Mucho se jugaba el conjunto «co-
carrí» en este envite, ni más ni me-
nos que sepultar a los del «vivero»
en puesto de descenso, y lograr
ellos un respiro de cara a la per-
manencia. Una victoria, apretada,
pero suficiente para conseguir es-
tos objetivos. Si bien el Ca's Con-
cos cuenta con 6 negativos y no
puede dormirse sobre los «laure-
les».

3.' REGIONAL
S'HORTA, 3 - SAN PEDRO, 0

MAGNIFICO TRIUNFO
Un gran favor les han hecho los

de S'Horta a los de Cala d'Or, al
derrotar al segundo clasificado el
San Pedro por un tanteo claro y
convincente. Los visitantes eran un
equipo que podía llegar a incordiar
a los líderes, que últimamente no
andan muy finos, y que si no pier-
den, sólo consiguen empates nada
extraordinarios».
El S'Horta, que navega firme por

Ia mitad de la tabla, está demos-
trando en este último tercio li-
guero ser una de las formaciones
más temibles.

SENCELLES, 7 - FELANITX
ATCO., 3

CACHONDEO FINO
Los atléticos ya no se toman los

partidos en serio. Van un grupo de
amiguetes a cumplir —sin más— el
expediente. Nosotros metemos tres
—que está muy bien— y ellos me-
tan los que quieran, que más da
—que es puro pasotismo—.

Marcaron los goles N. Juliá (2) y
el otro «Morete», que concretó un
remate de este jugador que envió a
la madera.

(Pasa a la pi (/ . 10).

LA BIBLIA EN PASTA
Seguidamente:

La Semana anterior, EL GOLPE y esta

EL GOLPE II
Un programa para no perderse

Jueves dia 28 a las 9 noche

Ella vivía de su cuerpo;:otros querían vivir con su cuerpo

La mujer pública
Y de complemento:

Orgía de hembras calientes
Viernes 1 y sábado 2 a las 9 y domingo 3 desde las 3

El actor con más impacto en la actualidad, mostrará sus más
audaces aventuras:

En la cuerda floja
cpn Clint Eastwood

Y steguidatnente le parecerá que se hiela su sangre

et pozo del infierno

clue principal 
Hoy sábado a las 9 y mañana desde las 3 

Llega la última película de SUMMERS



Atletisme

LA	 Acte de presentació del

DA II Cross Joan Capó
1975 i 1981, segons un diputat hei-

Naps
Nfaituu,

0 V9 
I

„--0
— Algunes novetats de 'fibres

en cata IA:
«Te deix, amor, el nap com
a penyora».
«Tirant lo Nap».
«Ditunts sota els napers en
flor».
«Mort de nápia».

— Sabem que l'Ajuntantent té
un projecte de reforma de
Ia plaça Pax i tenim ,:una
proposta: un gran Nap en
erecció que sigui un brolla-
dor a cada quadrant de la
plaça. Era inevitable.
N'Albertí i en Cafiellas fa-
ran parella a 1'1, 2, 3 de la
setmana que ve: «son no-

. N . i o s y residentes en Madrid».

Restaurante Pizzeria

COPA D'OR
abierto a partir del 1.° de marzo

Dr. Julián Ticoulat Mestre
PSIQUIATRIA

Consulta: C. Miguel Bordoy, 22-1°.

Miércoles de 4 a 8 tarde

Tels. 581518 y 581797

Seguros: ASISA, IMECO y MARE NOSTRUM

FELANITX

Un poc més de prehistòria
ti massa de desgraciada història]

Avui vos voldria parlar del que
fins ara hem trobat fent passes per
redols que per una part els estu-
diosos ens han assenyalat i per
l'altra ens han donat a conèixer
gent de per fora-vila que, dels
seus avant-passats, «havien sentit a
dir...».
, El que avui intentaré fer és un

Poe d'estadística del que hi ha i
del que hi ha hagut dins el nostre
terme:

Hi ha No hi

cosa queda res

Vivendes
	

2	 12
Talaiots
	

8	 10
Enterraments
	

4	 13
(dins terra)
Defensa
	

3	 3
(murades)
Coves
	

15	 3
(vivenda)
Coves
	

11	 4
(enterrament)

Com veis, hi ha (o hi ha hagut)
molts de Hoes on han viscut molt
abans dels àrabs i molt abans de
que els romans venguessin a domi-
nar la nostra illa.

La llàstima de tot això és que la
major part de vegades que hem po-
gut trobar el Hoc segur on hi ha ha-
gut habitatge o enterrament ha es-
tat un poc de casualitat i un poc de
sentit del que voliem trobar. De
quasi tot n'han fet parets o cases i
la major part de coves les han ta-
pades de pedres i brutor, (a una
d'elles hi tiren animals morts).

El que jo voldria recordar a les
nostres autoritats és que segons de-
cret 2563/1966, (aprovat per la Co-
misió Provincial del Patrimoni His-
tòric-Artístic de les les Balears el
15-1-80) els ajuntaments són els di-
rectament responsahles de que nos'es
penyi el poc que ens queda (article
3er.) de tots els llocs que tenim
dins Felanitx, Mallorca i les altres
illes. I als més joves brindar-los la
nostra ajuda (la meva i la dels
meus companys de rutes) per anar

a mostrar-los tot el que hi ha per veu
re a fi de que ho vagin estimant.

Encara hi ha coses, no assenyala-
des a cap llibre, que no han estat
tocades de cap nià des de fa més
de 30 segles. Jo voldria que qualque
dia se poguessin excavar en tota re.

. gla, amb el permís de les autori-
tats, a fi de que servissin per estu-
dis posteriors, i a fi de poder sebre
el dia de demà com estaven, fil per
randa, i de que altres investigadors
puguin estudiar-ho darrera nosal-
tres.

Un altre dia (si Déu me conserva
Ia salut i l'humor) voldria donar a
conèixer i anomenar amb fites cla-
res on és que encara hi ha coses
que s'han de conservar i que es po-
den veure de la nostra prehistòria.

Andreu Vidal

) EL .1 -4144
a El TRIBUNAL DE TORUN

encarregat de jutjar els implicats
en l'assessinat del sacerdot polonès
Popieluszko, ha condemnat a vint-
i-cinc anys de presó als dos princi-
pals acusats.

• La part més important dels
PRESSUPOSTS DELS ESTATS
UNITS es dedicarà a la fabricació
d'armament nuclear i d'enginys es-
pacials de carácter militar. L'aug-
ment de les despeses militars es
situen aleshores en un 13 % respec-
te del 1984 i el dèficit total dels
pressuposts serà d'aproximadament
31 bilions de pessetes.

• La frontera entre GIBRALTAR
i Espanya va ser reoberta el pro-
passat dia 5 de febrer, després de
tretze anys d'incomunicació per ini-
ciativa del govern espanyol ales-
hores.

• Eis GOVERNS BRITANIC I
ESPANYOL han començat a discu-
tir a la ciutat suïssa de Ginebra el
tema de la sobirania de Gibraltar.
Mentrestant els representats poli-
tics gibraltarenys 'no estan d'acord
en la forma com s'estan duguent
a terme aquestes converses que
—diuen— impliquen la potència co-
lonitzadora i el país vel del terri-
tori per descolonitzar, sense tenir
present l'opinió del territori de Gi-
braltar.

• Mentres di GOVERN ESPA-
NOL fa passes ì més • passes per
aconseguir la intdgració en el Mer-
cat Comú abans del 1986, l'illa de
Groenlàndia, part integrant de Di-
namarca, deixà de pertànyer per
voluntat pròpia a les comunitats
europees el propassat de febrer.

• Tot i que les dates concretes
encara no estan del tot aclarides,
ni molt menys confirmades, es creu.
que el REFERENDUM-OTAN anun-
ciat pel Govern espanyol per al
proper any, es podria celebrar en-
tre el 20 de març i el 20 d'abril.

• DOS BILIONS DE PESSETES
seria la quantitat evadida de l'Es-
tat espanyol a bancs suïssos entre

vètic.
El passat divendres, dia 15, a les

9 del vespre i en el Saló d'Actes
del Collegi Joan Capó, tingué Hoc
un acte de presentació d'aquest
II Cross que s'espera poder 'cele-
brar el proper diumenge dia 24.

L'acte fou rebut de bon grat per
part dels assistents al mateix. Ga-
briel Bennássar projectà una sèrie
de diapositives, on hi havia una
primera part dedicada al passat
cross, i una segona presentant
aquest i recordant les collabora-
cons que l'han fet possible. Comen-
tà les diapositives i presentà el
II Cross, Joan Pons. Posteriorment
el President de la Junta Gestora de
la Federació Balear d'Atletisme,
Sr. Oliver, pronuncià unes paraules
encomiant la labor del club orga-
nitzador. Finalment el president del
C.. Joan Capó, Antoni Vicens, agrai
als representants de la F.B.d'A., de
l'Ajuntament de Felanitx, al Direc-
tor de «Sa Nostra», entitat patro-
cinadora de la prova, als altres
collaboradors i al públic, la seva
assistència i la seva ajuda.

Fianlitzà l'acte amb un aperitiu
i un vinet per a tots els assistents.

• Un DOCUMENT INTERN de
l'executiva del PNB (EBB) dirigida
als seus militants afirmava que el
partit no renuncia al dret d'autode-
terminació del poble basc.

• La UNIVERSITAT D'OXFORD
(de tradicional tendència conserva-
dora) no volgué concedir el títol
de Doctor Honoris Causa a la
primera ministra brithnica Margaret
Thatcher (conservadora) pets re-
talls pressupostaris que el seu go-
vern ha mposat a l'ensenyament.

• UNA EXTREMADA PRUDÈN-
CIA i una enorme discreció en les
informacions facilitades pels mit-
jans de comunicació és potser el
fet mós destacat en el cas d'evasió
de divises detectat darrerament per
Ia policia espanyola.

EXTRAVIADO en PORTO-COLOM
PERRO BASSET (SALCHICHA),
color marrón, atiende por Bobby.
Se gratificará su devolución.
Inf.: Tel. 581814.

Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)

P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE

Hoy sábado día 23

CENA A LA CARTA
amenizado por el conjunto

Aqua Quartet Vitae
Reserve su mesa
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ÁUTOMOVILE

GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY»

401 04:Cattaon0i

Ora

autocares

J. CALDENTEY, 8. A.
Tel. 580153

C. D. FELANITX
1.-M. RIAL con 9 goles.
2.-Vera con 7.
3.-M. Angel Caldentey con 3.
4.-Covas, Vaca, Muntaner y Se-

minario con 1.
FELANITX ATCO.

1.-N. Julia con 6.
2.-J. A. GONZALEZ con 5 goles.
3.-P. Cano con 3.
4.-Mitiarro, Gaspar y Alonso

con 2.

JUVENILES
L-CRUCERA gGuindi» con 11

goles.
2.-Antich con 9.
3.-Fiol con 7.

INFANTILES
1.-J. GALLARDO can 15 goles.
2.-Bennasar con 9.
3.-Uguet con 8.

ALEVINES
1.-MUÑIZ con 15 goles.
2.-Roselló con 6.
3.-Artigues con 5.

BENJAMINES
1.-BASILIO con 12 goles.
2.-Mainaó con 4.
3.-Herrero con 3.
4.-Caña, y Esteban con 2.•

1

P.* Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

Ocasiones que le ofrecemos esta
semana:

Citroen Fur. PM-E
Furgoneta Avia PM-0

Seat Panda PM-U
Opel Corsa L PM-Y

Ford Fiesta PM-AB

Seat Ritmo PM-P
Seat 127 PM-J
Renault R-12 TS PM-3

Ford Fiesta Gia 1.3 PM-M
Seat 133 PM-J
Seat Fura PM-W
Renault 11-5 TS P I-S

y otros.
Disponemos de otros vehículos

económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir
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Fútbol
(Viene de la pig. 8)

JUVENILES
CAMPOS, 1 - FELANITX, 1

PUDO SER VICTORIA
Había cambio de mister en las fi-

las merengues, debutaba A. Nadal.
Peseaa las numerosas bajas se con-
siguió un meritorio empate que pu-
do ser victoria si no hubiera sido
porque el Campos marcó casi afue-
ra de tiempo».

El gol lo niarcó Tomeu Barceló,
el «todo-terreno», que esta vez ju-
gaba en plan, de ariete, al acertar

Tde in if ico. testarazo.
WW1 'ILES

BADIA, 2 - FELANITX, 2
REACCION EN LA 2.a PARTE
El primer tiempo terminó a fa-

vor de los locales (/-0). A penas co-
menzado el segundo, en el, min. 51
llega el (2-0). Parecia que el resul-
tado estaba vista para sentencia,
pero una briosa reacción felanit-
xer en los últimos minutos dió lu-
gar a un merecido empate. J. Ga-
Ilardo en el min. 77 logra el (2-1) y
finalmente Luciano en el min. 78
pone cifras definitivas en el marca-
dor (2-2).

Arbit0 el Sr. Vivancos, que fue
de mal a peor. Sacó un montón de
tarjetas.

Felanitx.- Sureda, Gallardo, Ben-
násar, Aznar, Risco, Algaba, Lucia-
no, Sufier, J. Gallardo, Beas y Hu-
guet. (Barceló, Pascual, Lozano y
Sánchez).

NOTA.- Para ver este partido se
cobraron entradas de 200 ptas Can
tidad que tuvo que abonar este co-
mentarista. Algo intolerable que en
un partido de infantiles se cobren
estas cantidades, creemos que así
no se fomenta el fútbol base, sino
al contrario se le perjudica. Una
verguenza, vamos.

JIMMY
ALEVINES

CONSELL, 1 - FELANITX,
FALTO ACIERTO REMATADOR
No se pudo puntuar en este des-

plazamiento, pese a que hubo oca-
siones por parte del Felanitx de
marcar, pero el solitario gol local
fue un muro insalvable, pese a to-
dos estos esfuerzos baldíos.

SE VENDE COCHERIA en callejón
Padre Anil.
Inf.: Tel 580262

Ayuntamiento de Felanitx
CONTRATACION DE OBRA

Hasta el día 1.° del próximo mes
de marzo se admtirán ofertas op-
tando a la contratación de las obras
e instalaciones del Capo de Fút-
bol de S'Horta.

Dicha mejora cuenta con un pre-
supuesto de 1.335.512 ptas. y tanto
el Proyecto como la restante docu-
mentación pueden examinarse en
las Oficinas Municipales de Secre-
taria.

Felanitx, 18 de febrero de 1985.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

CONTRATACION DE PERSONAL
El Boletín Oficial del Estado de

die 6 de febrero de 1985 publica un
anuncio relativo a las Bases para la
contratación laboral de once plazas
de bombero del Servicio de Preven-
ción y Extinción de Incendios y
Salvamento del Conseil Insular de
Mallorca; dichas Bases se hallan en
la Secretaria Municipal a disposi-
ción de cuantas personas puedan
estar interesadas.

Felanitx, a 18 de febrero de 1985.
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

Cámara Agraria Local
SUBVENCION LEGUMINOSAS

PIENSO
La Conselleria Agricultura, conce-

de una subvención para la siembra
de leguminosas pienso, al 50 % del
valor de la semilla si ésta es certi-
ficada o de 1.000 ptas. por Ha., si
se emplea semilla no certificada.

Las especies que se subvencionan
son todas las leguminosas pienso
cultivadas para grano y el único re-
querimiento es que los solicitantes
solos o agrupados destinen a este
cultivo una superficie de 10 Has.

El plazo de admisión de solicitu-
des finaliza el 15 de marzo de 1985.

Para más informacón pueden di-
rigirse a esta Camara Agraria en ho-
ras de oficina.

Felanitx, febrero de 1985.
El Secretario,

Pedro Llompart Bosch

SE VENDEN 2 FURGONETAS
4. SAYA y AVIA, precio a convenir.

Inf.: Tel. 580408
(a partir 8 de la noche).

ENDE VINAIA
Per sa plaça es passetjaven
dos cavallerets petits,
de pell negra ben vestits
i com que eren molt presumits
un davant s'altra es passaven.

SOLUCIÓ A L'ANTERIOR

Si en tota sa setmana
no heu entés s'enderivell,
vos diré que es un capell
potser de cotó o llana
o de roba d'indiana
per dur damunt es cervell.

(Un capell)

Agraiment
La Família del Patró Esteve Pu-

jol Andreu, mos prega que vulguem
fer públic el seu agraïment per les
nombroses mostres de simpatia i
adhesió rebudes amb motiu del
centenari del seu pare. A totes les
entitats que s'hi han avengut, als
veInats del Carrer de la Caritat que

amb tant d'entusiasme collabora-
ren i en particular a totes aquelles
persones que compartiren la festa
amb ens, a tots moltes gracies.

SE OFRECE PROFESIONAL con
idiomas alemán y conocimientos
inglés y francés.
Jere bar, animador o relaciones
públicas, en todas ellas experien-
cia. Informes: Arenal, 69
Tel. 580889 -Felanitx.

Se vende o
traspasa

SUPERMERCADO
KANSAS

VENDO 3 CUARTONES DE
TIERRA en So'n Cerdà con caseta
en ruina.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO CASA GRANDE EN
FELANITX. Calle Santueri.,
Inf.: Tel. 581520

Maria Mestre Adrover
(VIGA)

va morir a Felanitx, el dia 20 de febrer de 1985, a 86 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica

At II eel sin

El seu germA Miguel, germans politics, nebots i els altres parents vos demanen que enco-
maneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. de Sa Sínia, 20 - (Ca's CapellA Bo)




