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Den* festa de !Inge! a St. Salvador la rodel1a4‘.

L'ambient sembla que es molt bo
de cara a la festa de l'Àngel que se
celebrarà demà al Santuari de Sant
Salvador. La gent jove ha organit-
zat una pujada a peu els majors
poden obtar entre pujar-hi a peu
o be amb autocar. A la Llar del
Pensionista es poden adquirir els
tickets per l'autocar que sortirà a
les 10 de la plaça d'Espanya i retor-
nara a mitjan horabaixa.

El programa de la diada serà el
següent:

A les 11'30, a l'església del San-
tuari hi haura una Missa concele-
brada amb la intervenció de la Co-
ral de Felanitx.

Després de la missa, a l'esplana-
da del monument a Crist Rei, es
distribuirà gratuïtament vi i olives
als assistents per companatjar amb
el que cadascú dugui a taleca. Serà
una dinada de camp a la
que la paraula • compartir podrà
assolir tota la dimensió que se li
vulgui donar.

Un cop donat bon compte de la
menjúa es disposarà una gran festa
popular. Els joves muntaran els
seus jocs i llavores s'armarà un bon
ball de bot, per l'animació del qual
es compta amb la participació de
s'Estol d'Es Gerricó (per deferèn-
cia de «la Caixa») i de l'Escola de
Ball.

Com dèiem al principi, la gent

El dilluns dia primer d'abril
l'Ajuntament va celebrar sessió
plenaria ordinaria, dels principals
acords de la qual en donam compte
tot seguit:

Es concediren les llicències muni-
cipals a l'explotació de les platges
del terme (tretes a subhasta) per
les quantitats següents: Cala Mar-
çal, 9.005.000 ptes. Cala Ferrera,
8.930.000 ptes. S'Arenal de Portoco-
lom, 401.000. Cala Sanau, 1.810.000.
Cala Serena, 434.000. Cala Mitjana,
50.000. I Cala Brafi, 15.000.

S'adjudica el concurs per a l'ex-
plotació del servei de Bar Restau-
rant del Parc Municipal pel període
de tres anys, en la quantitat de
40.000 pessetes anuals.

S'aprova la proposta de la Comis-
sió d'Obres Municipals del projecte
de construcció d'un nou bloc de
nínxols dins la recent ampliació del
cementiri, per un pressupost de
16.498.890 pessetes.

S'aprova la construcció d'uns nous
sanitaris pel Parc per un, pressu-

sembla que està animada i per poc
que el temps acompanyi, no hi ha
dubte que la diada resultarà plaent.
No s'ha de desaprofitar l'ocasió de
passar un dia a la saludable altura
de Sant Salvador, lluny del tràfec
urbà i amb la no menys salutífera
absència del televisor. Això, apart
del bon exercici que faran els que
puguin fer la pujada a peu.

I no dissimulem uns altres valors
que molta gent calibra de del* no
endebades la fita de Sant Salvador
representa qualque cosa més que
un bell mirador enrevoltat de pins,
per sobre les terres i la costa del
Ilevant de l'illa. Les creences i els
records tenen una funció dins la
individualitat humana que lluny de
llastar-la li donen ales per elevar-se
un xic d'aquesta terra dels nostres
afanys.

Pel bon govern dels que vulguin
prendre part en aquest romiatge
direm que la partida dels joves sera
a les 9 de la plaça de Pax, la de la
gent major que vol anar a peu sera
a les 9'30 de la Llar del Pensionista
i la de l'autocar, com hem dit, a les
10 de la plaça d'Espanya. A més la
Llar del Pensionista es cuidara de
portar els paquets a Sant Salvador
de totes aquelles persones que facin
el camí a peu i els ho vulguin con-
fiar.

post de 6.264.000 pessetes. L'habili-
tació d'un local social al camp mu-
nicipal d'esports amb un cost de
1.050.000 pessetes I la installació
d'enllumenament per a la pista de
futbolet, amb un cost de 605.000
pessetes.

S'acorda la contractació temporal
de quatre auxiliars per la Policia
Municipal de cara a la propera tem-
porada turística.

Una qüestió que fou molt contro-
vertida fou la de les assignacions
econbmiques als membres del Con-
sistori, les quals han sofert un aug-
ment aproximat d'un 20 % i que
són ara del tenor següent: El Batle
86.000 pessetes mensuals. Tinents de
batle, 31.000. I els altres regidors,
segons atribucions, 23.000, 15.000 i
7.843 pessetes.

Per últim, ja que el temps s'esgo-
ta, s'adjudicaren les obres de cons-
trucció del camp de futbol de Ca's
Concos per la quantitat de 5.271.500
pessetes.

el pregó de la Setmana Santa

Enguany, una vegada més, el dia
de costum, al Convent de Sant Agus-
tí se va celebrar el Pregó de Set-
mana Santa; i aquest sera el que fa
vint-i-vuit de la sèrie, si no ho hem
comptat malament.

Es de justícia recordar que devem
la instauració d'aquesta tradició a la
Confraria de Penitents radicada al
Convent, impulsada pel qui alesho-
res n'era el Custos, Mossèn Barto-
meu Bennassar Cifre.

La relació de «pregoners» es, na-
turalment, desigual, pet-6 hi desta-
quen uns noms que avui figuren
amb tot el dret entre els més
tres de la vida cultural mallorquina.
Pensau, si no, en el primer de tots,
que va esser el malaguanyat santa-
nyiner Don Bernat Vidal i Tomas.

Des del primer any, la Confraria
va tenir el bon encert d'editar els
parlaments i presentar-los al públic
puntualment el mateix vespre de la
funció.

Els qui hem seguit l'evolució
d'aquest acte podem recordar que,
de tot d'una, tenia un caracter pri-
mordialment religiós. Era, per dir-
ho amb expressió popular, una fun-
ció d'església. A poc a poc, ha anat
atenuant el caire solemne i la di-
mensió cultural s'ha anat imposant
sobre la religiosa. Ho constatam
com un simple fet, i no s'ha d'en-
tendre com un retret de cap de les
maneres. La dimensió cultural ens
sembla molt interessant, sobretot te-
nint en compte que a Felanitx els
actes culturals de cada any són més
escassos.

Pot haver contribuït al canvi que
dèiem la introducció d'un concert,
com a complement del «pregó» es-
tricte. Els primers anys, si hi havia
cantle era com a pura illustració,
amb caracter secundari. Després la
part musical va prendre més relleu.
No consideram que això sia un de-
fecte, sinó al contrari. Pensam que
la part musical se podria potenciar
i servir per a augmentar l'atractiu
de la vetlada.

Sembla que corren remors de si
l'any que ve se suprimirà l'edició
del text. Ho consideraríem un error.
No veim enlloc cap motiu de pes
per a trencar una tradició que ja
comença a esser respectable. Ten-
guem en compte que, sobretot els
darrers anys, les edicions han comp-
tat amb l'ajuda i fins i tot el patro-
cini total de part de la Caixa de Pen-
sions, entitat que felicitam de bon

gust per aquest gest t .a. n digne.
Insistim: el Pregó de Setmana

Santa de Felanitx, per la seva digni-
tat i llarga tradició, mereix esser po-
tenciat. I això s'ha de fer procurant
que tant la part parlada com la mu-
sical presentin prou atractiu perquè
el públic se mogui. No hi ha de
mancar una publicitat adequada. I
ens sap greu haver d'observar que,
enguany, aquest aspecte va mancar
absolutament. Creim que la conti-
nuïtat demostrada fins ara, segura-
ment única en tota Mallorca, mereix
ben bé aquest esforç.

Pirotècnic.

ANENT EL PROJECTE
DE REM DE
SO'N MESOUIDA

El Conseller d'Agricultura
visita la zona

El passat dia 27 de març visita
So'n Mesquida el conseller d'agri-
cultura don Joan Simarro, acompa-
nyat pel secretan general Sr. Rot-
ger, el de planificació Sr. Duran, el
cap d'IRYDA don Ignaci Vivancos
i l'enginyer que du els projectes
D. Andres de la 0 Ballesteros. Fo-
ren rebuts pel president de la SAT
de So'n Mesquida Joan Rigo i els
altres membres de la Junta Recto-
ra, així coin el cap d'Extensió Agra-
ria de la zona, Miguel Estelrich i
el secretari de la Cambra Agrària
Pere Llompart.

El Conseller va informar de
l'aprovació i publicació damunt el
B. O. del projecte de reguiu de la
zona, per un pressupost de més de
140 milions de pessetes, el qual
s'havia ,d'adjudicar precisament ahir
dia 12. L'empresa que tregui aquest
concurs tendra 26 mesos per dur
l'obra a terme, amb la qual es bene-
ficiaran més de vuitanta propietaris
de la comarca, compromesos des
d'un principi amb el programa.
Aquest projecte esta dotat dels sis-
temes tecnològics més avançats de
l'actualitat i ara és el moment opor-
tú —segons digué el Conseller
d'Agricultura— d'organitzar la co-
munitat de regants —redacció dels
estatuts pel seu regim intern—, així
com per començar a experimentar
i planificar les possibilitats dels di-
versos cultius que es puguin im-

(Passa a la pig. 10)

Molts tacords a la darrera
plenária municipal
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FELANITX

SANTORAL

D 14 San Máximo
L 15 Santa Anastasia
M 16 Santa Engracia
M 17 San Anicato
J 18 San Euleuterio
✓ 19 San Expedito
S 20 San Severiano

LUNA'

,Menguante el 12

, COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felatiftx - Palma por Pomares:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, ;47 iii704§,,,h. ,

filoteivOs, a Ias 4,
14 1 19 h.

Palma • Fei ' las 9*
13, 16 y 19,30

Domingos y f9gtivps, a las 9,30,
16 y 20,30 Lb

Felanitx	 --dpartviamPos
V Llucmajor; A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos,41 , 1as ty 19 h.

Palma - Felanitx 4 las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y.20;30 h. 1,1;

Portb-Cidõirii: A las'
7, 8,45.14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7.9,4;2,30 y ,17,30 h.
- Porto-061cm - ,Felanitx: A las.
7,30 ; 9,156 y 18-,h. Domingos,
a ias 7,3,9,3O  13 y 18 ,15 h.

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

Calar Morada Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

FeliMits Cala d'Or: Diario a
las 6,30 yo17,45 (excepto sábados
y festivcos. Domingos 11,15.

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

tA'XIS'AFELANITX
Parada *mudo Te1.581922

Farmacias de turno:,
Silbado y domingo:

-	 Amparo Murillo
Lunes: ' Catalina Ticoulat
MarfOg':	 Francisco Piña
Miércoles: , Gaya -Melis
Jueves:	 Miquel-Nadal
Viernes: Amparo Murillo

TELFXONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448 - 581144
Ambuancies

581715 - 580051 - 580080
Servél. d'Urgències	 580254
Gultrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servicio Grua:
Tela : Día 581385. Noche 564506 .

Ayuntamiento
F3kiiiitx

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.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 4, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros.

Se aprobó el Acta de la sesión
anterior.

Se acordó por unanimidad adju-
dicar a D. Emilio Marín Alguacil las
obras e instalaciones en el Campo
de Fútbol de S'Horta.

Se acordó por unanimidad apro-
bar el Pliego de Condiciones para
Ia Ampliación y Mejora de la Carre-
tera de S'Horta a Cala Ferrera,
1.. Fase.

Por unanimidad se acordó encar-
gar al Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos D. Antonio Miguel Al-
zamora la redacción de un Proyecto
Técnico para la pavimentación del
Camino de Cala Sanau.

Asimismo se acordó estudiar las
posibilidades de dotar a Cala Sanau
de Aparcamiento.

Se acordó por unanimidad trans-
cribir por medios mecánicos las
Actas del Ayuntamiento Pleno, Co-
misión Municipal Permanente, Comi-
siones Informativas y Resoluciones
de la Alcaldía.

Visto el escrito del Director del
Equipo Redactor del Plan General
de Ordenación solicitando la revi-
sión y actualización de los honora-
rios relativos ã la redacción • del
citado Plan, se aeordó por mayoría
acceder al mismo, así como elevarlo
a la Comunidad Autónoma de Ba-
leares, con la .s. Olicitud de 4uzt se
sirva aprobar dicha revisión de
precios, siempre que la financiación
sea proporcionalmente idéntica a la
inicialmente prevista en el contrato
y con la condición de que el aludi-
do Equipo Técnico deberá entregar
antes del 24 de abril próximo debi-
damente terminada la Fase de Or-
denación en la que está trabajando
actualmente.

A continuación, en vista de estar
definitivamente aprobado el Presu-
puesto Municipal Ordinario del pre-
sente ejercicio, se acordó por una-
nimidad llevar a efecto el acuerdo
adoptado en la sesión de 24 de di-
ciembre de 1984 la adquisición de
terrenos en Porto-Colom de propie-
dad de D.a Catalina Díez Caldentey.

Se aprobó por unanimidad el
Pliego de Condiciones para la adqui-
sición de un solar en el que ubicar
Ia Unidad Sanitaria de Ca's Concos.

Fue aceptada por unanimidad la
propuesta del Sr. Alcalde de desti-
nar al futuro Parque de Bomberos
el solar de propiedad municipal
contiguo al en que está actualmen-
te ubicado el indicado Parque. .

Por unanimidad se acordó la ad-
quisición de dos ' armarios y un
archivador para el Negociado de
Urbanismo.

Por unanimidad fue aceptada la
petición de D. Jaime Vaquer Forte-
za de prórroga por un año del con-
trato del Servicio de Vigilancia y
Cuidado del Campo Municipal de
Deportes

Por unanimidad se acordó prorro-
gar por un año el contrato suscrito
con D. Miguel Veny Mena para el
Cuidado y Limpieza de los Jardines
de Felanitx.

Se aprobó por unanimidad el
Pliego de Condiciones para la con-
tratación de los trabajos de cuida-
do y limpieza de los jardines del
Parque Municipal de «La Torre» y
de Porto-Colom.

Se aprobó por unanimidad el
Pliego de Condiciones para la con-
tratación de cuidado, vigilancia, lim-
pieza y administración del campo
de futbito, sus vestuarios y nuevas
instalaciones en el Campo Munici-
pal de Deportes de «Sa Mola».

Vista la propuesta de la Comisión
Informativa de Servicios sobre ad-
quisición de extintores para las
dependencias municipales, la Corpo-
ración acordó por unanimidad inte-
resar tres ofertas para su instala-
ción 9 otras tantas empresas espe-
cializadas.

Se acordó suscribir un convenio
con la Comunidad Autónoma de
Baleares para equipamiento de la
Unidad Sanitaria de Porto-Colom.

Se aprobó por unanimidad el
Pliego de Condiciones para la adqui-
sición de material médico para equi-
pamiento de la Unidad Sanitaria de
Porto-Colom.

Se acordó por unanimidad adqui-
rir de D. Santiago Andrés Hernáiz
una parcela de una extensión apro-
ximada de 1.600 rn 2 lindante con el
Campo de Deportes de «Sa Mola».

Fue aprobado por unanimidad el
informe de la Comisión de Cultura
sobre Camparia de Normalización
Lingüística, acordándose adherirse a
Ia misma; que los membretes de
los impresos del Ayuntamiento, se-
llos del Ayuntamiento, Secretaría y
Alcaldía estén redactados en idioma
catalán; organizar un curso de reci-
claje para los fünCionarios munici-
pales que se estimen convenientes;
e incluir una prueba obligatoria del
idioma catalán en las próximas opo-
siciones que se celebren para cubrir
plazas administrativas.

Se acordó por unanimidad deses-
timar la petición del Presidente de
Ia Asociación de Vecinos de Porto-
Colom interesando la denominación
de una vía de Porto-Colom con el
nombre del doctor Planas.

Se acordó por unanimidad soli-
citar de la Comunidad Autónoma
de Baleares y del Consell Insular de
Mallorca una subvención de 300.000
Pts. para la celebración de la IX Se-
mana de Música de Felanitx.

Se acordó por unanimidad intere-
sar sugerencias de las Asociaciones
de Vecinos de Ca's Concos, S'Horta
y Cala Ferrera con vistas a la rotu-
lación de las vías públicas de dichos
Caseríos.

Se acordó por unanimidad que
por la Comisión de Cultura, amplia-
da con un miembro de A.P., se re-
dacte un reglamento de organiza-
ción y funcionamiento de la Casa
Municipal de Cultura, pudiéndose
integrar también en dicha Comisión
a dicho efecto a representantes de
entidades culturales de la Ciudad.

Finalmente, se acordó por unani-
midad sustituir la deteriorada ima-
gen de la Patrona de la Ciudad
Santa Margarita y a dicho efecto
solicitar presupuestos a diversos
escultores.

En el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas, el Regidor Mi-
guel Barceló . Bathe sugirió la con-
veniencia de pedir presupuestos a
los contratistas del ramo para en-
derezar la curva de la carretera de
Cala Marçal existente frente al hotel
del mismo nombre, y el Regidor
Antonio Nadal pidió que por la Co-
misión de Cultura se estudie la me-
jor solución posible para la Cruz
de los Caídos.

Felanitx, a 5 de marzo de 1985.
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador
El Secretario

Guillermo Juan Burguera

ANUNCIOS
En el Boletín Oficial de la Provin-

cia del día trece de marzo de 1984,
apareció el anuncio de la aproba-
ción inicial de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana del
Municipio y la consiguiente suspen-
sión de licencias en todo el territo-
rio municipal, con respecto a todas
Ias determinaciones que supongan
modificación del régimen urbanísti-
co vigente, pudiéndose no obstante,
concederse licencias basadas en el
régimen vigente siempre que se res-
peten las determinaciones del nue-
vo planeamiento.
El Excelentísimo Ayuntamiento,

en sesión Plenaria celebrada el día
t2 de marzo de 1985, ha acordado
prorrogar dicha suspensión hasta el
día 13 de marzo de 1986, salvo que
antes de dicha fecha se produzca
la aprobación definitiva del nuevo
planeamiento.

El preceptivo anuncio aparece pu-
blicado en el Boletín Oficial de la
Provincia n.° 18.532, del día 19 de
los corrientes.

Felanitx, a 30 de marzo de 1985.
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador
---

Hasta el próximo día. 30 del mes
de abril en el Negociado de Secre-
taría de este Ayuntamiento de Fela-
nitx se admitirán ofertas sobre:

-- Contratación de las obras de
Ampliación y- Mejora de la carrete-
ra d S'Horta a Cala Ferrera (pri-
mer tramo).

— Compraventa de un solar en
Ca's Concos en el que se ubicará la
Unidad Sanitaria.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y en especial de
aquellos contratistas o particulares
directamente interesados.

Felanitx, a 27 de marzo de 1985.
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

Se vende o
traspasa

SUPERMERCADO
KANSAS
ALQUILO LOCAL COMERCIAL

EN PORTO-COLOM con vista al
mar, en calle Cristóbal Colom.
Informes: 'rel. 581206.
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PASSE RESTES
Sembla que amb unes gotes d'ironia i una mitja rialla tot es

pot dir. Així ha fet fortuna aquell adagi mallorquí escèptic i ma-
terialista: «festes passades, coques menjades».

Més d'acord amb l'Evangeli i amb l'esperit  cristià son aque-
lles paraules que altre temps cada diumenge repetia el vicari de
setmana: «tots són bons dies i bones festes per aquells qui estan
en gracia de Déu».

La Pasqua es el pas a una vida renovada, que no acaba el
Diumenge de l'Àngel. Es un camí d'esperança, que ens convida a
algar els ulls i els cors als bens de l'esperit i no quedar esclaus
dels idols de la terra.

Ha passat la Quaresma, ha passat la Setmana Santa, però les
proves de que Jesús viu, de que ens estima i ens acompanya en
el can)" de la vida, seran constantment motiu de coratge i de
festa.

Primeres Comunions.—Una nova processó de l'Encontrada, la
de Jesús amb els nostres nins, la trobada de Jesús amb les nos-
tres families, es motiu prou justificat de festa, però no de festa
mundana ni de fira de vanitats. Recordem que després de la pri-
mera comunió, vindrà la segona, i la tercera i... la voluntat del
Senyor de mantenir una amistat vertadera amb cada un dels in-
fants i amb totes i cada una de les families que el vulguin rebre.

Els nins s'han preparat a la catequesi setmanal i en el curset
intensiu de la Quaresma. Amb illusió de festa han celebrat el sa-
grament de la Penitencia i han demanat o esperen encara el cer-
tificat de preparació catequística.

Ajudin els pares i familiars a que el centre de les Primeres
Comunions sigui l'Eucaristia i que la celebració familiar i festiva
sigui el marc jubilós i eristia de la bona acollida a un Déu que
ens visita. •

Les celebracions comunitàries de Primera Comunió tindran
lloc, tal com varem comunicar als pares, els dies segii ents:

Diumenge, 28 d'abril. Parròquia, a les 5 del capvespre.
Dimecres, I de maig. Parròquia, a les 12.
Diumenge, 5 de maig. Convent de St. Agustí, 5 del capvespre.
Diumenge, 26 de maig. Parròquia, a les 5 del capvespre.
Diumenge, 2 de ¡tiny. Parròquia, a les 5 del capvespre.
Per pendre part en aquestes celebracions, basta avisar als res-

ponsables de les esglésies indicades i presentar la comprovació de
que l'infant ha rebut la preparació convenient.

Els pares que vulguin que la primera comunió dels fills sigui
qualsevol altre dia, ho podran fer dins les misses i horaris nor-
mals de les nostres esglésies, sempre que els nins estiguin degu-
dament preparats.

Bartomeu Miguel, Rector

SE OFRECE SENORITA para cualquier trabajo
doméstico, hostelería o por horas.

Informes Tel. 575275
(llamar noches)

Nicolau Pomar i Futter

moil en la pau de Deu a Felanitx, el dia 2 d'abril de 1985, a 61 anys

FELANITX

AI cel sia

Benvolgut Senyor Director:
Li agrairia publicas la segiient

reflexió, dirigida a l'Ajuntament.
Fa uns dies em vaig trobar amb

una visió desagradable per a qual-
sevol persona a un dels llocs con-
flictius (en quant a circulació) de
la vila.

On es junten els carrers Dameto
i Joan Estelrich hi havia dos cotxes
que s'havien topat i que eren reti-
rats amb l'ajuda d'una grua. Grà-
cies a Déu no hi havia hagut més
que un bon cop a cada un dels dos
cotxes.

No és la primera vegada que en
aquest punt han ocorregut acci-
dents d'aquest tipus sobretot des
del moment en que començaren
a pujar molts d'automóvls pels
carrers Verònica i Dameto, degut a
la reforma circulatòria de la que
tantes vegades se n'ha parait a tra-
vers d'aquest setmanari.

També s'ha de tenir molt en
compte el gran augment de trafic a
les hores d'entrada i sortida de les
escoles, per la proximitat del Colie-
gi Joan Capó i el parvulari.

No es l'objecte d'aquest escrit
opinar damunt l'esmentada refor-
ma, sinó fer una cridada d'atenció
damunt la conveniencia de collocar
qualque senyalització, al manco, per
tal d'obligar als conductors provi-
nents d'un dels dos carrers a cedir
el pas als altres, i a veure si conse-
guim que no hi hagi tants de de-
nous asulla.

Una ciutadana

SE VENDE CASA, en C. Quatre
Cantons. Precio: 3.500.000 ptas.
Facilidades. 20 años.
Inf.: Tel. 575113

SE NECESITA DELINEANTE
experimentado, para trabajo por
horas en Cala d'Or.
Inf.: Tel. 657412

PROFESORA NATIVA da clases de
alemAn. Individual o por grupos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

La seva esposa Maria Vanrell Ballester; Hires Margalida M. Goretti i Maria de Line; ger-

mans, cunyats, Holes, nebots i tots els altres parents, vos demanen i agraeixen una pregaria per

l'etern descans de la seva anima.

Casa mortuèria: C. Major, 40 (Forn de Ca Na Mosci4

sa goa d'En Pere-Gil
S'ESTOL D'ES GERFIICO

Era migdia en punt,
diumenge de primavera.
Vaig perdre sa passegera,
amb s'altra gent vaig fer munt.

Assegut a un escaló
just davant Sa Portella,
enfront des mural d'En Miró,
vaig sentir sa cantarella
de S'ESTOL D'ES GERRICO.

Començant per ses boleres
després ballaren sa jota
com altra temps a ses eres.
Van falagueres, rebota,
aqueixes felanitxeres.

Ja ho diu Es Carter de Galilea:
«Per ballar de bot, no cal vestir-

se a l'antiguea».

111 Concurs de
contes a Marratxí

ORGANITZAT PElt LA
E \ ISTA pôtrruLA

BASES DEL CONCURS

L—Poden participar totes les per-
sones que vulguin mentre els con-
tes siguin originals, entregant-ne un
maxim de tres per concursant.

2.—Els trebaUs es poden entrega i.

manuscrits o passats a maquina,
deixant ben clar el nom de l'autor,
la seva adrega, l'edat i el títol del
conte. Aquest no podrà tenir més
de tres folis d'extensió, per una
cara i a doble espai.

3.—El concurs s'obrirà dia pri-
mer de març i es tancarà dia
primer de maig.

4.—Els treballs es podran entre-
gar a qualsevol component del Con-
sell de Redacció de la revista o 136
es podran enviar a l'adreça (S'Es-
cola Vella; Pòrtol).

5.—Es donaran dotze premis, re-
partits per edats:

— 3 premis pels treballs de 5 a
10 anys.

— 3 pels treballs de 11 a 14.
— 3 pels de 15 a 17.
— 3 pels de 18 anys endavant.
6.—Els premis es lliuraran dins

l'àmbit de lei festes de Sant Mar-
gal (finals de juny). Oportunament
s'avisarà del Hoc i dia.

7.—Els originals dels contes pre-
miats quedaran en propietat de la
revista POrtula, i el seu Consell de
Redacció es guarda el dret de pu-
blicació.

8.—E1 fet de participar en aquest
concurs suposa acceptar les bases
enumerades.

Peortol, febrer del 1985.

EN PORTO-COLOM, dispongo de
Casa - Chalet amueblado para
alquilar, con vista al mar.

INFORMES: EN ESTA ADMON.



hiaisc	 Pasqual
Repic de Pasqua! Sangloteig del cor!
El blanc d'Anyell Pasqual arreu curulla:
amb tremolors de rou a cada fulla
i amb plenitud de pau a cada flor.

Quan d'espinós garanyoner s'enlaire
i brufa de blancor els seus mantells,
bateguen de gerdor els brots novells
i el camp somriu amorosint la flaire.

El pesolar, que esclata de flonjor,
els lliris d'aigua, la margalidera,
el cirerer florit i la prunera
borbollen d'alegria i de blancor.

L'aritja, fins i tot, que el blanc li manca,
allisa s'asprivesa amb borrallons
que amb corredisses, bels i saltirons
li enganxen els anyells per fer-la blanca.

I en el moment sublim de joia i pau
quan fan el bell encontre Fill i Mare,
escampen colomets a l'alba clara
blanquissims alleluies pel cel blau.

Joan Maimó

Ortozrt
NAU TICA

CAPEADOR LLAUT 36 PALMOS
Motor Solé 50 HP (Ritmo) ó Solé 55 HP (Mercedes)
Eslora: 7'30 nits. Manga: 2'95 mts. Puntal: 0'85 mts.

Financiación al 12 por ciento anual.
VISIBLE EN:

—Representantes de las primeras
marcas Nacionales y Extranjeras.

—Más de 100 embarcaciones de
ocasión.

—Consúltenos sin compromiso.

NÁUTICA BALEAR - Muelle Viejo - Espigón consigna.
Tel. 227468 - Palma

M EL Boutique
Presenta la moda Primavera-Verano

El próximo sábado día 20 a las 5 de la tarde en
el Hotel PONENT-PLAYA de Cala Ferrera (Cala d'Or)

Pueden pasar a recoger las invitaciones
en la misma Boutique.

En colaboración con la Peluquería RAFA unisex
C. de Sa Plaça 1- Tel. 580133 Felanitx

Dra. Isabel Aibar Pellicer

comunica que ha abierto su consulta en
" la calle Zavellá n°. 6

Pedir hora Tel. 582233

Conozca ia diferencia
visitando

--,--721ARPAC04

MBEROSIV:
TELEF. 575602

Pida al Chef Gabriel sus especialidades
pescados - Carnes - fiambres

Bodas - Comuniones - Comidas compañerismo
Informes: Autocares Grimait - Tels. 581135 - 580246

FELANITX

RIFORMACIÓN LOCAL
Pere Batle, no president local de
l'Associació ccntra el Meer

Ha estat nomenat President de la
junta local de l'Associació Espanyo-
la contra el Cancer, En Pere Batle
Garcias, el qual ve a rellevar en el
càrrec a Miguel Massutf Rosselló
qui, per motius n.rson a I s ho havia
sollicitat fa temps.

Des d'aquestes planes ens posam
a la disposició del nou president
per aidar, en la mesura de les nos-
tres possibilitats, en la benemèrita
tasca d'aquesta associació.

La Asociación de Apicultores se
reune en Felanitx

El próximo jueves dia 18, a las 9
de la noche, en el Restaurante Son
Colom, se reunirán en Atria cena los
miembtos de la Asociación Balear
de Apicultores. En el decurso de la
velada, serán proyectados dos films
sobre cria y explotación de las abe-
jas.

La Moda
Aquesta primavera, la

Moda ha estat singularment d'ac-
tualitat a Felanitx, per una sèrie de
manifestacions orientades a poten-
ciar un ram que gaudeix d'una cer-
ta categoria dins la població i de la
qual en son exponent les nombro-
ses «boutiques» que hi ha muntades.

Dia 11 de març, la discoteca Class
fou escenari d'una desfilada de
perruqueria i de moda, protagonit-
zades pel perruquer Rafa Rubio i
per la boutique «Calldesset».

El dissabte de Pasqua es va obrir
una mostra de moda, al local de
l'antiga Impremta Vella del carrer
.Major, a la que presenten les darre-
res novetats les botigues «Major
82» i «Siurell». La mostra compta
amb la coHaboració fotográfica d'An-
toni Barceló i Pere Oliver.

Sorteo «Paga doble. de
-Sa Nostra»

En el sorteo «paga doble» corres-
pondiente al pasado mes de marzo,
realizado por la Caja de Balea-
res «Sa Nostra», resultó agraciado
D. Miguel Soler Manresa de la calle
Bellpuig, 1, 5.°, con 14.669 ptas.

Hogar del Pensionista
CONFERENCIA

El próximo viernes día 19, a las
5 de la tarde ,e1 médico del Hogar
dará una conferencia en torno a los
PROBtEMAS CIRCULATORIOS EN
LA TERCERA EDAD.

EXCURSION

El Hogar del Pensionista y la
Mutualidad La Protectora, anuncian
una excursión para socios y fami-
liares, del 26 de mayo al 6 de junio,
visitando Cantabria, Picos de Euro-
pa y Asturias.

Informes e inscripciones, en el
Hogar del Pensionista.

Agraïment
La fit milia Ad ro ver-Ad rover,

vol agrair les nornbroses ma-
nifestacions de condol rebu-
des amb motiu de la mort de
Gabriel Adrover Vaguer i
d'una manera especial regra-
ciar a la Banda de Música de
Felanitx, agrupació de la que
n'era antic Membre el difunt,
Ia seva presència a les exè-
q u i es.

A tots, moltes grácies.



V ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Tomás Bordoy Barceló

acaecido en Felanitx el (lia 14 de abril de 1980, a los 75 arios, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Su esposa Magdalena Amengual y demás familia, al recordar a sus amistades tan sensible

pérdida, les ruegan una oración por su alma.

FELANITX

Maria Vich, sempre i sempre nova
T'he anat a veure, Maria Vich, a

la galeria «Lluch-Fluxa», baix dels
primers arcs de •. l'Avinguda Jau-
me III, de Ciutat; els solemnes pòr-
tics, l'intima Galeria. .T'he tornat a
trobar original; en els teus tons,
en el teu dibuix o desdibuix; en la
forma de tractar la dona: tant la
jove pagesa en pla d'iniciar uns
recatats punts de ' ball, com la
damiseHa elegant, abillada per a
suggerir i atreure; com sobretot en
les teves maternitats, ;rn la capta-
ció i interpretació de les quals ets
una mestressa, sien mares de per
aqui, sien les gitanes de per alla...

I els infants e. els majors, amb la
teva femenina intuïció...

Després m'he fixat molt en els
racons de flors o fruites de diverses
castes; i en aquelles 4 o 5 fantasio-
ses visions . de La Seu, taques
negres estilitzades, impressionants,
meritissimes.....t per últim, en els
paisatges —lo meu sera sempre el
paisatge— lieus, inconcrets, indefi-
nits, semblants a • boires o cala-
bruix... cada volta de més avançat
tractament. Maria Vich, sempre tu
mateixa, però sempre nova; sempre
mestressa i poetesa....

Aquest pintar, com si fos un art
d'alta costura, es cenyeix cabalment
al tall de la teva fina feminitat

e—com va , minvant la feminitat a
mesura que augrnepten les fèmines
i llurs .reivindicacions!—
s'adiu inclús amb el teu to drin-
gant de veu..: (Due bell que a l'artis-
ta li precedesca sempre la persona!
L'alegria que notam que irradies
t'Iran ens topam al mateix lloc a
dinar, al mateix menjador immens
i farcit, a la mateixa taula d'in-

tellectuals i artistes de la més sabo-
rosa mallorquinitat (i rius tota tu
amb les nostres rialles...) aquesta
alegria jove, quasi nina, esta dita
en les teves obres (pastel, aquarella,
oli), amb llenguatge refinat: no co-
neixes el cru, tot és en tu depuració
i refineria...

Et confesses filla de Tito Cita-
dini, l'argenti-pollenci-parisenc-evro-
peu cultíssim, el més mallorqui dels
mallorquins, mestre de pintar la
nostra humilitat: el camp ,e1 sem-
brat, la marina, la gent d'aixi-com-
Déu-mos-ha-fet... ¿I per què no et
declares filla també del teu oncle,
Mn. Rafel Vich, el gran organista
que feia tremolar un orgue i tots
els qui l'escoltaven; i dius que era
tan comunicatiu amb tu, i ens ha

deixat partitures inspirades? ¿Per
què el dibuix no ha d'eSser fill de
la melodia i el color fill dels acords?
¿Per que la pintura-Vich no ha
d'esser hereva, biolividament i men-
deliana, de la musica-Vich?

Dé tu aprenen ieš lamines a no
presionar as "inurs de cap
habitacle; els fetiS enfocaments, a
no esser coordinades ni paràmetres
condicionadors de cap parell d'ulls.
Dels teus difuminis aprenim mo-
dals; de les teves mescles i suavi-
tats s'aprenen tacte alegancia, in-
vitació i no coacció, suggerència i
no imposició.

Maria Vich, filla de Felanitx, <To-
bie d'agudeses i de galania / poble
de cor místic ift , fzet fundador...».
Poble, per molts de caires, huma i
sentimental. Oh, el dia .en que Fela-
nitx sàpiga que Na ,,Maria Vich de

Vives es felanitxera, honra i gracia
seva... sucre, dolgura i delectança
nostra...!

Bernai Cifre
1.10.7•n•nnn=6.

VENDO CASA en C. CaldeMeY, 24
Informes: 'Fei. 580313

SE VENDE LOCAL COMERCIAL
con vivienda en Cala Murada.
con 500 iu.2 de jardin.
Inf.: Tel. 580340de 7 a 10 noche

SE VENDE CASA, planta bajayt
piso en C. Sitjar.
Inf.: 'Fel. 580606

SE OFRECE SEÑORA, para traba-
jos horas, o cuidar niños,
Inf.: Tel. 581589
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Ya estamos a su disposición en C.31 de Marzo, 11 bajos 1e1582175
Vdes. podrán adquirir toda clase de artículos de deporte

ELLESSE
LACOSTE

PUMA

FILA

LOFFLER

DUNLOP

ADDIDAS
CERRUTI
SPALDING
KARHU

KELME
DONNAY
FESTIVAL
JHAYBER
HOM

MEYBA
VENUS

HURPUNT
BALMAIN

Con gusto atenderemos sus peticiones
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• Tot eren SENYERES QUATRI-
BARRADES i banderes blaugranes
al palau dels esports de Grenoble,
on l'equip de basket del Barca
aconsegui la Recopa després de
guanyar per 77 a 73 al Zalghiris de
Kaunas.

• El Govern Central ha propo-
sal a la central UGT i a la patronal
COE una REFORMA DE LA SE-
GURETAT SOCIAL que retallarà les
pensions de les viudes i els odes,
i 'exigirà noves condicions per acce-
dir a les pensions de jubilació.

• ANTONI GUTIERREZ DIAZ
ha estat reelegit secretari general
en un VII congrés del PSUC que
ha deixat buit el càrrec de presi-
dent del partit, fins ara ocupat per
López Raimundo, i ha donat suport
a la linia «gerardista» del PCE.

• El CONFLICTE Bt.L.LIC en-
tre Iran i Iraq ha entrat ja en un
punt de maxima violència després
del bombardeig amb coets de les
capitals d'ambdós països. Els obser-
vadors pensen que el conflicte pot
amaïnar per l'esgotament en que
es troba l'exercit irania després de
les darreres ofensives.

• La greu CRISI ECONÓMICA
que travessa BOLIVIA d'uns anys
ença ha estat el motiu principal de
les vagues generals i les manifesta-
dons convocades per la Central
Obrera Boliviana. Actualnient els
sous dels treballadors es troben
molt baixos mentre que els preus
no fan altra cosa que pujar, fi ns al
punt que la inflació de l'any 84 va
ser d'un 2.100 %.

• LIBERACION, un diari alter-
natiu, ecologista, antinuclear i d'es-
querres, fet a Madrid, deixa de
sortir el propassat 21 de marc per
problemes econòmics.

• «Espanya camina cap a la
ruina familiar, social i també com
a ,nació», digué el vident MIQUEL
ARBONA GARAU en una entrevista
publicada pel Diario de Mallorca.

• Una BASE MILITAR sera ins-
taHada en el terme de Llucmajor,
prbvocant una polèmica entre l'As-
sociació d'Ernpresaris del poble i
Ia  coordinadora «S'Aguila Lliure»,
referida als beneficis o perjudicis
que pot provocar la presència mi-
litar.

• La VAGA DE CORREUS a
Barcelona ha deixat immobilitzades
devers dos milions de cartes a les
d4oendències postals, la qual cosa
ha; provocat les lògiques molèsties
en; els usuaris.

111 CRISTOFOL COLOM era eivis-
senc, segons la teoria del periodista
Nito Verdera, qui fonamenta la
seya idea en el fet que el navegant
baiteja els flocs que descobri amb
topònims d'Eivissa i Formentera.

• Una esmena de la LLEI DE
REGIM LOCAL, conseqüència dels

pactes entre PSE ,i.PNB, permetrà,
nomenar directament al Govern
Basc els secretaris ,dels municipis
d'Euskadi, mentre que a la resta
de l'Estat es seguirà com fins ara.

• Setanta-una CAIXES D'ES-
TALVI foren tancades Per ordre del
governador de l'estat d'Ohio (USA)
per tal d'evitar la' 'retirada massiva
d'estalvis, després 'del panic genera-
litzat que provoda . Ia fallida de
l'Home State Savings Bank, una
caixa d'estalvis de Cincinnati.

• Dos JOVES NACIONALISTES
de Benidorm han rebut una notifi-
cació del Ministeri d'Obres
ques per la qual se'ls fa saber que
han de pagar una, multa de 183.500,
pts. pels desperfectes provocats en
senyalitzacions de earretera de la

comarca que foren traduides al
català, sense que s'hagi realitzat
cap judici que demostri si ells dos
són culpables o no ho són.

• TV3, la televisió de Catalunya,
ha comprat per deu anys a la RAI
els drets del telefilm CRISTÒFOL
COLOM que la TVE no volgué com-
prar per considerar que la sèrie ita-
liana no s'ajusta completament als
fets històrics que relata.

• Qui fa LA RODA DEL MON
s'acomiada avui de vosaltres per
una temporada. Obligacions de ca-

racter personal no em permeten se-
guir arreplegant aquelles noticies o
aquells fets que donen cos a agues-
ta secció de caracter quinzenal. fle
intentat omplir aquest racó del set.
manani amb noticies importants,
però també amb lets que net-m:4-
ment passen desapercebuts moltes
vegades i que poden ser d'interès.
Tal volta aquest descans en la sec-
ció pot servir per reestructurar o
replantejar LA RODA DEL MON.
A reveure i gracies per la vostra
atenció.

ENDEVINAIA
Això pareix una broma
i ben pensat no ho CS gens,
tots te'n donen cOrn - ho tens
i com no ho tens ..ningti te'n dóna.

SOLUCIO A L'ANTERIOR.
Si has begut suc de parra
podras tenir es cap torbat,
però en haver sua(es gat,
amb so cap ben aclara!,
veuràs que es una ,paparra.

.Se vende
PORTO-COLOM

clireclarnente. del
constructor

PISOS de 90 m2. en C. Marina
APARTAMENTOS de 70 m2.

en Urb. Lale 14

CHALETS ADQSADOS . de
93 m2. en Uri>: Lafe- 23, con

jandin y aparcamiento •propio

APARTAM ENTOS'Y , *LOCA-
LES COMERCIALES ' . C.''rra-
'falgar, esquina
y Churruca.

CASA PLANTA BAJA y -.dos
pisos en-Felanitx, G. Qivatre

:	 •Garrtons.

30 0 /. entraday resin
facilidades hasta 20 adios.
Visitenos,en la AkIrTa

Informes: .	 • •	 • -

Construcciones y'PioniOciones
PUIG-HUGNY;S:

C. Santa María, 41'
Tel. 575113 - 5S1749 - 575880

VENDO :1 CUARTONES DE
TIERRA en So'n Cerdà con caseta
en ruina.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE TRASPASA NEGOCIO en calle
Mayor.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO CASA en calle Pelat. 20
Facilidades.
Inf.: Tels. 575286 - 657467

NOVEDADES LOBELIA necesita
costurera.
Mayor, 40- Tel. 580871

Celler «Ses Portadores»
Nueva Dirección: Pedro Ribot

(ex-gasa Pedro, Calas de Mallorca]

Especialidad en
pescado fresco y

langosta

Gracias por su visita
R. Crucero Baleares, s-n

Tel. 575171	 Porto-Colom

Gabriel Adrover Vaguer

va morir a Felanitx, el dia 1 d'ahril de 1985, a 76 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al eel sia

La seva esposa Antònia Adrover Monserrat; filles Catalina i Coloma; fills politics Pere Man-
resa i Joan Mesquida; néts Mateu, Margalida i  M. Antònia; germans Liais, Miguel, Cosme i Fran-
cisca; germans politics Dolors, Francisca, Antoni, Miquela i Miguel; nebots, eosins i els altres pa-
rents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Deu.

Casa mortuòria: C. 31 de Marc, 21-ler.-A (Ca'n Biel Gallet)



TOT-MICRO
PROXIMA INAUGURACION

Para que no compres tu microordenador
a ciegas

HARDWARE

Spectra video
Dragón
Sony
MSX

Programas
educativos

Pza. Pax, 12-A
[junto Bar Gomila] Tel. 532326

SOFTWARE

Spectrum
Spectravideo
Comodore
Dragón
MSX

Física

Matemáticas

Geografía

Inglés
Básic, etc.

CAlinves

T-MICO
PROXIMA INAUGURACION

Máquinas y muebles de oficina
Registradoras y computadoras

En colaboración con las prestigiosas firmas:

III!I 'O1ivc$ti
Programas especiales para cada empresa.

Facturación, presupuestos, control stok, archivos,
ficheros, contabilidad, etc.

Además, registradoras adaptables al ordenador.

Pídanos información sin compromiso.

Pza. Pax, 12-A

[junto Bar Gomita] Tel. 582326 Cána ves

iv 	 *We
restaurant marisquerio

CALA D'OR

REAPERTURA el 26 de abril
Manteniendo sus conocidas

especialidades

Reserve su mesa, Tel 657083
Gracias por su visita

-	 Luis Enrique Arbulu Crousillat
ESPECIALISTA EN

Obstetricia y Ginecología
Consulta privada:

C. Amargura, 1 - 4.° - 2.a A (ascensor)
HORARIO DE VISITA: Llamar de lunes a viernes, de 4 a 7
tarde al teléfono 554322.

Desde hace dos meses realizo intervenciones ginecológicas
de cualquier tipo y partos, en Manacor.

FELANITX

de sociedad
PRIMERA COMUNCI

El dia de Pasqua de Ressurrec-
ció, a l'església de Sant Alfons, va
rebre per primera vegada la sagra-
da Eucaristia, el nin Antoni Ortega
González.

Enviam la felicitació al nou com-
bregant i als seus pares.

NECROLOGIQUES

El passat dia 30 de marc, va mo-
rir a Felanitx, a 72 anys, després
de rebre els sants Sagraments,
D.a Maria Pons Sans& Al cel sia.

Enviam la nostra condolência al
seu espòs D. Pere Vicens, fills
D. Antoni i D.a Maria, fills politics
i als altres parents.

, El dia primer d'abril descansà
en el Senyor a Felanitx, havent re-

buts els sagraments i a l'edat de 76
anys, D. Gabriel Adrover Vaguer
(Gallet). Descansi en pau.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia, i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Antònia
Adrover; filles Catalina i Coloma i
fills politics Pere Manresa i Joan
Mesquida.

Dia 1 d'abril descansà en el Se-
nyor, a 69 anys, havent rebut els sa-
graments, Da Antònia Julia Maimó.
Q.C.S.

Reiteram la nostre condolência
als seus parents i d'una manera es-
pecial al seu espòs D. Miguel Mai-
m& fill Miguel i filla política W.
Magdalena Perelló.

El dimarts dia 2 d'abril, entregá
Ia seva Anima a Déu a Felanitx, a
l'edat de 61 anys, després de veure's
confortat amb els sagraments, D. Ni-
colau Pomar i Fuster. Que en glòria
sia.

Rebin el nostre condol la seva
esposa D.a Maria Vanrell, filles Mar-
galida M.. Goretti i Maria de Lluc,
germans i els altres parents.

Agraïment
La familia Vicens-Pons, da-

vant les nombroses ni,anifes-
tacions de solidaritat i condol
rebudes amb motiu de la mort
de Maria Pons Sans& i amb la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes grbcies.

Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO

CONTRATACION de AUXILIARES
DE LA POLICIA MUNICIPAL

Hasta el día 30 del corriente mes
de abril, será tiempo hábil para la
presentación de solicitudes optando
a la contratación temporal de per-
sonal que, en calidad de Auxiliares
de la Policia Municipal, realizarán
tareas propias de la policía durante
la próxima tomporada turística.

Para una mayor información, los

interesados pueden dirigirse al Ne-
gociado de Secretaria de este Ayun-
ta mien to:

Felanitx, O (le abril de 1985.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

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

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.

Para su comodidad damos hora.

COMPRARIA en Porto-Colom, co-
chería o solar apto para construir
Ia, en las calles comprendidas
desde la entrada al puerto por la
Aduana hasta el muelle, o calles
adyacentes.

INFORMES: EN ESTA,ADMON.



cine principal

Se necesita dependiente-a
para Supermercado en Porto-Colom

Con :aciones de inglés

Inf. Tel. 575680 (De 4 a 6 tarde)

Bar El Toboso
Tapas variadas - Bocadillos

Nueva d rección: Hnc .:( Pérez

Vía Ernesto Mestre, 8 - Tel 581002 - Felanitx

Hoy sábado a las 9'30 noche.	 Tel. 580111

Alain Delon en CHOQUE
Le seguirá un drama actual

YO CRISTINA F.
Mañana domingo desde las 3 

Lalúltima versión de esta gran novela

MUTIN A BORDO
Y de complemento UN- RUSO EN NEW YORK

Jueves dia118. viernes 19 y sábado 20 a las 9'30 noche

SYLVIA KIPSTEL y MIA NYGREN
Nos volverán a dejar maravillados en su nueva película

EMMANUELLE _ 4 MUCHO MAS LEJOS!

Y seguidamente. CURSO 1984
Domingo dia 21 UN1C0 DIA desde las 3

La película con 5 OSCARS que siempre será joven, vuelve de
nuevo a nuestra pantalla.

SONRISAS y LAGRIMAS
con Julie Andrews y Christopher Plummer

Y además: JASON Y LOS ARGONAUTAS

8
	

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• El pasado jueves día 4 de
abril pudimos ver por TVE-1 en el
programa que dirige y presenta
CRISTINA GARCIA RAMOS, guapa
porque si, a nuestro buen amigo y
mejor felanitxer MIQUEL OLIVER
(Secretario General de Pesca), que
intervino como experto en el tema
«AGUAS JURISDICCIONALES, Y LA
PESCA MARITIMA», demostrando
con evidencia el por qué ocupa" este
cargo

• Magnifica la muestra de TAPI-
CES de KERSTIN STUBELIUS, que
ha presentado estos dias en «Sa
Nostra». Un arte que requiere una
extraordinaria habilidad en el que
la sueca de Porto-Colom demuestra
ser una auténtica filigrana. Flores,
peces, personajes, paisajes de nues-
tro puerto y de su Suecia natal, co-
bran vida en sus portentosos tapi-
ces.

• «SA STNIA» será uno de los
pocos restaurantes mallorquines
que va a participar el próximo mes
de mayo en una MUESTRA 13.4 LA
COCINA BALEAR. Van a ser ¡ocos
y selectos. El plato a presentariserá
«rape amb ceba», que no tiene nin-
gún secreto para el excelente «chef»
BIEL PERELLO.

• Los atletas refanitxers
ANTONIA CALDENTEY y SEBAS-
TIAN ADROVER (ambos corren en
el Club «Fidipides») tuvieron una
destacada actuación en el «MARA-
THON INTERNACIONAL PLAYA
DE PALMA». La corredora fue pri-
mera de las féminas, mientras que
el veterano conseguia la cuarta pla-
za de su categoría y puesto vigési-
mo segundo de la general.

• «CORPUS CHRIS14», el gru-
po felanitxer, prepara tnia OPERA-
ROCK para el próximo verano.

• Otro conjunto musical, «MAS-
CARA CELESTE», con SERENA
FARR al frente, se prepara estos
(has a fondo para el próximo CON-
CURSO ROCK que organiza el
AJUNTAMENT DE PALMA.

• Aprovechando estos días libres
se reanudó el rodaje de «RATA-PI-
NYADA», tras un largo descanso de-
bido a algunos problemas de pro-
ducción.

• Mientras no funcionó la sesión
de «CINE CLUB», al parecer en Fe-
lanitx no gustan del buen cine, si
cabe considerarse un éxito de públi-
co el FESTIVAL DE TERROR Y
CINE FANTASTICO ya que la ma-
yoría se tragaron las cinco películas
consecutivas. En CARTELERA tene-
mos este fin de semana «CHOQUE»
(Trhiller) con ALAIN DELON y CA-
TERINE DEVENUE; también se re-
pone «YO CRISTINA F.» una dra-
mática muestra de una adolescente
víctima de la droga dura en unas

secuencias terriblemente conmove-
doras. El domingo hay que recomen-
dar «UN RUSO EN NUEVA YORK»,
una divertida cinta. Menos de fiar
sera la tercera versión de «MOTIN
A BORDO», pero me cuentan que
se ajusta más a la realidad que las
antetiores. «THOR, EL CONQUIS-
TADOR» no puede sorprender a na-
die, fa de eso, de espadas y tor-
sos medi»-desnudos. Y finalmente
«SPLASH», la mujer sirena, en plan
moderno, obtuvo alguna nominación
en la pasada edición de los «oscars».

• Vimos el martes por ¡. TV-3?

las fiestas de la semana santa,
gS'Encontrada», el concierto de Pas-
cua, magnífico por cierto, de nues-
tra BANDA MUNICIPAL, que cuen-
ta con mucha savia joven, que es lo
bueno. También el inconfundible
tambor de RAFEL «SIMONET» y
sus «boys», que no se pierden nin-
gún acontecimiento popular.

• Hoy sábado comienza el CAM-
PEONATO DE FUTBITO, a las 4'45,
para BENJAMINES y BENJAMINE-
TES, con bastantes equipos inscri-
tos.

JORDI GAVINA

TiIfticînc
anys
enrera
INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISION

Por Orden Ministerial, se amplia
hasta el 31 de Marzo de 1960, el pla-
zo de afiliación al Montepío del Ser-
vicio Doméstico. Esta ampliación
acoge también a los servidores de
55 a 65 años.

Los carteros recogerán las hojas
solicitud en su domicilio.

Una disposició i uns servicis de
carteria, avui, anacrònics, pen') ens
fan pensar, seriosament, com roda
el món!
PRECIOS DE LA CARNE DE
CORDERO

Que regirán en el Mercado de
Aba-rios de esta Ciudad y su térmi-
no municipal, durante el mes de
abril:

Pesetas
kg.

Costillas,	 55
Traseros,	 45
Delanteros,	 35

FLUIDO ELECTRICO EN
CA'S CONCOS

En la mañana del pasado día 5
de abril, en el despacho de la Alcal-
día, contra entrega del 25 por cien-
to del coste de un suplemento de
instalación periférico a la aldea de
Cais Concos, por unos señores dele-
gados de GESA, quedó cerrado el
contrato de suministro de fluido
eléctrico al núcleo urbano de Ca's
Concos desde la central térmica de
Alcudia.

La electrificación no sólo abarca
el casco urbano, sino también a una
periferia bastante extensa, por lo
que son numerosos los habitantes
beneficiados por tan notable me-
jora.

Se nos asegura que el suministro
se dará ya de forma definitiva a
partir del próximo miércoles día 13.

Enhorabuena al Alcalde de Pedá-
neo de Ca's Concos D. Andres Ben-
násar Bonet y a todos los habitan-
tes de aquella aldea.
EDICTO DEL SR. ALCALDE

Se comunica al público la prom-
bición existente de que los abreva-
deros v fuentes públicas sean utili-
zadas para fines de limpieza de ca-
miones, coches, etc. por lo que se
advierte serán severamente castiga-
dos, no solamente los que utilicen
dichas aguas para estos fines, sino
también aquellos que traten de ve-
rificar las limpiezas en los recintos
de dichos abrevaderos y demás lu-
gares públicos.

Prou que el Sr. Batle sabia que la
netedat es mitja vida i res hi tenia
a dir contra aquest principi bàsic
d'higiene municipal; perd de la ne-
teta a la bruteta, no hi ha més que
mitja horeta, degué pensar la pri-
mera autoritat local i «los abreva-
deros y fuentes públicas» mai per
mai es poden utilitzar per uns fins
contaminants per la salut ciutada-
na; perquè, allavors, qui renta es
cap a s'ase, perd es temps i es Ilei-
xiu!

Fins una altra si Déu ho vol.
D'allavors.
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Confecciones SANTUERI
Plaça, .3

Gran surtido vestidos

PRIMERA COMONION

CINE FELANITX w 5S1231

Hoy sábado a las 9.15 noche. Mañana domingo desde las 3

¡La cornediaAromántica de la temporada!

SPLASH
¡No se pierda un fllmyan sorprendente!

Adeinás

THOR el conquistador
Un colosal héroe que arrolla en las pantallas mundiales

Viernes 19 y sábado 20 a las 930 noche. Domingo 21 desde las 3

¡Un futuro desolador que aguarda amenazante:a la:actual VI
generación!
¡Un espectáculo impresionante!

2019 tras la caída de Nuevilfork
¡Millones de seres humanos perecieron!
¡Sólo unos miles quedaron luchando por sobrevivir!

En el mismo programa

LA NOCHE MAS HERMOSA
José Sacristán-Victoria Abril-Bibi Andersen
-Fernando F. Gómez.

RESTAURANTE-PIZZERIA

DON LEONE
Cala d'Or

Estarnos de nuevo a su servicio

Se necesita persona
Servicio militar cumplido
Con carnet conducir 2.

Para trabajos en Cala d'Or
(Empresa coches alquiler)

Informes: Tel 581984 -85

SENORITA TRABAJARIA temporada.
Preferiblemente hostelería o peluquería.
(Título y experiencia).

Informes: Tel. 575275 (llamar noches)

FELANITX

EI Felanitx, que vela salvación más cerca, mañana
a las 5 de la tarie re:ihe alldifícil C. 0.jillurense
CONSTANCIA, 2 - FELANITX, 1
En un partido que arbitró el Sr.

Doménech, sin complicaciones, el
Felanitx estuvo a punto de dar la
sorpresa, ya que fue siempre por
delante en el marcador merced a
un gol de Rial en el min. 13. Luego
Ia gran veteranía de los inquenses
pudo dar la vuelta al marcador, con
goles de Planas min. 60 y de Balles-
ter en el min. 67.
PORTO-CRISTO, O - FELANITX,

NOS ROBARON UN PUNTO
El árbitro Sr. Capó Olives, que no

cuenta con nuestras simpatías, a ins-
tancias de un joven linier anuló un
golazo a Vera, tras un gran pase de
Covas, en el min. 24 de partido, que
ni 61 ni nadie, acierta a explicar.

El Felanitx muy seguro atrás, con
Vicens en plan de libero y director
de orquesta, con hombres en baja
forma como Rial, debió vencer con
comodidad a un equipo impotente y
malo como fue el Porto-Cristo, pla-
gado -eso sí- de bajas.

El Felanitx, por no jugar con
prontitud el balón, cayó numerosas
veces en la táctica de fuera de jue-
go. Si bien, con todo, las ocasiones
fueron para los visitantes. La made-
ra, el portero Vives y el árbitro evi-

"qmil111111111M
taron la victoria del Felanitx. Vera
y Garau de un increíble taconazo
estuvieron a punto de marcar en la
segunda mitad.

FELANITX. - Nadal(1), R. Na-
dal( 2 ), Covas( 2), Galmés ( 2), Oli-
va( 1), Valentin( 1 ), Vera( 2 ), Va-
cas (1 ), Muntaner( 1 ), Vicens( 3) y
Rial(0). Garau(1) salió por Rial.

MAIKEL.

Otros resultados:
(Jornada del 31 de marzo de 1985)

2.a regional.
CA'S CONCOS, 2 - MOLINAR,
Con este resultado el Ca's Concos

consigue prácticamente la perma-
nencia.

3 •a regional.
FELANITX ATCO., 2 - COLONIA, 0

Buena victoria de los atléticos, con
goles de J. Barceló y de N. Julia.

LLORET, 5 - S'HORTA, 1
Juveniles (Amistoso).

S'HORTA, O - FELANITX, 17

Mañana a las 5 de la tarde parti-
do de 3.a diyisión en «Es Torrentó»
entre el FELANITX y el MURENSE.
Arbitro del partido Sr. Santandreu.

J.

Volen Volen
Coloms

Tot i que encara manquin les proves
de fons i gran fons a realitzar des
de Valdepeñas i Cabeza de Buey,
volem donar compte avui dels cam-
pionats d'Eivissa i d'Oriola, les das-
sificacions dels 'Rua's són les se-
güents:

EIVISSA
1.a prova: ler. Francesc Serra

2on. Damià Vidal - Manuel Sirer.
2.a prova: ler. Gabriel Villalonga.

2on. Salvador Bordoy.
3 •a prova: ler. Miguel Veny. 2on.

Gabriel Villalonga.
4 •a prova: ler. Salvador Bordoy.

2on. Vidal - M. Sirer.
5.a prova: ler. Andreu Bennasar.

2on. D. Vidal - M. Sirer.
6, prova: ler. Teodor Suau. 2on.

Pere Islicolau.
7.° prova: ler. Francisca Villalon-

ga. 2on. Salvador Adrover.
8.a prova: ler. Damia Vidal - Ma-

nuel Sirer. 2on. Salvador Bordoy.
La classificació final del campio-

nat d'Eivissa és la següent:
ler. Damia Vidal - Manuel Siret,

amb 169 punts.
2on. Gabriel Villalonga, amb 160

punts. 	•
3er. Francisca Villalonga, amb 159

punts.

ORIOLA
1.a prova: ler. Damia Vidal - Ma-

nuel Sirer, 2on. Salvador Adrover.
3er. Antoni Bordoy.

2.4 prova: ler. Teodor Suau. 2on.
Miguel Veny. 3er. Salvador Adrover.

M.a Antònia Caldentey i
Sebastià Adrover, en el
Maraton de la Platja
de Palma

En el lloc 47 de la classificació
general i amb un temps de 3 h.
12'04, l'atleta felanitxera M.a Antò-
nia Caldentey *fou la primera dona'
classificada al VI Maraton Platja
de Palma (42 km. 195 metres) cele-
brat el Diumenge del Ram.

El també felanitxer Sebastià Adro-
ver, aconsegui classificar-se en guar-
ta posició dins la categoria de vete-

ranst entrant el número 22 de la
classificació general, amb un temps
de 2 h. 55'07.

Aquesta prova de caracter inter-
nacional, fou guanyada pel finlandés
Hannu Sorasalmi, que establí un
nou rècord de la prova (2 h. 23'05)
i dels 144 corredors que sortiren,
101 acabaren la carrera.

Felicitam als dos felanitxers per
aquets excel.lents papers realitzats
en aquesta prova atlética tan presti-
giosa.

3 •a prova: ler. Miguel Velay. 2on.
Pere Nicblau. 3er. Amador Bauza.

La classificació general d'aquest
campionat és la següent:

ler. Francisca Villalonga, amb 57
punts.

2on. Miguel Veny i Pere Nicolau
(Portocolom), ambdós amb 55 punts.
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INMOBILIARIA:
OFICINA EN PORTO
•COLOM:

INFORMES:

Salustiano Moreno
C/. 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

aps
— Del setmanari, a l'angle

obscur, del lector tal volta
oblidats,silenciosos i coberts
de pols, es veien els Naps.

— Naps «etiqueta negra»,
fórmula reforçada. Només
Naps superen Naps.

— Si a les Canàries van amb
una hora menys, no entenc
perquè nosaltres no hi podem
mar deu minutets o un quart.
Així la TV diria: «son las
nueve, las nueve menos diez
en las Baleares y las ocho en
Ias Canarias».

INFANTILES

1.—J. GALLARDO con 20 goles.
2.—Bennasar con 11 goles.
3.—Uguet con 10 goles.

ALEVINES

1.—MUÑIZ con 16 goles.
2.—Rosselló y Artigues con 6.

BENJAMINES

1.—BASILIO con 12 goles.
2.—Maimó con 4.
3.—Herrero con 3.
4.—Caria y Esteban con 2.

10	 FELANITX

La seeming sanTa
Amb l'habitual solemnitat.„i con-

currència, se celebraren eli/, actes
propis de la Setmana Santa, un
cicle que s'inicia amb el' _pregó,
que enguany pronuncià Mn. Teodor
Suau, Rector del Seminari Major, i
que es clou amb el cant de les sales
el diumenge de Pasqua després de
l'Encontrada,

En aquest pregó, Mn. Suau féu
una refiexió —expresada d‘una for-

•ma literária molt hermosa— entorn
a la identitat cristiana plantejada
en aquest temps que vivim ara d'«e
clipsi de Déu» i tot fent una análisi
de les actituds possibles per una
consciência creient.

Les processons, un dels principals
esdeveniments del cicle, transcorre-
gueren dins una bona tónica, L'as-
sistència de penitents i la presència
d'espectadors en els carrers les do-
na el clima precis. Cal fer notar
l'increment constant de penitents a
la confraria dels Croats, la qual
amb la seva blanca vesta i molt
nombrosa dotació produeix un gran
efecte. Enguany s'ha assajat una
nova organització pel que fa a les
processons. Una comissió, la presi-
dência de la qual pertany ara a la
Croada, cuidarà per tres anys con-
secutius de la seva ordenació.

El Davallament, que predicà el
P. Gabriel Llompart, es féu amb la
dignitat de sempre i amb el con-
curs de la Coral de Felanitx, si 136
el públic no correspongué amb la
serietat que requereix l'acte i que

al manco exigeix un silenci que mai
han volgut otorgar els espectadors.
Ës una llàstima. Enguany s'ha es-
trenat una indumentária nova pets
que procedeixen al descendiment
del Crist, unes vestes que ajuden a
l'espectacularitat de l'acció.

Ja hem esmentat que el dia de
Pasqua demati, un "grup de gent
jove continuà amb el costum,. res-
taurat fa uns quants anys, de can-
tar les sales. Es una manifestació
molt simpàtica i molt ben rebuda
per la gent i que, malgrat les mo-
lèsties que pugui reportar als pro-
tagonistes, no s'hauria d'interrom-
pre mai més.

Aprovat el...
(Ve de la pagina I)

plantar a la zona, per la qual cosa
la Conselleria facilitarà l'assesora-
ment i ajudes necessàries.

Per la seva part, el Sr. Vivancos
va manifestar que s'havia posat en
contacte amb l'empresa «Fomento
y Construcciones, S. A.», adjudica-
tária de la -reparació, neteja i pavi-
mentació de la xarxa de camins, la
qual assegurà que començaria l'obra
a mitjans del present mes d'abril.

Després de parlar d'altres temes,
els membres de la SAT varen agraïr
als esmentats senyors la seva visita
al temps que feren vots per una
més freqüent presa de contacte.

GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY.

6:1.41 excavionm
a992

autocares

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C. D. FELANITX

1.—M. RIAL con 11 goles.
2.—Vera con 8.
3.—M. A. Caldentey con 3.
4.—Vacas con 2.
5.—Covas, Muntaner, Seminario,

R. Nadal, Valentin y Garau con I.

FELANITX ATCO.

1.—N. JULIA con 9 goles.
2.—J. A. González con 5.
3.—Juanito con 4.
4.—P. Cano con 3.
5.—Mitiarro, Gaspar y Alonso

con 2.
6.—J. Barceló con 1 gol.

JUVENILES

1.—CRUCERA «Guindi» con 17
goles.

2.—Antich con 13.
3.—Fiol con 8.

1
Antònia Julià

va morir a Felanitx, el dia 1 d'abril de 1985, a 69 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

El seu espòs Miguel Maimó Adrover; till Miguel; filla política M.  Magdalena Perelló; néta
Ma. Antònia; germans politics Antoni Vidal, Jaume Maimó i Maria Marra; nehots, eosins i els altres
parents, vos demanen que encomaneu la seva ánima a Déu.

Casa mortuòria: C. Miguel Cifre, 5 (Ca'n Banús)

Maria Pons Sansó
va morir a Felanitx, el dia 30 de març de 1985, a 72 anys, havent rebut els

sants sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

El seu espòs Pere Vicens; fills Antoni i Maria; fills politics Magdalena Siquier i Bartomeu
Binimelis; nêts, germans, germans politics i els altres familiars, vos demanen que encomaneu
la seva ánima a Déu.

Casa mortuòria: C. Gerreria, 15 (Ca'n Pere Sostal)




