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de	 mifion desposes del PAUL

Esmentarem algunes qüestions
que es discutiren dilluns passat a
la sessió plenaria extraordinaria de
l'Ajuntament, una sessió que resul-
tà prou controvertida, sobre tot a
tres punts, que són els que comen-
tarem breument.

A la vista de les majors despeses
que ocasionara la revisió del Pla
General, assumpte del qual infor-
marem en edicions passades, la
Conselleria d'Ordenació del Territo-
ri ha contestat a l'Ajuntament que
si els treballs de revisió s'han per-
llongat més de lo previst, que pa-
gui les majors despeses el respon-
sable del retard, ja que la Conse-
Heria no esta disposada a pagar-ho.
Davant aquesta resposta, la Comis-
sió d'O. del Territori proposa d'in-
sistir de bell nou, justificant en la
mesura que sia possible la Aikuagiá_
La proposta fou acceptada pel grup
majoritari i AP, mentre que els del
PSOE i la CDI s'abstengueren.

Una qüestió sorprenent fou la
nova proposta del Batle entorn a
l'assumpte de la lapida dels caídos,

El temps va ésser el factor ne-
gatiu de la festa de l'Àngel. Malgrat
les excellents prediccions que el
dissabte a vespre difongueren els
serveis d'informació meteorológica,
el dia —que havia començat un xic
encapotat— s'anà desbaratant i la
boira espessa i la pluja, es feren
presents cap al migdia a Sant Sal-
vador, deslluint el que hauria po-
gut ésser una diada molt noiera i
obligant als romeus a refugiar-se
dins el santuari.

I fou una Hastima, perquè la gent
respongué de debò a la convocatb-
ria i en nombre molt elevat, de
tota la contrada i de tota edat,
s'ajunta a rentorn de la casa pai-
ral felanitxera.

La missa solemne, cantada per
la Coral i amb homilia del Rector,
enceta la festa comunitaria. Llavo-
res, en comptes d'espargir-se, la
gent s'hagué d'acaramullar a les
cuineš al restaurant i altres depen-
dencies per dinar. El vi i les olives
foren posades de franc per l'Ajun-
tament i distrihuits per membres
de La Protectora, Sa Recreativa i
la Llar del Pensionista.

Després de dinar s'arma la festa
sota l'ampla volta de l'atri. No po-
dia esser a altre lloc, ja que plovia
de debò. S'Estol d'Es Gerricó —ce-
dit per «la Caixa»— amenitza un

qüestió que la Comissió de Cultu-
ra havia tractat i ernes un criteri,
que ara el Batle no acaba de com-
partir. La seva proposta es que es
retiri la lapida per-6 que no es rec-
tifiqui la llegenda del peu de la
creu.

I per últim, un punt que dugué
molta cua i que no es pogué con-
cretar per manca de temps, fou el
de la proposta entorn a una cons-
trucció hotelera a uns terrenys de
Cala Marçal, per la qual cosa es de-
manen uns canvis de qualificació
en el Pla General a canvi d'unes
compensacions de l'ordre dets deu
milions de pessetes. Malgrat l'evi-
dent interés del grup majoritari
perquè aquesta proposta fos accep-
tada, el factor temps no ho va per-
metre.

Sigttem---ain4- matei4rae- sembia-
que un assumpte queda desbloque-
jat en aquesta sessió. Es el de la 2.a

Fase de la Urbanització de Sa Pun-
ta, que restava des de fa molt de
temps immobilitzat.

'ball, amb joies pels més falaguers
o pels de més 'eclat, en el que tant
joves com veils participaren amb
molt d'entusiasme. Llavores s'orga-
nitza la rompuda d'olles, també
molt celebrada, de la que en fou
protagonista, sobre tot, l'aHotea.

Cal esmentar l'organització d'a:
questa festá dé l'horabaixa, que va
córrer a Chrrec, sobre tot, de la
Llar del Pensionista, a la qual
—malgrat radversitat del temps—
s'hi abocaren amb un entusiasme i
generositat encomiables.

Un cop donada per acabada la
romeria, quan la gent, de baixada,
envestia la recta de So'n Suau, el
cel s'esbargia. i un sol ben polent,
com aril!) una rialla entreinalidda,
feia burleta de la !eta.

Que hi farem! L'any que vé hi
tornarem. No en mancaria d'altra!

En las instalaciones de «Montes-
blanco» (Zaragoza), el fejanitxer
Francisco Javier Barceló Pou reva-
lido por 3.a vez consecutiva el título
de CAMPEON DE ESPAÑA JUNIOR
en la modalidad de TIRO AL PLA-
TO en foso olímpico.

Nuestro paisano consiguió pulve-

rizar en una tanda, 180 platos de los
doscientos posibles, una buena mar-
ca que le permite seguir disfrutan-
do del título de mejor tirador juve-
nil español.

Nuestra felicitaciones a este gran
deportista local que ha conseguido
una hazaña difícil de igualar.

— El senyor Miralles deu essei
molt generós...

— No tant. Aquest senyor, que
en un principi havia oferit cinc mi-
lions en Hoc dels deu, faria unes
cessions que s'hauria d'estudiar si
són equivalents a les que hauria de
fer si l'Ajuntament li exigís un pia
parcial o si són inferiors. En tdt
cas, está proposant una operació de
Ia que en pugui treure un profit.
Heu de convenir en que la seva
postura és una postura perfecta-
ment lógica.

— Quina va esser la reacció de
Ia Corporació davant la proposta?

— Va esser diversa. Els grups de
l'oposició varen manifestar que l'as-
sumpte havia d'esser estudiat
fons, però aximateix varen avençar
alguns ernperons. Algu va dir: Si
aquest senyor volia fer una actua-
ció en contradrceld amb el pla ge-
neral en manca, s'havia d'haver

(Passa a la pagina 5)

La IX Setmana
de Música

Dissabte que ve començarà
Setmana de Música de Felanitx,
manifestació musical que compleix
enguany la novena edició i que es
manté grades al patrocini del nos-
tre Ajuntament i el de la Conselle-
ria d'Educació i Cultura del Go-
vern Balear. L'organització corr a
càrrec del Patronat Local de Músi-
ca i «la Caixa» hi aporta la seva
collaboració.

El programa ompl sis vetlades
des del 27 d'abril fins el diumenge
dia 5 de maig. Hi figuren sengles
concerts a càrrec del pianista Joan
Moll i de la Banda de Música, un
festival líric amb la figura del ba-
ríton Francesc Bosch, un recital de
violí i piano i les actuacions del
«Trio Temple» (violí, violoncel i
piano) i de la «Camarata Instru-
mental» amb la Coral Universita-
ria. Tots els concerts, excepció feta
del de la Banda de Música (que es
farà a la parròquia) tindran Hoc a
l'església de Sant Alfons.

A la propera edició publicarem
el programa complet, però ara vos
adelantam que la primera vetlada
sera la del pianista Joan Moll, a
resglésia de Sant Alfons, el proper
dissabte dia 27 a les 9'30 del ves-
pre.

•

Una iesta de ilingei plujosa

una sessió moguda
La sessió de l'Ajuntament de di-

lluns passat va resultar singular-
ment polémica per diverses raons
que no tendrem temps ni espai per
explicar.

— Ho deis per la lapida dels caí-
dos?

— Ho dic per la lapida i per al-
tres qüestions de més relleu. L'as-
sumpte de la lapida i la creu té
una importancia molt relativa. En
tot cas ha servit perquè quedi cla-
ra quina és la postura del Batle
respecte del tema i perquè es po-
sin de manifest els procediments
que utilitza quan vol aconseguir
una cosa, fotent-se dels acords pre-
sos pels grups de l'Ajuntament, in-
cloent-hi el seu propi grup. Pere) el
tema craicui, _par. a mi, és un al tre...

— Vos direu.
— A la sessió de dilluns un tal

senyor Joan 'Miralles Mut va fer
una proposta a la Corporació res-
pecte d'uns terrenys situats devora
l'hotel Cala Marçal, a la dreta d'a-
questa construcció, mirant cap a
la mar.

El senyor Miralles té l'intenció
de fer unes instaHacions hoteleres i
això, segons les ordenances vigents,
ha de passar per la confecció d'un
pla parcial de la zona, uns 27.000
metres quadrats, per la cessió
d'uns terrenys i pel compliment
d'unes exigencies marcades per la
!lei. El senyor Miralles ha pensat
que això ii donaria molts de mal-
decaps i ii produiria moltes despe-
ses i en conseqüência proposa a
l'Ajuntament que declari la zona
«Se)! urbri» (ni i l'actual ni o la futu-
ra'planificació apareix tal qualifica-
Er per aquest red ol) per a poder fer i
dbsfer canvi diu que cedirà una
zona de pins, posara llum i asfalt i
donara 10 milions de pessetes a
l'Ajuntament perquè les gasti (aim')
ell ho té molt clar el senyor Mira-
Iles) a la zona deportiva prevista
devora l'escola de Portocolom.

Francisco Javier Barceló, revalidó el titulo de
campeón tte Espain
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PRECIO IW SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.

SANTORAL

D 21 San Anselmo
L 22 San Lucio
M 23 San Jorge
M 24 San Gregorio
J 25 San Marcos
✓ 26 San Isidro
.S 27 N. Sra. de Montserrat

LUNA

C. Creciente el 28

COMUNICACIONES
AUTOCARES

1 
Felanitx - Palma por Porreres:

A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

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

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

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

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

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

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 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:
domingos, a las 9 y 13 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581922
^

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Catalina Ticoulat
Lunes:	 Francisco Pifia
Martes:	 Gaya-Mel-is
Miércoles: Miquel-Nadal
Jueves: 	Amparo Murillo
Viernes:	 Catalina Ticoulat

TELEXONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Servei d'Urgències	 580254
GuArdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servicio Grua:
Tels : Dia 581385. Noche 564506

Conozca la diferencia
visitando

TELEF. 575602

Pida al Chef Gabriel sus espe ialitlades
pescctdos - Carnes - fiambres

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

Confecciones SANTUER1
C. Plaça, 3

Gran surtido vestidos

PRINIERA COMUNION

•
	 ofFAINEFTRFR.M.ME

Gabriel liadell ildroverir
De SA BASSA

va morir a Felanitx, el dia 14 de d'abril de 1985, a 87 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al eel sia

El seva esposa Maria Barceló Burguera; filles Antònia, ApoLlOnia i Maria; fills politics
Gaspar Coll, Rafel Julia i Joan Antich; néts; fillols; germa Antoni , germans politics, nebots, cosins
i els altres familiars, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Caritat, 25

FELANITX
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Ayuntamiento
de Felenitg

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 Consistoria%,.
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 4,
tomó los siguientes acuerdos; con
la asistencia de todos sus miem-
bros:

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se acordó cancelar y devolver la
fianza a D. Emilio Marín, constitui-
da por las obras de Reforma en la
Escuela de Porto-Colom.

Se acordó cancelar y devolver la
fianza a D. Atnonio Mendez, consti-
tuída por las obras de Ampliación
y Reforma de la Casa Consistorial.

Se acordó cancelar y devolver la
fianza a D. Matías Capó Capó, cons-
ituída por la explotación de la pla-
ya de Cala Ferrera en 1984.

A continuación se acordó por
unanimidad sustituir los tubos sub-
terráneos de plástico K-50 por tubo
galvanizado, para la instalación eléc-
trica de la Ronda Crucero Baleares
de Porto-Colom, correspondiente a
Ia 3 •a Fase de la Mejora del Alum-
brado Público de Porot-Colom, acor-
dándose asimismo abonar al con-
tratista, Hermanos Vicens, C.B. la
cantidad de 25.950 Pts.

La Comisión quedó enterada del
escrito de la Delegación Provincial
del Ministerio de Educación y Cien-
cia sobre competencia municipal en
la conservación de edificios esco-
lares, acordándose por unanimidad
comunicar a dicha Delegación que
Ia grieta existente en el muro del
patio del colegio Reina Sofía no es
una obra de conservación sino un
defecto de construcción.

Visto el escrito de 'la Asociación
de Vecinos de Ca's Concos des Ca-
valier se acordó interesar de la
Conselleria de Industria
el estado en que se hallan
las gestiones para la ubicación
(le un vertedero de resid uos

sólidos urbanos de los Municipios
de la Comarca Sur de Mallorca.

Se concedieron once licencias de
obras menores a particulares..

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se concedió licencia a D. Juan
Pavia Aragonés, para realizar una
reforma en planta baja y adición
de planta piso en la vivienda uni-
familiar de la calle Churruca n.° 3,
con una tasa de 46.424 Pts.

Se concedió  licencia a D. Mon-
oiligTat Galmés Bauzá, para realizar
Ias obras de reforma de local y pos-
terior ampliación e el (Robinson
Club de Caia Sererid, cõn una tasa
de 49.73(1 ,,PtsA

En el auriio	 proposiciones
ruegiA y preguntas, a propuesta de
D. Bartolomé Cerdá, se acordó por

unanimidad, y tras ser declarado
de urgencia por todos los asisten-
tes, pedir presupuesto a la empresa
Calasat, S. A. para el desbroce y
limpieza del resto del camino de
So'n Mesquida y de los caminos
de So'n Valls, So'n Prohens, So'n
Negre y el Camino del Castillo de
Santueri.

Felanitx, a 6 de marzo de 1985.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

SE VENDE CAS n , en C. Quatre
Cantons. Precio: 3.500.0(10 ptas.
Facilidades. 20 años.
Inf.: Tel. 575113
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Ei Dan!lament dei Sant Salvador
de Felank

Allocució pronunciada el Divendres Sant de 1985, en el  replà de la
parròquia de Sant Miguel, pel P. Gabriel Llompart, C.R.

Quan horn es troba en la plaça major d'una vila ma orquina en una
commemoració tradicional com aquesta que ens aplega, no hi ha ningú
que no senti batre els polsos i fitblar el cor. Perquè ve a la memòria la
teringa innumerable de generacions que anteriorment s'han aplegades en-
torn del mateix Sant Crist.

Generacions i generacions de felanitxers, que, a tres o quatre per se-
gle, ens donen un total de molts de milers, que un dia com avui trepitja-
ren, com noltros, aquesta plaça, i que cavillaren, com feim noltros, el
sentit pregó d'aquesta cerimònia!

Jesucrist crucificat enmig! I entorn milers i milers de pagesos i me-
nestrals; de missatges i prohoms; de nadius i forasters; de madones i
d'infants; de forans i ciutadans, que des del temps del rei Jaume II de
Mallorca a través dels segles han sentit la crida de la Setmana Santa que
els ha ensivellat la gran veritat punyenta i melangiosa de la salvació social
i personal.

Els vostres avantpassats, fundadors de la vila; els vostres avantpassats
creadors de Sant Salvador; els vostres avantpassats escultors de la Seu i
de la Llonja; els vostres avantpassats que lluitaren a Granada i a Italia;
els doctors de París que introduïren la impremta a Mallorca; els qui esta-
ven pets Austries i els qui defensaven els Borbons; els constitucionals i
els realistes, els qui feren sous abans de la filioxera i els qui després
hagueren d'exiliar-se a Bones Aires, tots estan històricament presents en
la nostra celebració...

Ai! si poguessim arribar fins als caps de les teringues i fins a l'extrem
de les cordades felanitxeres que contemplen des de la história el nostre
Davallament de 1985, quedaríem aborronats!

La cerimònia anual del Davallament es va escampar des de la Seu
episcopal de Palma per tots els 3.000 Km. quadrats de Mallorca almenys
des del segle XV. Però all?) ja era una representació religiosa pròpia dels
catalans que vengueren a conquistar l'illa als musulmans. No ho podem
dubtar gens ni mica. En tenim prova en els esplèndids grups de figures
de Sant Joan de les Abadeses de Girona i de la catedral d'Eivissa, força
més antics.

I que vosaltres, felanitxers, un poble que té per escut immemorial
les barres aragoneses i l'eucaristia de Jesucrist, vos vàreu capfonar en el
misteri de la Setmana Santa, ho prova abundosament l'ombra llarga que
estén sobre el terme cada dia el Puig de Sant Salvador.

A partir de l'any de la pesta negra, que va escampar per tota
l'angoixa i la desolació i en que perdéreu prop de mil veïnats (700 o 800,
segons R. Rosselló Vaguer), vàreu oferir al Salvador el puig més alt del
terme, perquè des de llavors cada dia poguésseu pregar a trenc d'auba,
arribats a la rota i desarmat el carro, mirant cap al sol, l'oració tradi-
cional:

«Un Pare Nostro an el Senycir de tot lo món,
que no mos mat que no mos perdon».

Me direu que es una oració dura, com una esquerda de pedra foguera
(Que no mos mat...). Jeri) jo vos suggeresc pensar que sempre han tengut
bec les oques i que rici sabem avui que covam pel futur amb les nostres
pregàfies actuals, blanes com el xocolati farcit de nata.

Quan voltros vos posareu davall la protecció del Salvador ja hi estava
posada tota la geografia de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. El
Puig Major s'anomenava de Sant Salvador; el Puig del Toro s'anornenava
de Sant Salvador i la capella frontera a la Seu d'Eivissa també s'apellava
de Sant Salvador.

Jo voldria recordar al poble de Felanitx que ell es va decidir any
rera any pel Salvador mentre Jesús es trobava traït, decebut i perdut per
les decisions desastrades dels personatges de l'evangeli que aquests dies
consideram:

Pilat, un oficial romà, que, en l'alternativa, es decideix per la seva
carrera —mentres Felanitx es decideix pel Salvador.

Caifàs, un gran sacerdot, que es decideix pel seu càrrec —mentre
Felanitx es decideix pel Salvador.

Judes, un fals amic, es decideix pel doblers —mentre Felanitx es
decideix pel Salvador.

Dra. Isabel Aibar Pellicer
Médico-Oculista

comunica que ha abierto su consulta en la calle Zavellá, 26
(Centro Revisiones, Carnet conducir)

Horario: Lunes y miércoles de 8.30 a 11'30

Pedir hora Tel. 582233

Gestas, el mal lladre, es decideix perseverar en la seva caboteria
(com voltros deis) —mentre Felanitx es decideix pel Salvador.

Els falsos testimonis i els «cuetes» de torn es decideixen per les con-
veniències davant el poder constituït...

El poble de Felanitx pot estar satisfet del seu paper. I de la ,corn-
panyia que la seva decisió secular li comporta:

Josep d'Arimatea i Nicodemus que ofereixen a Jesús el monument.

El centurió romà ii reconeix la veritat.
Simó Cirineu que li brinda ajuda.
Dimas, el bon lladre que el compateix.
Les santes dones que no el volen desamparar
Sant Joan que no el va abandonar
Maria Santíssima que el mos vol presentar.

Felanitxer aquí present! Ni tot el passat ha estat millor. Ni tot el
futur podem seriosament pensar que ho sigui. S'ha de destriar punt per
punt. El mestre Huguet Barxe, autor del retaule del Sant Salvador (1450)
vos va compondre la millor obra d'art que s'hagi mai treballada al vostro
terme. I es un retaule d'una modernitat corprenent: es un retaule pasqual
que presenta, la mort, la ressurrecció i la sacramentalització del Senyor.
¿Què mes podeu desitjar...?

Pot esser sols queda adherir-se personalment al misten pasqual que
en Jesucrist estam considerant. I per fer-ho —mantenint-nos personal-
ment clins la Ilarga tradició felanitxera— ara diguem:

Dolç Salvador, beneiu-nos,
penetri el cor vostra paraula;
d'amor humil I fervorós
ompliu-nos l'anima i salvan-la.

Fineix el jorn, el sol s'es post,
i vos saben nostres fallides,
el vostre amor mal correspost
i les caigudes repetides.

Senyor, vullau-nos perdonar.
Un do1,-; temor, joia modesta,
aixa us voldríem demanar,
i un cor que escolt vostra requesta.

Pel pobre, el trist, el pecador,
nostre germà que us necessita,
clamam a vos, dolç Salvador,
no demoreu vostra visita.

En vida i mort Jesús divi,
illuminau nostre cami.

(Prayer Book anglicà, trad. de Miguel Ferra)

Abd sia.
— —

* Per les dades històriques sobre la tradició cristiana felanitxera
vegeu G. Llompart, Fokllore de Mallorca, Folklore de Europa, vols I i II
(Palma 1982, 1984) als llocs corresponents.     

Se necesita dependienta

para Supermercado en Porto-Colom

Inf. Tel. 575680   

Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)

P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELAN1TE

Hoy sábado dia 20 

CENA ESPECIAL
amenizada por la orquesta

MACAO
Reserve su mesa
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El cinquantenari de l'Escola d'Es
Port

Dilluns passat es varen complir
cinquanta anys de la inauguració
de l'edifici escolar de Portocolom,
un centre que fou construit du-
rant la República per la «Coopera-
tiva de Trabajadores» de Felanitx
en uns terrenys cedits gratuitament
per D. Mateu Mas Moll (Ginart)
—mort recentment— dins la seva
finca de Ca triillott.

A la inauguinei6'de1 centre hi as-
sistiren el Governador, el Vicepre-
sident de la Diputació, la Directo-
ra de l'Eacola 'Normal i alguns ins-
pectors d'ensenyataça, entre els
quals hi havia el felanitxer D. Joan
Capó.

Al llarg d'aquests cinquanta anys
l'edifici ha estat dedicat a diverses
finalitats, no einpre dins l'àmbit
estrictament escolar. Darrerament
allotja un centre de unitats,
els professors del qual, segons es-
tam enterats, volen celebrar de
qualque manera aquest cinquante-
nari de l'escola.

D'Es Carritxti a Lin a peu
L'any passat, amb motiu de l'Any

de LInc i coincidint amb la pere-
grinació de la comarca de Felanitx

•al santuari llucà, una colla de jo-
, ves d'Es Carritxó va voler fer el
trajecte a peu.

Enguany de bell nou han volgut
repetir l'episodi i un grup de vuit
persones agafaren ets atapins la
nit del divendres al dissabte, a la
una vint-i-cinc minuts, i després de
tota la nit i al mall de camejar,
arribaren a Lluc a les tres i deu
de l'horabaixa.

Els caminants tenen la intenció
de repetir anyalment l'aventura, de
manera que si qualcú s'hi vol su-
mar convé que algun temps abans
s'entreni una mica, perquè envestir
de cop i resposta a una marxeta
ininterrompuda de 66 quilòmetres
no és tan bo de fer com pareix.

Demi, trobada de la Dermandat de
Donants de Sang a Ca's Concos

Demà celebraran una trobada a
Ca's Concos, els donants de sang

•de la Germandat de la Seguretat
Social de la zona III, que comprèn

Nis pobles de Porreres, Felanitx,
Llucmajor, Campos, Ses Salines,

, Colónia de Sant Jordi, Llombards,
Santanyí, Alqueria Blanca, Calonge,
S'Horta, Porto-Colom i el mateix
Ca's Concos.

Aquesta trobada, que és la nú-
mero V, començarà a les 11 del
matí amb una missa d'atció de gra-
cies a la parròquia de la Immacu-
lada. Després tindran 1°c una serie
d'actes informatius propis de les
trobades, per acabar amb un petit
refrigeri en el pati de l'escola.

Accident mortal
El dijous sant va sofrir un acci-

dent el jove de 17 anys Jaume Rigo
Ramon, a resultes del qual morí
després de restar vuit dies internat
a la UCI de la Residência Sanitária.

El fet ocorregué en el començ de la
carretera de Porreres quan el dis-
sortat, que pilotava una motocicle-
ta, topa amb un autonnibil fat efec-
tuar una temeraria maniobra d'ade-
la n ta m en t.

Lla men ta rh de bon-de-veres
aquest succés. Descansi en pau En
Jaume i rebin els seus 'familiars la
nostra més viva condolència.

Sally Weintraub exposa a
.Sa Nostra»

Avui horabaixa a les 6, sera
ugurada a la sala d'art de «Sa Nos-
tra», una exposició de pintura tie
Sally Weintraub, una artista que
treballa el naïf i que ja ha mos-
trat amb anterioritat la seva obra
a Felanitx.

Aquesta mostra restara muntada
fins el dia 28 del present mes
d'abril.

Hogar del Pensionista .
CONFERENCIA

El próximo viernes, dia 26, a las
5 de la tarde, ea el Hogar del Pen-
sionista, el P. Salustiano Vicedo da-
rá una conferencia sobre la obra
evangelizadora de Fray Junípero Se-'
rra. La charla estará ilustrada con
diapositivas.

EXCURSION
Para el lunes, día 29, se prepara

una excursión al Puig de Santa Mag-,

dalena, de Inca.
Para informes e inscripción, en el

Hogar del Pensionista.

Confraria de Sant Agustí
Es comunica a les persones inte-

ressades en pertànyer a la Confra-
ria i adquirir un 'habit de Penitent
per a les processons de Setmana
Santa, que es poden dirigir als te-
lèfons 581671 i 581695, o al germa
major, fins a finals de juny, per
tal de fer l'oportuna inscripció i
previsió.

de sociedad
NAIXEMENTS

A Manises, el nostre companys i
collaboradors Antoni Roca i Encar-
na Fuster, han vista augmentada la
seva llar amb el naixement del seu
segon fill, una nina preciosa, que
rebrà el nom d'Elena.

Enviam la nostra felicitació als
venturosos pares.

Els esposos Pere Soler Mestre i
Antònia Galmés Oliver s'han vists
alegrats amb el naixement del seu
primogènit, un nin que rebrà el
nom de Joan.

Rebin la nostra més sincera fell-
citació.

PRIMERA COMUNI)

Diumenge passat horabaixa, a
l'església de Cala Murada i de
mans del Rd. D. Mateu Bauza, rebé
per primera vegada la sagrada Eu-

caristia, el nin Antoni Caldentey
Vicens.

Li enviam l'enhorabona que feim
extensiva als seus pares.

NECROLOGIQUES

El Divendres Sant s'adormí en el
Senyor al convent de les Germanes
Oe la Caritat d'Establiments, Sor
Maria Obrador Maimó, que en glà-
ria sia.

Sor Maria Obrador era felanitxe-
ra, .de la família de Ca's Donat del
carrer del Frare i al llarg de la
seva vida religiosa va exercir l'en-
senyament dels pàrvuls als collegis
de la congregació, de St. Rafel de
Ciutat, a Sant Llorenç del Cardas-
sar i a Felanitx, on hi resta una de-
seta d'anys. Darrerament estava a

I Cenninitat- d'Establiments;'
de$prés d'una penosa malaltia ha
'ocorregut el seu traspàs.

Enviam el nostre condol a la Co-
munitat de Religioses de la Caritat
i als seus germans, . els pares Jau-
me i Miguel Obrador, teatins.

El passat dia 9, entrega l'anima
a Déu a Felanitx, a l'edat de 80
anys i després de veure's confor-
tat amb els Sagraments, D. Jaume
Barceló Nicolau. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la
seva família i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.  Anna Bor-
doy i fills Apollemia, Anna, Esteve,
Antònia i Antoni.

El dimarts dia 9 se'n anà a la
casa del Pare, en el convent de les
Germanes de la Caritat del Call, a
Pedal de 92 anys, Sor Maria de
Sant Tomas Adrover Grimait. Al
cel sia.

Sor Maria de Sant Tomas era
natural de S'Horta i gran part de
la seva vida religiosa transcorre-
gué en el convent de Llucmajor.
Darrerament el pes de l'edat min-
va greument les seves facultats i
des d'uns anys enea havia perdut
la vista. Això no obstant, la seva
bondat i resignació foren en tot
moment exemplars.

Enviam la nostra condolencia a
la Comunitat de la Caritat així com
als seus familiars.

Diumenge passat descansà en la
pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
87 anys i després de rebre els sants
Sagraments, D. Gabriel Vadell
Adrover (De Sa Bassa). Q.C.S.

Enviam la nostra condolencia a
la seva esposa D.a Maria Barceló,
filles D.a Antònia, D.a Apollônia i
D. a Maria, fills politics i als altres
parents.

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 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.

¿A ti te gustan los
animales?

Ya puedes ayudarles.
Todo lo que no necesitas y quie-

res tirar, ropa, electrodoméstitos,
juguetes, etc., no lo tires. Nuestro
refugio puede venderlo para ayu-
dar a los animales.

Nosotros coleccionamos todo lo
posible aquí en Felanitx, en carrer
de Sa Llana, 22,

Sociedad Protectora de Animates y
Plantas de Mallorca.

SOR MARIA
OBRADOR MAIMÚ

Germana de la Caritat, va mûrit-
en la pau del Senyor el divendres
s In t, 5 d'abril 1985.

Les Germanes de la Caritat de
Felanitx recordant la germana que
per una desena d'anys fou membre
de la seva comunitat, i els PP. Tea-
tins de la 'Comunitat de Sant Alfons
de la qual 'foren'Pares Superiors els
germans de la difunta, PP. Miguel i
Jaunie Obrador, vos demanen que
encomaneu la seva Anima a Déu i
vos fan a saber que el proper diu-
menge dia 21, sera celebrada una
missa en sufragi de Sor Maria a
l'església de sant Alfons a les 11 i

,a •mitja del.rnatL

NAUTICA PALMA
organiza CURSO PATRO-

NESTMBARCACION

DEPORTIVAS en Felanitx

Informes:

Tel de Palma, 213815
(Bar Relax) o en Felanitx
Miguel Gomila, C. San Agus-
tin, 15 - Tel. 580755

ENDE VINAIA
Bé hi pens i hi torn pensar
i de tant de pensar torn loca;
quina parentesca em toca
i quin dol me toca plorar
si se moria sa sogra
de sa dona des germa?

SOLUCIO A L'ANTERIOR

'En aquesta ocasió
crec que no em quantradiran,
sa raó la te daran
si la tens, però si no,
sempre la te llevaran.

(Sa raó)

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

INFORMACIÓN LOCAL



restaurant marisqueria

CALA D'OR

REAPERTURA el 26 de abril
Manteniendo sus conocidas

especialidades

Reserve su mesa, Tel. 657083
Gracias por su visita

FELN*11

CONCURS DE NAPSCárita
AL
DIRECTOR.,

FESTES PASSADES

Festes passades, coques menja-
des, i amb agrura de panada farem
balanç.

Volem donar l'enhorabona a la
banda municipal de música per la
renovació del repertori. Mos va
agradar molt, sobretot els Beatles.
Si algú les va sentir ho degué po-
der apreciar.

Volem recriminar la modernitza-
ció de les processons, no creim que
els carrers de la Vila siguin tan
llargs com per haver mester Talqui-
Valqui; que recordem, cap any hi
ha hagut cap desgracia, ni cap
cotxe entrevessat, ni cap confraria
perduda, ni cap pas desbocat. Per
tant aquestes radietes són una ca-
botada, una falta de serietat i de
respecte.

I com que no tenim res pus a dir,
vos volem donar els molts danys i
l'any que ve si tenim res més que
alabar o criticar ja ho direm.

Un romà i un fariseu

CONTESTA A UN

Sr. Director:
Llegida sa carta de s'Enrajolera

de fa una partida de setmanes, vol-
(Iria puntualitzar:

Que no han d'enrajolar, han d'as-
faltar, perquè un consistori sem-
blant a aquest, només que d'un al-
tre temps, va desenrajolar sa plaça
de Ses Torretes, la va asfaltar, i va
quedar molt be, no ha bufat gens.
I que vista s'actuació de s'Ajunta-
ment, que han seguit una unia cla-
ra, evident i iluminada d'ença que
comanden, en totes ses coses que
han duit a terme, ara no s'han de
desbaratar i han de seguir amb
aquesta línia de caps clars i de
gent de molt de seny.

També trob que, seguint amb sa
collerència que mostraran asfaltant
sa Plaça de S'Abeurador i es Pas-
seig, han d'asfaltar El Parque, es
repla de l'Església, es Mercat i es
baixos de la Sala.

M'explicaré.
Si asfalten El Parque mos estal-

iarem molt de betum, amb tanta
polseguera, sa gent, a ses verbenes,
no guanya per sabates.

Es replà de l'Església es molt lle-
ncgadís; asfaltat amb un gruixet,
just mostrar-li, en sortirien. Si vo-
ten fer més gasto, podrien fer por-
gueres amb sa placa i sa creu d'es
eaidos i així evitarien polèmica.

Es mercat s'ha d'asfaltar perquè
te sa mateixa casta de rajoles que
hi havia a Ses Torretes, són repu-
blicanes, i no hi ha qui llevi ses
escates de peix de dins ses retxetes.

Es baixos de la Sala no poden
ésser manco, ja que totes ses grans
idees surten de dins aquell quartet,
i així en sortir es municipals no
pegaran tan aviat dins Ca'n Gall.

No ho penseu pus, asfaltau i vos
votaré, asfaltau i vos votaran, asfal-
tau i vos tornaran votar, asfaltau i
no vos votaran.

Un altre

Ia rodella...
(Ve de la pdgina 1

mogut en el temps oportú. Perqui.:
resulta que, a la inateixa sessió, va
esser desestimada una allegació del
senyor Josep Lluís Forteza que tam-
bé demanava una modificació pun-
tual del pla. Tal al-legació va esser
qualificada d'extemporánea. El re-
gidor es demanava per quines sis-
centes la proposta del senyor For-
teza era extemporánea i la del se-
nyor Miralles no.

— Qué va dir el grup que coman-
da?

— No va obrir boca. Per?) el Bat-
le es va mostrar absolutament fa-
vorable a la iniciativa i va dir que
de deixar la .qüestió damunt l tau-
la, res de res. Que l'assumpte es-
tava prou estudiat i que s'havia
d'aprovar ya.

— I se va aprovar?
— No. Va quedar damunt la tau-

la. Les campanades del rellotge de
la Sala varen tallar la discussió.

— Potser que el grup del P.D.P.
pensa que aquesta iniciativa pot
donar feina a molta gent.

— No me faceu riure. Altres ini-
ciatives que poden donar tanta fei-
na com aquesta han hagut d'espe-
rar anys. Alguna d'elles, no massa
enfora de Cala Marçal sembla que
no passaran endavant.

— •••
— Les coses a l'Ajuntament es-

tan agafant un aspecte preocupant.
El Batle fa i desfà i el seu grup diu
amen a tot. I resulta molt dificil
trobar una explicació satisfactòria
a moltes de les seves decisions.

davant tantes actuaciOns
contradictòries, se demana si pot
haver-hi motivacions subterrànies,
pressions...

— Pressions
— Ja me podeu entendre. El

tema es un tema yell, de sempre.
No heu sentit parlar del cas Flick?

— Del cas, què?
— Del cas Flick.
— No en sé res.
— Ja ho veig. Es un tema apas-

sionant. Pere) avui no tenim temps
de parlar-ne. Potser dissabte que
ve.

Pirotècnic.

Agraïment
Ante las innumerable mani-

festaciones de pásame recibi-
das por Id familia Barceló-Bor-
doy con motivo del falleci-
miento de Jaime Barceló Ni-
colau y en la imposibilidad de
corresponderlas a todas perso-
nalmente, quieren hacerlo por
mediación de esta nota.

A todos, muchas gracias.

BUSCO PARA ALQUILAR PLAN-
TA BAJA O PISO en Felanitx.
Inf.: Tel. 580504

VENDO LOCAL en Plaza España,
de unos 90 metros cuadrados
Inf.: Tel. 580310

Reunits els membres del jurat
del II Certamen de Naps Felanitx-
1985, examinats els originals que
han acudit al concurs, s'ha decidit
fer públic el següent comunicat.

1) Proclamar guanyador del con-
curs al napista Nap-ucodonossor,
per tal com les seves aportacions
al món del Nap són les mês inci-
sives, les de més mordent, en defi-
nitiva, les més «Nap». Els Naps
que en aquest setmanari es publi-
quen avui. són precis tment els seus.

2) Certificar al guanyador que té
a la seva disposició la subscripció
gratuïta al setmanari «Felanitx»,
premi del concurs.

1) Fer menció especial d 1-,p4e,411--,
'datim «Lo xeremier del Torrentó»
emprat per un dels concursants, el

Tota la vida del mes d'abril enre-
volta ca teva. Les flors, el animals,
&is i tot les pedres pareixen atreu-
re, el Sol, l'aire, la calentor de la
primavera. I enmig de tot, estimat
Jaume, Jaumet, la teva definitiva
absència. .

Tenim tanta rabia! La rabia
d'haver-te d'escriure unes paraules
de comiat, que sols Déu sap si
t'arribaran, quan en realitat dona
riem totes les paraules per poder-te
veure per un segon, riguent, amb
aquelles galtes teves tan enceses,
tan sanes. La rabia de pensar que
se'ns escola massa aviat la vida,
com per a poder tudar un sol se-
gon, i que, en canvi, de tots els
Segons que hem compartit junts
voldríem avui haver-los aprofitat el
doble i fer-te veure que, arraconat
dins els nostres sentiments (per
que ens deu fer tanta por dir:
T'estim?) te teníem com el mes
jove, el més inquiet i un dels
millors membres del nostre grup.

Totes les rialles que tu vares sa-
ber encendre des de d'alt d'un
escenari, no valdrien avui per es-
borrar agues curt moment, aquesta
boja, estúpida, innnecessaria, injus-
ta, dolorosa, Déu meu, i cruel
mort? No podria esser que una en-
cisadora magia ens hagués confús
i tot aquest turment no fos més
que una representació teatral? No...

qual sera recompensat amb una
maquineta de treure punta que pot
passar a recollir per l'Editorial Ra-
mon Llull.

4) Publicar dissabte que ve una
antologia dels millors Naps presen-
tats a concurs perquè la igualtat
entre els concursants ha fet dificil
l'elecció de quatre finalistes.

5) Fer saber, davant la minsa
participació en el concurs, que:

No digueu que esgotat el seu tre-
sor, d'assumptes mancada, emmudí
Ia lira; podrà no haver-hi napistes;
però sempre, hi haura napisme.

6) Ja està.

Felanitx, 14 d'abril de 141:85.
El Secretar:i
Jeronit Nape'?

La vida, en realitat, no pot esser
mai representada. •

Amic, que la pau més vertadera
reposi sempre amb tu. I, mentre la
nostra memória sigui viva, sempre
viuràs dins noltros amb un record
tendre, emocionat, trist i impotent.

GENT DE BULLA

PLUJA
Les precipitacions registrades du-

rant el passat mes de març són les
següents:

Dia 1, 9'1 litres
4, 4'7
5, 4
7, 0'3
8, 5'1
9, 6'5	 »

10, 3'7
11, 1'1	 »
12, 4'1
13, 14'6	 »
17, 2,3	 »
19, 0'8	 0
20, 2'1
21, 0'4
27, 3'2	 >>

28, 0'3

Total recollit durant el mes, 62'3
litres per metre quadrat.

Comiat a n'En Jaume



TOT-MICRO
Se complace en invitar al público de Felanitx a la
inauguración de su local en Pía. Pax, 12-A, que
tendrá lugar el próximo miércoles die 24, a las
5 de la tarde.

Máquinas y muebles de oficina
Registradoras y computadoras

En colaboración con las prestigiosas firmas:

lint T Olivetti
Programas especiales para cada empresa.

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

Además, registradoras adaptables al ordenador.

Pídanos información sin compromiso.

Para que no compres tu microordenador
a ciegas

HARDWARE	 SOFTWARE

Spectravideo
Dragón
Sony
MSX  

Spectrum
Spectravideo
Comodore
Dragón
MSX 

Programas
educativos

Física

Matemáticas

Geografía

Inglés
Básic, etc. 

Pza. Pax, 12-A

(junto Bar Bomila) Tel. 582326 Cáiraaves

CINE FELANITXw 5812.11

Hoy sábado a las 91 5 noche. Mañana domingo desde las 3 

Felanitx es el primer pueblo de Mallorca en proyectar

LA MUJER DE ROJO
Ala película del momento!
Oscar de Hollywood a la mejor canción
¡Es el mejor filin del año!

En el mismo programa

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

Viernes 26 y sábado 27 a las 9'30 noche. Domingo 28 desde las 3

La película norteamericana más aplaudida actualmente

Embajador en Oriente Medio
con Robert Mitchum, Ellen Burst, Rock Hudson y Fabio Testí

También una obra de calidad del autor de
«CARRIE» y «EL RESPLANDOR»

LOS CHICOS DEL MAIZ

6	 FELANITX

viint-i-eine
allays
enrera

No fa gaire setmanes, comentava
que les actuacions d'En Guiem Ti-
moner, eren tan constants i triom-
fants, que no podíem dedicar-li el
nostre espai setmanal, com real-
ment mereixia. Però així mateix és
just que, adesiara, el treguem a rot-
lo, perquè l'homo, vint-i-cinc anys
enrera, era d'actualitat permanent,
i passava la retxa dels esdeveni-
ments normals.

Prou que n'«SPRINT» no perdia
calada per tal d'informar, puntual-
ment, de la manya victoriosa del
nostre paisà; però la classe espor-
tiva sobresortia les nostres fronte-
res i tots els mitjans de comunica-
ció nacionals i estrangers Se'n feien
creus dels merits esportius del nos-
tre carió.

Reproduïm alguns elogis de la
prensa que publicava el «Felanitx»
a principis d'abril de 1960.

— Cada actuación de Guillermo,
una victoria...

— Noche triunfal de Guillermo
Timoner, en el Palacio de Deportes
Madrid...

— Y es que en Timoner se aunan
su gran clase del mejor corredor

stayer del mundo y ese corazón de
«corredor aficionado» que siempre
lo da todo para satisfacer al públi-
co... «Sprint».

— Fué una noche de vibración
constante, de aclamaciones sucesi-
vas, de un entusiasmo indescripti-
ble. Noche triunfal en la que Gui-
llermo Timoner puso de manifiesto,
una vez más su calidad extraordi-
naria.

En la última manga, destapó el
tarro de las esencias y probó que
todo enemigo es poco para el cam-
peón del mind°, de cuerpo entero.
Había vuelto loco al público...

Manuel Serdán en «Marca».
— A nadie extrañe que Guillermo

Timoner se haya convertido en po-
cos días en ídolo de la afición ma-

Nicolás Brondo, del «Baleares»,
que estuvo presente en esta velada.
EN EL TIRADOR DE PALMA

— El día de Ramos de 1960,
pasará a la historia del ciclismo
mallorquín y quedará grabado de
manera imborrable en la mente de
los miles de aficionados que llena-
ban por completo las gradónas del
histórico Tirador...

—'A la presencia de Timoner y
otros stayers que habían participa-
do en el último campeonato mudial,
se unía el homenaje que el «Veloz
Sport Balear» iba a tributar a nues-
tro campeonísimo Timoner, entre-
gándole el Presidente de aquella

Entidad, un emblema de oro, así
como un pergamino con el nombra-
miento de Socio de Mérito...

— En esta actuación victoriosa
de nuestro campeón, queremos des-
tacar la participación , del entrena-
dor felanigense, Sebastián Obrador,
el cual tuvo que conducir a Timo-
ner en las dos últimas mangas, de-
bido a una indisposición de Albons.
Sebastián Obrador, no sólo salió
airoso de su cometido, sino que
demostró poseer suficientes conoci-
mientos técnicos para la no fácil
misión de entrenador...

— El dia de Pascua, nuestra Ciu-
dad cumplió «La Gran Deuda» que
tenía contraída con Guillermo, al
dedicarle una calle. La placa fué
descubierta por el Delegado Nacio-
nal de Deportes D. José Antonio
Elola Olaso, llegado exprofeso. Tam-
bién estaban presentes el Goberna-
dor Civil, el Presidente de la Fede-
ración Balear de Ciclismo y otras
destacadas personalidades del ciclis-
mo...

— Nuestro Ayuntamiento le con-
cedió, por acuerdo unánime del
Consistorio, la Medalla de la Ciu-
dad, en reconocimiento a sus méri-
tos deportivos.

— El Delegado Nacional de De-
portes, le impuso, también, la Me-
dalla Nacional, de Oro, al Mérito
Deportivo...

— Fué una jornada de memora-
ble recordación para Felanitx y el
dos veces campeón mundial.

— En la sección «Atalaya Ciuda-
dana» y con referencia a este home-
naje, «GEPE» terminaba su comen-
tario con estas palabras:

«A partir de mañana, 17 de abril,
la calle Moreral llevará el nombre
de nuestro gran ciclista. Ahora, con
toda propiedad, los cronistas depor-
tivos podrán llamarle Guillermo Ti-
moner I, de Felanitx; porque su
nombre. escrito con letras de oro,
figurará ya en las páginas gloriosas
de nuestra historia».

Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS

A n'en Rafel
ð'[s CarritA

No vull anar d'amagat,
per això em declararé:
Rafel si m'has menester
sabras qui som aviat.

M'agrada es sol i sa lluna,
m'agraden es foguerons,
m'agraden molt ses cançons,
per això en componc qualcuna.

Són molts que em coneixen massa
perquè les faig enfadar,
quan hi vaig es per cobrar
i es pagar les embarassa
i m'ho prenen amb catxassa,
me fan venir i anar.

Vull dir que som cobrador
de factures i recibos
i me fa perdre ets estribos
molts de pics qualque senyor.

Rafel si me vols conèixer
jo te dire on estic
i si mos veiem qualque pic
s'amistat podrem fer creixer.

Baix d'un arbre tenc sa casa
que'm fa ombra tot s'estiu,
Nofre Ferrandell se diu
es carrer, i tothom en passa.
Si yetis i no et torbes massa
te convit a una tassa
d'un licor que si en beus massa
te farà fer es cap ben viu.

M'ha agradat molt sa conversa
que així tenc un amic mes
i en trobar que està al revés
ho girarem a la inversa.

No renunciis al cel
que allà hi fa molt bon estar
segons he sentit contar;
i lo que hem de procurar
que mos hi deixin entrar,
enc que mos facin firmar,
tu Rafel i jo

Miguel
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cine principal
Hoy silbado a las 910 noche.	 Tel. 580111

SYLVIA KRISTEL y MIA NYGREN
Nos volverán a dejar maravillados en su nueva pelicula •

EMMANUELLE ;

: 4 ¡VA MUCHOI MAS - LEJOS!

Y seguidamente. CURSO 1984

Mañana domingo desde las 3

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

SONRISAS y LAGRIMAS
con Julie Andrews y Christopher Plum mer

Y ademas: JASON Y LOS ARGONAUTAS

Jueves día 25, viernes 26 y sábado 27 a las 9'30 noche
Domingo día 28 desde las 3

Este programa, por su temAtica lo ofrecemos toda la seirnI•la
Llega el símbolo reivindicativo de las movilizaciones pact islas
Cuando estalla la III guerra mundial es...

Amanecer rojo
También ofrecemos:

Dos internados vecinos uno para chicas y otro para chic(
póngale Música Rock y le dejamos que imagine el resto..

ESCUELA PRIVADA

SUPERFIMAS
OFERTA ESPECIAL

Oetergente Lucil 5 Kg.	 695 ptas.
Pollos	 225 ptas. Kg.
Bolsas basura 20 u.	 50 ptas.
Queso ala Cabaña» 	 745 ptas. Kg.

COL.LEGI SANT ALFONS D'E.G.13 Felanitx
Es comunica a tots els interessats

*que Ia matriculació pel proper curs
1985-86 es farà durant el mes d'abril a
hores d'oficina a la secretaria del mateix
Centre.

El Director
Antoni Vicens Massot

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses .

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• El genial pintor felanitxer

MIQUEL BARCELO ha viajado es-
tos días a NEW-YORK donde ex-
pone en una prestigiosa galería en
compañía de otros cuatro afama-
dos artistas.

• El cantantautor JORDI, afin-
cado en FELANITX, ha terminado
de grabar su primer disco, que sal-
drá dentro de breves fechas al mer-
cado.

• «MASCARA CELESTE» esta-
rá este fin de semana participan-
do en el CONCURSO de ROCK que
organiza el AJUNTAMENT de PAL-
MA. ¡Les deseamos suerte!

• El magnífico tirador al plato,
Fco. JAVIER BARCELO revalidó
por 3.a vez consecutiva el TITULO
DE CAMPEON DE ESPAÑA de la
categoría JUNIOR. Una proeza di-
fícil de superar.

• En la cartelera cinematográ-
fica tenemos a «LA MUJER DE
ROJO», osítar de Hollywood a la
mejor canción. «LA NOCHE MAS
HERMOSA» de GUTIERREZ ARA-

GON es una película polémica, así
Ia han considerado los críticos; en-
tre un estupendo plantel de actores
tenemos en ella al famoso «traves-
tí» BIBI ANDERSEN. Para los
amantes del erotismo fino, rozando
casi la pornografía vuelve EMMA-
NUELLE-4», película rodada en el
sistema de «3.a dimensión», si bien
aquí se verá al formato normal;
también «CURSO 1984» que es una
reposición, una cinta de jóvenes
violentos que terminan por irritar
al espectador, y que ha sido un
«hit» en los «video-clubs». El do-
mingo es el únieo día para ver
«JASON Y LOS ARGONAUTAS» y
la oscarizada cinta «SONRISAS Y
LAGRIMAS», que se repone por
enésima vez, y siempre se ve de
buen grado.

• Y hablando de cine hemos sa-
bido «off the record» que pronto
se van a dar los primeros golpes
de manivela de «A FORA PLOU...»
(Título provisional), una película
en video que prepara con extraor-
dinario sigilo una nueva producto-
ra. Seguramente el título tendrá

-que ser cambiado, ya que hay una
novela de JOSEP M.a SALOM que
se llama así, si bien las historias
son totalmente opuestas.

• En las últimas sesiones de ro-
daje se halla «RATA-PINYADA»
que, si no surjen contratiempos,
será estrenada por las fiestas de
Sant Agustí.

• El pasado sábado el grup tea-
tral «REVETLAD representó de
nuevo ,la .9bra de PERE CAPELLA
titulada «SA MADONA . DU . ES
MANEIG* en SON NEGRE , co-
sechando —como era de suponer—
otro éxito.

JORDI GAVINA

FELANITX: Nadal (0), Covas
(3), Galmés (2), R. Nadal (1), Oli-
va (2), Valentin (1), Pera (3), Va-
cas (0), Vicens (3) y Muntaner
(1).

Acuñas (-) por Muntaner y Cru-
cera (-) por Vicens.

ARBITRO: Santandreu (0). Pitó
dos penaltys a favor de Felanitx y
pudo pitar dos más. Siguió el juego
de lejos y no impartió justicia con
Ias tarjetas. Amonestó a Jerónimo,
Vacas por dos veces lo que le su-
puso la expulsión, Valentin y Mo-
ral.

GOLES:
Min. 7, Ferrer desde fuera del

área sorprende al portero Nadal,
0-1.

Min. 22, Pera tras gran jugada es
objeto de penalti que lanza Vicens
engañando al meta Jerónimo, 1-1.

Min. 27, Ferrer saca una falta al
borde del área por dos veces y la
segunda cuela el balón por la es-
cuadra, 1-2.

Min. '45, manotazo por alto de
Forteza en el área y nuevo penalti
que vuelve a transformar Vicens,
2-2.

Min. 80, entre una nube de juga-
dores Sacares cruza el balón a la
red, 2-3.

COMENTARIO:
Buen partido del Felanitx que

pese a la importante baja de Rial
dominó la situación sobre un Mu-
rense que ha demostrado ser un
equipo muy --compacto y que sabe
aprovechar las ocasiones.

El Felanitx, que siempre fue por
detrás en el marcador, y a pesar
de verse con 10 jugadores sobre el
campo pudo al menos conseguir
tm merecido empate. -

ANGEL.
Mariana domingo un partido

trascendental para el FELANITX y

el ALARO, en el campo de este úl-
timo. Si el Felanitx gana está sal-
vado, un empate significaría com-
plicar la situación al equipo local,
una derrota dejaría las cosas como
están, dependiendo el equipo de
Tauler de los resultados que se den
en el estadio «Balear», en Muro y
en Artá... Arbitrará el Sr. Navas.

2.' REGIONAL
CAFETIN, 1 - CA'S CONCOS, 1
Con este resultado el Ca's Concos

se asegura casi la permanencia en
fa categoría, pese a los grandes pro-
blemas que ha tenido que sortear
la presente temporada, problemas
de índole arbitral, cierre de campo,
expulsiones. Lo que es digno de todo
mérito.

3' REGIONAL
1317GER, 2 - FELANITX ATCO., 1
En el feudo de un equipo teórica-

mente superior los atléticos sucum-
bieron por la mínima. El gol felanit-
xer fue logrado por el «pichichi»
N. Juliá.

S'HORTA, 1 - COLONIA, O
Sin positivos ni negativos el S'Hor-

ta logró vencer por un solitario gol
al Colonia.

JUVENILES
POLLENÇA, 3 - FELANITX, 2

Con sensibles bajas los de Fela-
nitx, que merecieron el empate, no
pudieron sacar nada positivo en este
desplazamiento: Adrover Sastre y
T. Barceló (que salió en la 2.a mi-
tad) fueron los goleadores.

INFANTILES
FELANITX, O - OLIMPIC M., 2
Nada pudieron hacer los meren-

gues frente a un mejor equipo en
partido disputado en «Es Torrentó»
el pasado sábado.

M.

Un paso atrás
FELANITX, 2 - MURENSE, 3
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aufocaros

de mayo.
Para una mayor Información pue:

den dirigirse al Negociado de Secre-
taria de este Ayuntamientó de Fe-

! lanitx.
Felanitx, a 15 de abril de 1985.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

SE TRASPASA NEGOCIO 'en cslle
Mayor.
Informes: TeL 581658

Naps 4o4-9

Naps guanyadors del
II Certamen de Naps
Felanitx-1985

— Naps que han , fet histò-
ria (i fa que faran!):

ler.—«Marxem tots plegats,
i jo el primer, pels viaranys
de l'OTAN».

(Felipe VII)
2on.—aMés val càrrec sen-

se honra, que honra sense
càrrec».

(Mendet-Catiellas)
3er.-4Felanitx sera dent&

crata-CRISTIA, o no sera!».

(Masquida i Bages)
NAP-UCODONOSSOR

Agraiment
Davant els innombrables tes-

timonis de condol rebuts per

 Vadell-Barceló amb

motiu de la mort de Gabriel

Adrover A en la impos-
sibil4a • 'de coi-respondreis a
tots personalment, la seva es-
posa, 'Mies i els altres fan-xi-

' liars ho voter), fer ,per mitjà

d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

VENDO CASA en C. Caldentey, 24
lam- rues: Tel. 3801113

SE TRASPASA tienda de comesti-
bles, por no poder atender, en C.
Cristóbal Colón de Port-Colom.
Informes: Prol.ssos, 36- Tel. 581206

8.	FELANITX

Copa de la Liga

Felanitx,
Constancia, 3

Buen partido el disputado el
miércoles, en el que no mereció
perder el Felanitx en una briosa T.
parte, con un Costancia defendien-
dose cual gito panza arriba.

Mal arbitraje del Sr. De La Cama-
ra. Goles del,Felanitx en los min. 70
de Garau y en el min. 79 de Ga

Felanitx.— Nadal (0), Covas (3),
Galmés .(3), Acuñas (,?.), Oliva (1), Pe-
relló (2)., Valentin (3), Ga.
ráu "(3), Vacas (2), y Crucera (1), Mun-
taner (3), salió por Vera y Santi (2)
por Oliva.

M.

GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY«

•J. CALCIENTEY, S. A.
TeL 580163

C. b. FELANITX
1.—M. RIAL con 12 goles.
2.—Vera con 8.
3.—M. A. Caldett:ey con 3.
.4.—Vac.as y Vicens con 2.
5.—Covas, Muntaner, Seminario,

R. Nadal, Valentfn y Garau con 1.

FELANITX
1.—N.JULIA con 10 goles.
2.—J. A. Gonzalez cola 5.
3.—Juanito con 4.
4.—P. Cano con 3.
5.—Mifiarro, 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.

INFANTILES
I.—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.—Caña y Esteban con 2.

Se vende o
traspasa

SUPERMERCADO
KANSAS

Cronicó Felanitxer
Apèndix

per Ramon 1?ossell6

1418, 7 octubre.—Romeu Sabet de Felanitx coloca el seu fill Jaume
de 14 anys d'edat amb G , ,foem . Bramona, mercader ciutadà, perquè el
servesqui i complesqui els seus manaments i l'ensenyi, mercadejant a la
ciutat de Bona, lloc on hi han d'estar durant un temps no determi-
nat. (AC)

1544, 27 febrer.—El Gran i General Conseil tracta sobre la competen-
cia que fa a Mallorca la importació de vi de Binicarló i Peníscola, de
manera que les vinyes de l'illa «se son comensades a destruhir y desfer»,
no es conren degudament; la gent pobra necessta els jornals per viure.
(AGC)

1545, 5 juny.—E1 Gran i gen,e,ral Conseil tracta sobre la defensa de
Mallorca «per causa de la armada turquesca se prepara en Turquia... y
que ha de venir de ContestimOle en Tunig y paria esser que assenyalant
en una part vingues en aquesta ylla y aí stunt no perscebuts poria se-
guir-se algun notable dan». (AGC)

1545.—Ë.s recollectat a les illes l'impost anomenat morabeti o fogat-
ge, que pagaven cada set anys els caps de casa amb ingressos anuals su-
perors a les 10 lliures. Resulta que a Felanitx h iha 305 caps de familia
que pagaren entre tots 122 lliures. El document posa la llista nominal de
cada un. (ACA)

1549, 11 abril.—Testament de Jaume Soler, paraire de Mallorca, que
te una possessió a Felanitx. Vol esser enterrat a Felartitx al túrriul dels
Solers; vol sien celebrades les 140 misses de Mn. Negrell, les 33 de Sant
Amador i Sant Agustí; les set misses dels set goigs de Maria a la capella
de Sant Salvador; assigna 5 sous a l'obra de la Seu i al monestir de Maria
de Jesús, 10 sous a la Beata Maria dels Socors i a l'Hospital General.
Deixa 5 Mures a Santa Maria de Sant Salvador de Felanitx, i 5 Sous a
cada un dels bacins parroquialS: animes del Purgatori i pobres vergo-
nyants; 6 diners als altres - bacins. Fa ilegats als seus parents, entre els
quals, al seu germa Gabriel. Soler, prevere. Entre els testimonis signa
Gabriel Fàbregues, llibreter. Fel pel notari Pere Anticb. (P)

1549.—Surt un edicte general a Mallorca manant que les olives negres
han de pagar delme. (RP) .

1550, 4 desembre.—Crida general manant que cap vaixell ni barca
gosi partir de Cititat ni altre port de -Villa sense Ilicencia o brylletf. (Pre)

1555, 7 març.—El Ret notnepa batlde Felanitx Antoni Prohins. (ACA)
1556, 23 febrer.—El Rei nomena batle de Felanitx Bartomeu Artigues.

(ACA)
1556, 25 febrer.—La castellania de ,Santueri es vacant per defunció

de Francesc Burgues. El seu hereu vol continuar fruint aquest j altres
càrrecs (era també Procurador Reial); i nomena un representant per assis-
tir a la presencia del Rei on exposarà el merits de Gregori Burgues que
va anar amb l'expedició feta contra els.turcs. (P)

Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO

Convocado concurso para la me-
canización de Padrones y Recibos
de: Arbitrios Municipales, Circu la-
ción de Vehículos, Agua y Alcantari-
llado y Padrón de Habitantes, se
hace público para conocimiento de
aquellas personas o entidades a
quienes pueda interesar que la fecha
límite de presentación de Plicas fi-
nalizara el día 3 del próximo mes

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Jaime Barceló Nicolau
que falleció en Felanitx, el dia 9 de abril de 1985, a los 80 años,

habiendo recibido los santos Sacramentos 'y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.
Su afligida esposa Ana Bordoy Maim6; hijos Apolonia, Ana, Esteban, Antonia y Antonio;

hijos politicos Pedro Bared& Francisco Bennasar, Antonia Obrador, Pedro Ileredia y Margarita
Sagrera; nietos Antonia, Jaime y Pedro Barceló, M. Luisa Bennásar, Ana M.", M." Magdalena y M."
AntAnia Barceló, Miguel y ,Jaime Heredia y Ana M.' Barceló; ahijados Maria Barcel, Jaime Bar-
celó, 131rbara Juan, Maria Bonet y Juan y Esteban Barceló; hermanos, hermanos politicos, sobrinos
y demas familiares, al participar a sus amistades tan triste perdida, ruegan le tengan presente
en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. &cis Horts, 6 (Ca'n Jaume Xim)




