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Avid arriba el Bisbe en
visita pastoral Jarodella

Avui demati començarà el Bisbe
de Mallorca la visita pastoral a
l'arxiprestat de Felanitx, d'acord
amb el programa que inserirem ja
Ia setmana passada. El prelat man-
tindrà reunions amb els diversos
sectors que treballen amb l'Església
dins el camp de l'educació, l'apos-
tolat i l'acció social i administrara
el sagrament de la comfirmació a

joves de Felanitx, Portocolom i Ca's
Concos.

Demà a les 12 tendra una trobada
a Sant Salvador amb la joventut
de la comarca.

L'Eucaristia a la parròquia de
Ca's Concos, amb l'administració de

Ja confirmació, clourà l'estada
de D. Teodor tibeda entre nosaltres.

les escoles rurals
Avui farà quinze dies, a Portoco-

lom se varen celebrar uns actes amb
motiu del 50e. aniversari de la Mau-
guració de l'edifici de l'escola pú-
blica, fet que va succeir dia 15 d'a-
bril de l'any 1935.

La inauguració va prendre caire
de gran solemnitat, amb assistència
del Governador Civil, del Vice-pre-
sident de la Diputació i diverses
autoritats.

Els mestres que avui regenten l'es-
cola del Port varen tenir l'encert
d'editar un petir opuscle, on se fa
un poc d'història de l'edifici i, de
passada, s'hi parla de la labor rea-
litzada dins el nostre terme en ma-
teria de construccions escolars du-
rant cis anys de la segona Repú-
blica.

És ben hora ja de fer justicia a
Ia tasca que en un brevissim
de de temps va desplegar la Corpo-
ració Municipal presidida pel se-
nyor Pere Oliver i Domenge. Qual-
que dia per ventura hi haura qui es
dediqui amb calma a estudiar aquest
periode de la nostra história, un
temps en que l'activitat municipal
va esser la més intensa de tota
història del nostre terme. De mo-
ment podem assenyalar que l'aspec-
te més destacat en va esser la cons-
trucció de nous edificis escolars,

En temps de la segona República
se varen edificar les escoles de So'n
Negre, So'n Valls, So'n Prohens,
Ca's Concos, Es Carritx& So'n Mes-
quida i la ja esmentadS de Porto-
colom. (No parlam de les escoles
de Felanitx). Aquestes escoles varen
fer una feina molt cOnsiderable fins
l'any 1974. Havien passat prop de
quaranta anys de la seva construe-
ció, tot enmig de la indiferencia dels
successius ajuntaments de la dicta-
dura.

L'escola d'Es Carritxó va esser ve-
nuda a uns particulars; les de So'n
Mesquida i So'n Valls se troben en
una situació de pura vergonya; la de
So'n Prohens i la de So'n Negre se
fan servir de centres socials; la de
Portocolom ha estat objecte d'algu-
nes millores, però l'estat de l'edifici
té molt a millorar.

El cinquantenari de l'escola del
Port hauria pogut servir d'ocasió
per a tributar un homenatge de re-
coneixement 'a l'obra de l'ajunta-
ment republica de Felanitx, la qual
es un fet patent que no poden tapar
honradament les ideologies. Es clar

que això exigia un altre entorn. Com
a minim, era indispensable un clima
d'autèntica reconciliació, que pel
que fa referencia a determinades
persones, es veu clar que no s'ha
produit encara. Alguns fets com el
de la Creu dels Caídos niés aviat in-
clinen a pensar que hi ha una vo-
luntat de perpetuar la divisió tradi-
cional de bons i dolents, de guanya-
dors i perdedors.

Pirotècnic

L'Empresa «Islacapers»
guardonada pr la
Cambra de Comerç

La Cambra de Comem Indústria
i Navegació de Mallorca i Eivissa

ha atorgat les anyals distincions a
les empreses que més s'han desta-
cat dins el territori de la seva juris-
dicció, entre les quals hi figura rem-
presa felanitxera ISLACAPERS, S.A.,

que ha aconseguit portar amb els
seus productes el nom de la nostra
illa a gairebé tots els racons del

planeta.

L'entrega dels guardons tindrà lloc
el dimecres dia 29 del present mes

de maig.

Ens congratulam de bon-de-veres
de l'excellent trajectòria comercial
d'aquesta empresa felanitxera i del

reconeixement de que ha estat objec-
te per la Cambra de Comerç.

Les testes de S'ilorta
A S'Horta ja estan en festes. Diu-

menge passat, com a preludi, es va

celebrar una diada hípica que, se-
,

gonsi noticies, va ser un exit en tots
els sentits. Confiam en properes edi-
cions oferir els resultats d'aquesta
i d'altres proves que se celebraran
dins el cicle festiu.

En aquest mateix número vos ofe-
rim el programa complet de les fes-

tes de Cincogema.

Tombats a la molsa

rodella del gegant de la cova
Aix?) era i no era un gegant, que conten vivia, fa molts anys, en una

cova que hi havia entre Calicant i Ferrutx, on tenia segrestada una donze-
11a, filla, per cert, del rei d'Albània, més bella que el Sol, més fresca
que una rosa, mês ben plantada que la torre d'una església. El gegant
deixa molt clar a tot aquell que volgué escoltar-lo que sols amollaria la
donzella, filla del rei d'Albània, si qualcú era capaç de contestar una pre-
gunta que faria, ben entes endemés que, en el cas que qui anas a resoldre
l'endevinalla no era capaç de contestar correctament la seva pregunta, se'l
menjaria cru.

Molts foren els qui anaren a la cova del gegant a salvar la donzella,
però cap d'ells no torna mai. Un dia en Bernadet, fill de viuda, se n'assa-
bcnta de l'existència del gegant, d'aquella famosa pregunta que ningú no
era capaç de contestar, i de l'existència, aiximateix, de la donzella segres-
tada, filla del rei d'Albania, més bella que el Sol, més fresca que una rosa,
etc. etc. El cas es que en Bernadet es presentà al gegant:

—Bon dia —digué en Bernadet al gegant— i que no em fa; leu a mi

aquesta pregunta que ningú no ha sabut contestar fins ara?

I el gegant li contesta:
—Ja ho crec que te la fare si així ho vols, però ja saps que les con-

dicions són que si la contestes be deixaré lliure i en les teves mans a la
filla del rei d'Albània, més fresca que una rosa, etc. etc., pet-6 si no ets
capaç de treure el fil a l'endevinalla et menjaré cru.

En Bernadet hi vengué a be i el gegant començà a parlar:
—Partirem de cinc suposicions:
1,a—Imagina 't una illa de la Mediterrània molt rica i molt pròspera

que visqués únicament del turisme que li arribas dels països d'Europa
occidental.

2.a—Suposem que l'estat al qual hi pertanyés aquesta illa entras de-
finitivament en l'estructura militar de l'OTAN.

3.a—Suposem que l'OTAN installa en aqueixa illa una base naval i una
base aèria.

4.a—Suposem que qualcú comenta a qualsevol diari o revista que ges
possiblle», que ges diu», que a la base-OTAN d'aquesta illa es possible que
hi hagi emmagatzemat armament nuclear, bacteriològic i quimic.

5.a—Suposem que un dia qualsevol una revista sensacionalista d'arreu
Europa comenta, sense tenir-ne proves definitives, que una part d'aquesta
illa esta probablement contaminada amb deixalles o filtracions d'armes
bacteriològiques o quimiques.

I ara ve la pregunta, Bernadet: Posades  així les coses ¿quants turistes
tornarien a passar les seves vacances en aqueixa illa?

Com que en Bernadet, fill de viuda, no va saber contestar aquesta
pregunta, el gegant se'l menja cru tal com li havia promès.

I el gegant i la doncella, filla del rei d'Albània, més fresca que una
rosa, etc. etc. encara deuen ésser vius, si no se són morts, i al cel ens
veurem tots plegats. Amen.

Ramon Turmeda



SANTORAL

D 19 Santa Ciríaca
L 20 San Alejandro
M 21 Santa Felicia
M 22 Santa Rita
J 23 Ntra. Sra. del Milagro
✓ 24 S. Juan de Prado
S 25 S. Gregorio, papa

LUNA

Luna nueva el 19

COMUNICACIONES
AUTOCARES

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

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

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

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

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

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

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

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

Cala d'Or • Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (s610 labora-
bles). Domingos 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922

_

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Jaime Rotger
Catalina Ticoulat
Francisco Pifia
Gayft-Melis
Miquel-Nadal
Jaime Rotger

TFLEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols u-gències) 582200
Funerària 580448 - 581144
Ambuancies

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

,Servel de grua:
Tel. De día 5833P5. Noche 564506

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

1- —11

J A NITX
Scorar,,rw	 ii,mreses locales

PRECIo DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
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Confecciones SANTUERI
C. Plaça, 3

Gran surtido vestidos

PRIMERA COMUNION

.1=11111n••n=11

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
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FELANITX

agenda

Ayuntamiento
de Felanitx

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

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesim
ordinaria celebrada el pasado día 15, s
tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Sc acordó aceptar la cesión de te-
rrenos ofrecidos por D. Ramón Hi-
narejos Castillo, necesarios para la
alineación del inmueble n.° 29 de la
calle Verónica, así como hacerse
cargo de los gas tos de derribo y
acarreo de los escombros.

Se acordó aceptar la cesión de te-
rrenos ofrecidos por D. Juan Gue-
rrero Pou, necesarios para la alinea-
ción del inmueble n.° 33 de la calle
Verónica, así como hacerse cargo de
los gastos de derribo y acarreo de
los escombros.

Fue nombrado por unanimidad
Auxiliar de Administración General
de este Ayuntamiento D. Bernardo
E. Serra Llobera.

Se reconocieron trienios a parte
de los funcionarios municipales por
servicios prestados.

Se autorizó a D. Daniel Tomás
Gaya para la instalación de un le-
trero en la calle Almirante Cervera
de Porto-Colom.

Se dejó sobre la mesa la subven-
ción a conceder con ocasión de la
organizacion de la Festa de l'Àngel,
hasta tanto no se hayan recibido los
justificantes de los gastos habidos.

Se autorizó al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, para construir un
p-rupo de aseos en la planta baja del
Colegio Público Juan Capó de esta
Ciudad, estando exceptuada de tasa.

Se autorizó a D. Miguel Mestre
Roig, para construir un nuevo edi-
ficio de una sola planta destinada a

almacén, en solar de la c./ Santueri
100, con una tasa de 45.365 ptas.

Se autorizó a D. Miguel Mestre
Obrador para construir un nuevo
edificio de tres plantas, en solar de
Ia calle Juan Sebastian Elcano de
Porto-Colom, con una tasa de 97.375
ptas.

Se concedieron quince licencias de
obras menores a particulares.

Se concedieron cuatro nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.

En el turno de proposiciones ur-
gentes y a propuesta de D. Jaime
Ballester se acordó por unanimidad
conceder una subvención de 15.000
ptas. y la colaboración de la Policía
Municipal para el XX Cinturón Ci-
clista Internacional a Mallorca Afi-
cionados.

Por último y a propuesta de D.
Francisco Adrover Alonso, se acordó
por unanimidad plantar unos 14 abe-
tos en el Cementerio Municipal por
el precio de 8.500 ptas./unidad.

Felanitx, a 18 de abril de 1985.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
cl pasado día 22, tornó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros.

Se aprobó el Acta de la sesión an-
terior.

Se dio cuenta del escrito de Don
Juan Miralles Mut de renuncia al
proyecto de construcción de un com-
plejo hotelero en Porto-Colom.

Se acordó aceptar la rectificación
propuesta por D. Monserate Galmés
Bauzd en relación a una alegación
presentada en el trámite de infor-
mación pública de la revisión del
Plan General.

Se dejó sobre la Mesa el asunto
relativo a resolución de contratos
con IMECO para la asistencia mé-
dico-quirúrgica del funcionariado y
la contratación con otra compañía.

Se vio el informe del Aparejador
Municipal sobre necesidad de sanear
Ia playa de Cala Ferrera base de
un mure te de hormigón y acopio de
unas veinte camionadas de arena,

acordándose por unanimidad proce-
der con la maxima urgencia a la
realización de las mejoras señaladas.

A continuación se acordó por una-
nimidad reconocer al Aparejador
Municipal D. Guillermo Caldentey
Rosselló la compatibilidad del ejer-
cicio de su actividad privada profe-
sional de Aparejador fuera de este
Municipio con su función pública
como Aparejador Municipal.

Sc acordó por unanimidad contra-
tar temporalmente seis operarios
durante un mes para la limpieza de
playas de este Término Municipal,
siempre que el CIM apruebe su ayu-
da prometida.

Se acordó, con el voto favorable
de los miembros de Unió Feianitxe-
ra y los de Alianza Popular y con
Ia abstención de los representantes
del PSOE y de C.D.I., desestimar la
solicitud de D.a Antonia Obrador
Tauler de anulación de una calle
contigua al terreno de su propiedad
sito en Es Babo de Porto-Colom,
ofreciendo a cambio unos terrenos
en la carretera de Porto-Colom para
ensanche de la calzada.

Vista la solicitud de la Asociación
de Vecinos de Porto-Colom intere-
sando la instalación de un puesto
de la Ci-uz Roja y balizamiento de
playas, se acordó facultar a D. Pe-
dro Juan Batle para efectuar las
gestiones precisas para la consecu-
ción de un puesto de la Cruz Roja.

Se dejó sobre la Mesa el asunto
relativo a autorización del traspaso
de sepulturas en el Cementerio Mu-
nicipal.

Se acordó por unanimidad, con la
abstención del Sr. Riera, proceder a
la subsanación de deficiencias en la
revisión del Plan General en el sen-
tido de calificar la totalidad de los
Polígonos 14 y 16 como Suelo Urba-
nizable Programado.

Se dejó sobre la Mesa el asunto
relativo a cesión de solares en el
Cementerio Municipal.

Se acordó, por trece votos a favor
y con la abstención de D. Miguel
Riera y los tres miembros del PSOE,
aceptar la oferta de D. Gabriel Ra-
mis Esteva de calificación como
Suelo Urbano y cesión de zonas ver-
des públicas y viales en los terrenos
de su propiedad sitos en Cala Mar-
cal de Porto-Colom, con determina-
das precisiones y concreciones.

Felanitx, a 23 de abril de 1985.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Cámara Agraria Local
CAMPAÑA CONTRA ESCARABAJO

PATATA
Se pone en conocimiento de todos

los agricultores que en su día soli-
citaron producto para efectuar la
Camparia contra el escarabajo de la
Patata, que a partir del próximo día
13 del actual mes de mayo y hasta
el 31 del mismo mes, pueden pasar
por estas oficinas en horas hábiles
a recoger dicho producto, entendien-
do que de no hacerlo en el período
antes mencionado, se considerará
que se rechaza dicha subvención.

Felanitx, mayo de 1985.
El Secretario,

Pedro Llompart Bosch



MIRADOR

A propòsit de la visita pastoral
Avui dissabte, dia 18 de maig, el Sr. Bisbe de Mallorca D. Teo-

dor Obeda ha començat a la nostra parròquia de Sant 'Vague' i
a totes les altres de l'arxiprestat la seva visita pastoral.

Per tal motiu sera bo recordar als fidels felanitxers que el
ministeri del bisbe dins la seva pròpia diòcesi és, segons la doc-
trina del Concili Vaticà II, el d'ensenyar, santificar i regir i pas-
turar, i que la seva tasca, que li fou encomanada per l'Esperit
Sant corn a successor dels Apòstols, es insustittable, fins el punt
que sense bisbe es pot dir que no hi ha església local, perquè lit
manca el qui presideix en la caritat la comunitat cristiana.

Quant a l'ofici d'ensenyar el Concili recorda que els bisbes
han d'anunciar «als homes l'Evangeli del Crist, cridant a la fe,
mitjançant la força de l'Esperit ..». Pel que fa a l'ofici de santifi-
car, els bisbes, diu el, Concili, «treballin perquè els fidels cristians
coneguin i visquin més profundament el misteri pasqual per mitja
de l'Eucaristia...»; i quant a regir i pasturar: «els bisbes es faran
enmig dels seus com els qui serveixen, bons pastors que coneixen
les seves °wiles i són coneguts d'elles, veritables pares que execel-
leixen en esperit d'amor... Aplegaran i formaran tota la familia
del seu ramat de tal manera que, essent conscients, tots, de les
seves obligacions, visquin i actuïn en comunió de caritat».

El nostre bisbet ve a nosaltres/ en compliment de la seva mis-
sió apostòlica i es un deure de tots els fidels cristians acostar-nos
a la persona del pastor per a rebre d'ell les gracies que deriven
del seu ministeri pastoral.

L'eix de la diòcesi és el bisbe, de tal manera que els cristians
dels primers temps tenien per norma no fer res en el camp de
l'apostolat sense rebre del bisbe la seva acceptació, nihil sine
episcopo era el lema i la regla de conducta d'aquells cristians
exemplars. Facem nostre també aquest esperit d'adhesió al, bisbe
que tan magnifica fruits de santificació dona al llarg. de la histò-
ria de l'Església, i avui que el bisbe es entre nosaltres, la cornu-
nitat cristiana felanitxera ha d'aprofitar l'avinentesa per a revifar
Ia seva fe, la seva esperança i la seva caritat, perquè el pastor
ha vengut a enrobustir-les i confirmar-les, ja que, i citarem una
vegada més el Concili, «els bisbes, posats per l'Esperit Sant, suc-
ceiexen als Apòstols com a pastors d'ànimes it han estat enviats a
perpetuar l'obra del Crist, Pastor etern... D.

Marti Pescador

CINE FELANITX 581231

Hoy sábado a las 930 nocher Mañana domingo desde las 3

Varios hombres se cruzaron en la vida de Maria

Los AMANTES DE MARIA
...Pero ella deseaba al único que le producía
inquietud y desasosiego

Y en el mismo programa vuelve el éxito más solicitado del
cine mundial.

OFICIAL Y CABALLERO
¡Le entusiasmará volver a verla!

Viernes 24 y sábado 25 a las 9'30 noche. Domingo 26 desde las 3

;Un mundo desolador que está en peligro de desaparición!

2019 tras la caída de Nueva York
¡Nueva York dominado por cazadores mercenarios!

En el mismo programa:

Algo importante puede comenzar como una distracción...

Juegos de guerra
...pero puede acabar aniquilando al mundo.

FELANITX

Es Rep là

Notes per a una petita biografia de
Ramon Nadal ri

per Miguel Pons

«La Nostra Terra», desembre 1929, apuntava un sensible progrès que
es nota a una natura morta del jove R. Nadal, presentat al Salón de Oto-

organitzat per don Pep Costa.

Ramon Nadal, —es pintor, així el coneixien a Deia i amb aquest títol
esculpi la seva testa Antoni Font— recorda Gelabert callat, cara més que
greu trista, a la camioneta d'En Gelat, que feia el trajecte Deia-Ciutat,
Ia camioneta de l'harmonia, segons mossèn Joan Maria Thomas, el més
animat dels viatgers. Ramon Nadal el 1933, a les Galeries Costa, exposà,
conjuntament amb Antoni Truyol i Jaume Cerda.

A les nits, Ramon Nadal pujava amb el darrer tranvia, on hi anava
també Bernargegi. A l'esperó, entre Espartero i Sant Matgi, hi havia un
cafeti, Ca's Puput, on s'aturaven, feien una copa i un poc de tertúlia.
Ramon Nadal acompanyava a Bernareggi, que seguia fins al Corp Mari.
De boca de Bernareggi, Ramon Nadal va saber la història de la caiguda
de Joaquim Mir, l'enamorament, la cremadissa dels quadres, la follia,

* * *

—Amb qui tenia gran amistat des dels quatre anys fou amb En Tomeu
Rosselló Porcel, que vivia al cantó entre el carrer Triana i Viñedo, molt
aprop de la possessió de So N'Espanyolet, que un dia vaig pintar. En
Tomeu Rosselló era un poc poruc i temia un grup d'atlots, que ho passa-
ven tot a foc i a sang i la duien d'ell. Els jocs de monte-caballa i ceba
eren massa feixucs per a ell. Jo l'anava a cercar a la sortida del coHegi i
així ja no el molestaven. La nostra amistat era una amistat més del carrer
que de l'escola. Si el carrer no es mostrava propici, ens quedàvem al jardí
de ca nostra. Per raó dels seus estudis a Barcelona ens distanciarem perd
quan les vacances sempre passava a veure-me. No ens unia una amistat
inteHectual sinó una amistat nodrida des de la infancia. L'any 1935 em
dedica Història d'un soldat, A Ramon Nadal Artiller. Jo vaig fer-li un gra-
vat, una miniatura a l'oli i encara un altre retrat per acompanyar un dels
Nou Poemes, 1933, que publica «El Dia». Des de Barcelona ,em va escriure
notificant que m'enviava Inzitació del foc, que mai no arriba. Seria la
darrera carta. Després la noticia de la mort l'any 1938.

* * *
La Guerra Civil i la mort trenca l'amistat natural, nasctida i espigada

a la llum clara del carrer, quasi tocant el camp, entre Ramon Nadal i
Bartomeu Rosselló Porcel, esdevingut Bartomeu Rosselló-Pbrce.1 en el món
literari i definitiu. Ens queda el testimoni d'amicicia i admiració de Ra-
mon Nadal vers el poeta. No sabem el que pensava Bartomeu Rosselló del
pintor, que també la força major de la Guerra Civil l'obliga a deixar els
pinzells i agafar les armes. Perd aim') són unes altres cinc-centes, que ens
portarien a la contemplació del que sera el vertader, particular, personal
pintor Ramon Nadal dels nostres dies. Com a testimoni del que ja era la
pintura de l'amic o com a fet premonitori del que seria a Ines del con-
tingut intim referit a la terra-illa del poema A Mallorca, durant ta Guerra
Civil, hi garbell paisatge-color-llum-temps de la pintura ramonnadaliana.

Dóna suport a Ia meva idea el saber que Ramon Nadal enviava a son
pare —que mantenia una bona amistat amb Bartomeu RossoII(5— els di-
buixos a llapis dels quadres, que pintava a Deia, Biniaraix, Vaildemos-
sa, ..., que li requisava el poeta, malgrat les protestes del senyor Jacint
Nadal. I pos per testimoni vosaltres mateixos.

* * *

Verdegen encara aquells camps
i duren aquelles arbredes
i clamant del mateix atzur
es retallen les nieves muntanyes.
Atli les pedres invoquen sempre

la pluja dificil, la pluja blava
que ve de tu, carena clara,
serra, plaer, claror meva!
Soc avar de la Hum que em resta dins els ulls
i que em fa tremolar quan et recordo!
Ara els jardins hi són com milsiques
i em torben, em fatiguen con: en un tedi lent.
El cor de la tardor ja s'hi marceix,
concertat amb fumeres delicades.
I les herbes es cremen a turons
de cacera, entre somnis de setembre
i boires entintandes de capvespre.
Tota la meva vida es lliga a tu,

com en la nit les flames a la fosca.

Barcelona, IX-I937
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CLUB MAHE NOSTRUM 2000
CONFERENCIA-COLOQUIO

«Fondos de Pensiones
y Planes Individuales

de Jubilación

Ponente:

VICENTE MARTORELL .AMENGUAL
Economista' y Actuario

Subdirector General de Mare Nostrum - Seguros

Fecha:
24 de Mayo de 1985 a las 20'30

Lugar:
Café Mercado, calle Mayor, 24
de Felanitx

Seguirá un vino español
Las invitaciones podrán recogerse en las oficinas de Mare
Nostrum en Lluchmayor, Plaza España, 42, y en Felanitx,
calle Mayor, 35

SUPERHAIBAS
Comunica al púbico en

general que permanecerá
cerrado hasta el sábado

día 25 por cambio de
Dirección

FELANITX

S'ha ratirat la lapida dels «Caídos»
Dilluns passat es va procedir a la

retirada de la lapida dels «Caídos»
de la façana parroquial, decissió
que, coin recordareu, es va prendre
a una sessió plenaria de l'Ajunta-
ment del passat mes d'abril. Les
noses, en nombre de vuit, de les
quals dues es feren bocins, han es-
tat dipositades al museu de la Fun-
dació Mn. Cosme Bauga. A l'hora
de redactar aquesta nota es treba-
llava encara en la tasca de restaurar
en lo possible el pegat que ha deixat
a la façana l'operació.

La Festa del Mlle
Malgrat les adverses predircions

atmosfèriques, els llibreters de Fe-
l&nitx sortiren diumenge passat a la
plaça de Sa Font i afegiren un grau
riles d'animació a la primera fira
dçl poble.

I el temps fou propici i a mesura
rifle avança el mati el sol donà color
i calor a l'ambient, firer i concorre-
gat.

Soccitin Religiesa
ESGLÉSIA DE ST. AGUSTÍ

FESTA DE SANTA RITA

Dimecres dia 22, festa de Santa
Rita, a les 7'30 del capvespre, a l'es-
glésia de Sant Agustí, hi haura mis-
sa amb homilia i benedicció de ro-
ses.

de sociedad
NAIXEMENTS

A Palma, els esposos Miguel Tous
Llompart i Antònia Roig Torres, han
vista alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, un
nin que en el baptisme rebrà el nom
de Nicolau.

Enhorabona als novells pares.
o 

Els nostres bons amics Joan
Obrador Juan i M.a del Pilar Hina-
rejos Losa, han vista augmentada
Ia seva família amb el naixement
del seu tercer fill, una nina preciosa
que rebrà el nom de Maria del Pi-
lar.

Felicitam als venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat, al santuari de
Sant Salvador, varen rebre per pri-
mera vegada la sagrada Eucaristia
el nins Francesc Daniel Bermejo
Monserrat i Catalina Maria Oliver
Garcia.

Felicitam als nou-combregants així
cont. als seus pares.

Tenis

Gran diada de tenis
Esta tarde a partir de las 15'00 y

hasta las 03'00 de mañana domingo
se jugarán las la. Doce Horas de
Tenis, organizadas por el C.T. Fela-
nitx y Jaime Raiill. Esperamos la
Masiva asistencia de todos los afi-
cionados al tenis.

!Ida Rubio
Alta peluquería unisex

C. lions, 2 (en frente medico
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.

VENDO EN PORTO-COLOM local
en calle Asunción, con aseo, apto
para comercio o garage.
Inf.: Tel. 575644

GOLEADORES
Una sección trie patrocina
4UTCCARES CALDENTEY»

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C. D. FELANITX
1.—M. RIAL con 15 goles.
2.—Vera con 8.
3.—Garau con 4.
4.—M. A. Caldentey y Vicens con

3 goles.
5.—R. Nadal, Vacils, Valentin y

Covas con 2.
6.—Muntaner, Seminario, Crucera

y Oliva con 1.	 •

FELANITX ATCO.
1.—N. JULIA con 11 goles.
2.—J. A. Gonzalez con 6.
3.—Juanito y P. Cano con 4.
4.—Miiiarro, Gaspar y Alonso

con 2.
5.—J. Barceló, «Pirri» e Ian con

1 gol.

JUVENILES
L—CRUCERA «Guindi» con 20
2.—Antich con 13.
3.—T. Barceló con 9 goles.

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.

INFoRmAcióni LOCAL

Bran tirada al pichón en Nona
Para el domingo día 26 de mayo y

organizada por la Sociedad de Ca-
zadores de S'Horta, se anuncia en
el campo de tiro de S'Horta Vella
(desvío por el campo de fútból a
1 kilómetro), una sugestiva prueba
de tiro al pichón, quinta puntuable
de palomos zuritos del Campeonato
de Baleares Individual y por Equi-
pos, a brazo mecánico.

Se han establecido 45 trofeos, dos
e:h oro y 20 en plata, y 80.000 pese-
tas en metálico, repartidas en 15
premios.
. El programa de la tirada será el
siguiente;

A las 14 horas, , apertura de ins-
ctipciones y palomos prueba.

A las 15 horas, inicio de la tirada.
A las 17 horas, cierre de inscrip-

clones.
La dirección de la tirada correrá

a cargo de D. Jaime Ramis.

Benjamin Smith a «Sa Nostra.
Avui:horabaixa a les 6 s'inaugura

a la sala d'art de «Sa Nostra», una
exposició de dibuixos i aquarel.les
del pintor Benjamin Smith, un ar-
ista que gairebY;cada any ens mos-
ra la seva darrera obra. Integren la
mostra viteles de la nostril comarca
i de Mallorca en general.

Aquesta exposició restara oberta
fins el diumenge dia 26 a vespre.

Tiro al pichón
Organizada por los cotos de So'n

Prohens y So'n Nadal y la Armería
Noguera, hoy sábado, en el campo
de tiro «Es Serra] Blanc» (carretera
de Felanitx a Manacor, kilómetro 3,

– camino de So'n Nadal), habiá prue-
bas de tiro al pichón.

A las 3'30 de la tarde, prueba so-
cial para los miembros de los co-
tos de So'n Prohens y So'n Nadal.

A las 5'30, «Pull» para todos los
tiradores de la comarca.



Programa de¡Iles testes patronals de Holt
QUE SE CELEBRARAN SOTA EL PATROCINI DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE

FELANITX

DIUMENGE DIA 19 DE MAIG

A les 15,00 h. Competioió de cotxets tele-dirigits.

A les 17,00 h. Gran partit de futbol de 3.° Divisió Regional entre els equips
S'HORTA - SANT FRANCESC.

A les 1900, h. HOMENATGE ALS NOSTRES MAJORS, amb el recolzament
Caixa de Balears .Sa Nostra..

Missa solemne a la Parroquia. Seguidament, al saló parro-
quial acte d'homenatge: Cant de l'.Himne als yells» per la
coral local, parlament allusiu, glosada i ball de bot. Hi haure
obsequis pels homenatjats.

Di SSA BTE D I A 25

A les 16,30 h.

A les 20,00 h.
A les 22,00 h.
A les 22,30 h.

CARRERES POPULARS a peu en les seves diferents cate-
gories (programes apart).

EXPOSICIO DE FLORS I PLANTES, a la plaça de Sant Isidre.

Amollada de coets.

GRAN VERBENA, amenitzada pels grups Gamma, Lasser i
Versuka Vamp.

DIUMENGE DIA 26

A les 9,00 h. Inauguració de la fira, amb presencia de les autoritats lo-
cals i provincials.

A les 11,00 h. Missa solemne amb assistència de les autoritats. Predicarà
la homilia el P. Antoni Oliver, C. R.

A les 12,00 h. Vi Espanyol a l'escola .Reina Sofia'., per gentilesa del Banc
de Credit Balear.

A les 12,30 h. Entrega de trofeus del concurs de ramaderia ovina.
A les 16,00 h. Partit de futbol juvenil entre els equips S'Horta - Alqueria

Blanca.

A les 18,00 h. Gran partit de futbol de 3.• Divisió Regional, entre els
equips S'HORTA - SENCELLES.

A les 22,00 h. GRAN REVETLA a la plaça de Sant Isidre, amb l'actuació
del grup Música Nostra.

A les 24,00 h. Focs artificials.

DILLUNS DIA 27

A les 10,00 h. Activitats j jocs escolars al centre d'ensenyament •Reina
Sofia.: Concursos de redacció i dibuix. Partides de ping-
pong, futbolet, voleibol i besquet. Taules de gimnàstica.
Al final de les competicions l'Associació de Pares convida-
re a tots els assistents a un. refrigeri.
Un autocar del transport escolar recollirà, a l'hora de cos-
turn, tots els alumnes que es vulguin sumar als actes
esmentats, retornant-los a destí damunt migdia.

A les 17,00 h. GRAN PARTIT DE FUTBOL de màxima rivalitat, entre els
equips de FADRINS i CASATS.

A les 19,00 h. Jocs infantils.

A les 22,00 h. REVETLA I Fl DE FESTA. amb l'actuació estelar del Trio
Cala d'Or i la Coral de S'Horta.

A les 23,30 h. Traca de fi de festa.

111n11111.111111,	

FELANITX

MÚSICA I POEM (II
Una de les formes musicals més

intimament lligada a la literatura i
més especialment a la poesia es el
«lied» (cançó per a veu i acompa-
nyament de piano generalment).
La poesia i la in  se
fusionen així enriquint-se una a l'al-
tra i el que es més important, creant
un nou nivell estètic, i una nova

forma de comunicació i expressió
artística.

El genere liederistic i la seva im-
portancia capital en el s. XIX i XX
es deu a un músic que va viure tan

sols 31 anys, Franz Schubert. La

contribució fonamental de Schubert
a la Histeria de la Música es la in-
venció i la consagració definitiva del
lied (no oblidem que es el més pro-
lific compositor de lieder, en té més
de sis-cents).

Pere) Schubert no es el primer en
compondre «lieder»: Haydn, Mozart
i Beethoven amb la seva cofiecció
de lieder «A l'estimada llunyana»
Op 98, ja havien començat juntament
amb altres que són desconeguts avui
en dia. Sense minvar la importancia
d'aquests, hem de dir, que no són
més que aproximacions a la forma
especifica de lied. El lied es distin-

geix de l'aria, la cantata o la ro-
mança perquè la música s'indepen-
ditza de la mètrica del vers i així
l'acompanyament passa a convertir-
se en coprotagonista amb la veu, ad-
quirint un caràcter estructural espe-
cífic. La unitat entre text i música
es total.

Els poemes alemanys que utilitza
Schubert són, entre altres, de Goe-
the, Schiller, Heine i
D'aquest darrer són els textos de dos

dels més coneguts cicles «La bella
molinera» i «Viatge d'hivern». Si

«La bella molinera» ha passat a con-
vertir -se en vertaderes cançons po-
pulars que canten els alemanys i
els austriacs a vegades sense sospi-
tar qui es l'autor, el «Viatge d'hi-
vem» esta impregnat d'una desola-
ció i una desesperació total. Poques
vegades la música ha descrit amb
tanta justesa i dramatisme la so-

ledat.
Entre els poetes no alemanys po-

dem citar a Shakespeare, W. Scott
Esquilo, Petrarca, etc. Transcriure

a continuació dos poemes, el, primer
pertany al «Viatge d'hivern» amb
text de Wilhelm Millier:

SOLEDAT

Com un trist núvol
passa a través d'alegres cels
quan un vent suau
remou la cimalada dels pins,

així seguesc jo el meu camí
amb peresós caminar,
per enmig de la vida somrient i alegre,
solitari i sense cap escomesa.

Ah! que suau es l'oratge
Ah! que lluminós es el món.
Quan encara bramulaven les tempestats
no era jo tan desgraciat.

Raton de la XoBtra ifistbria
Per P. Xamena

Cerquen diners en el Casten
Molt illustre Procurador Reial
Als 11 dels corrents (maig 1714) me vingué Nicolau Rosselló conduc-

tor del Castell de Santueri de la présent vila donant-me instancia que als
7 dels mateixos anaren en sa casa o més ver en dit Castell Miguel Bausa,
de la vila de Sant Juan, el qual estava per pastor a la possessió dita El
:arritxó de Antoni Adrover de la present vila, amb companyia de una filla
del dit Adrover de edat de circa 15 anys, i Pere Juan Moranta trobador
d'aigua de circa 15 anys los quals troba Baptista Rosselló en ocasió
devallaven de dit Castell, i rezelant-se de lo que podrien haver fet o obrat
en aquell, puja a reconèixer i troba que se havia cavat, judicant buscaven
diners i corrent vulgo per tota la vila que los susdits havien trobat diners,
i a la vista de la susdita instancia del susdit Rosselló, passi en dit Castell
per a reconèixer lo obrat per los mateixos i trobi se havia cavat de modo
de una gaveta de circa cinc pams de fondo i en el circuitu de ella havia
algunes pedres argamassades que al parèixer havien tretes de dit clot però
no pogué jo inferir se hagués trobat diner en lo mateix clot, i aprés passí
a la susdita possessió per a informar-me amb lo susdit pastor i no el
trot* a vista de tot lo qual passi en arrestar lo susdit Antoni Adrover
i Apolônia Vanrell sa muller pena de 100 Mures.

I tinc aquests arrestats fins altre orde de su Senyoria, i lo susdit
Moranta dins los carcels Reials de la present vila; de tot lo qual li don
&Ads per a que me mani lo faedor, quedant prompte etc... Dat en Felanitx
ads 13 Maig 1714.

Jordi Maymó, Lloctinent.
Consta del sequestre en lo llibre del Molt Illustre Procurador Reial.
E als 15 dels mateixos féu fe Guillem Clar misatge de la regia Cort

haver fet intimació al susdit Pere Juan Moranta que dins 3 dies sia i
oomilarega davant lo molt il-lustre Procurador Reial sots pena de 200
Mures, en virtut de lletres de dit Procurador Reial.

Aquest altre poema pertany a un text de Goethe:

PROXIMITAT DE L'AMANT
T'imagin quan la lluentor del sol
damunt la mar m'illumina;
t'imagin quan la tenue llum de la lluna
se reflecteix a les fonts.

Te veig quan a l'entrellum del camí
s'aixeca la pols;
en l'alta nit, quan a l'estret caminoi
el vianant s'aborrona.

Te sent quan, alla, amb sorda remor,
l'ona s'encrespa.
Vaig moltes vegades al silent bosc
a escoltar quan tot calla.

Estic prop de tu; per lluny que estiguis,
estas prop de mi.
El sol camina cap el seu ocàs, prest lluiran les estrelles.
Oh, si fossis aqui!

Pere Sancho de la Jordana

ALCOHOLICOS .ANONIMOS
Si desea BEBER... es su problema

Si desea DEJAR DE BEBER... es nuestro problema.
Reuniones diarias.

(jueves abierto al público en general a las 20 horas)
C. General Riera, Parroquia Sun Francisco.

Tel. 231169
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INMOBILIARIA:
OFICINA EN PORTO
COLOM:

INFORMES:

Salustiano Moreno
C/. Alcalá Callan°, 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

FELANITX
ASS

vint-i-eine
anys
enrera
VISITANTE ILUSTRE

En la mañana del pasado miérco-
les, 11 de Mayo, visitó nuestra ciu-
dad, la esposa del Generalísimo,
Excma. Sra. D.8 Carmen Polo, de
Franco.

La ilustre dama fue cumplimen-
tada por nuestras primeras Autori-
dades y Mandos de la Sección Fe-
menina de Falange, siendo obsequia-
da con un ramo de flores que le
ofreció, en representación de nues-
tra Ciudad, la simpática niña Con-
cepción Obrador Vaguer, vestida a
la usanza mallorquina.

Seguidamente visitó la exposición
y talleres de la fábrica fPerlas Is-
las». Tras admirar detenidamente la
producción de dicha fabrica y ser
obsequiada con un valioso collar, la
distinguida dama emprendió viaje
hacia Lluchmayor.

Acompañaban a la esposa del Cau-
dillo su hermana Isabel, la Marque-
sa de Santillan y la esposa del Go-
bernador de Baleares.
MARKETING LOCAL

Els anuncis que publicava el «FE-
LANITX», fa vint-i-cinc anys, eren,
com es bo de comprendre, per ps-
timular la compra dels productes
oferts, en l'esperança que qualeú

Ara el marketing està ordenat
amb sistemes més agressiiis, per?)
amb els mateixos fins que no sea
altres que incitar a la societat de
consum a mercadejar i comprar els
productes corrensos, moltes vegades
innecessaris,

Vegen-ne un petit aplec:
— Plumas estilográficas de las me-

jores marcas, «ert Ed. Ramón Llull».
Ara la gent civilitzada (?) ja no

escriu amb estilogràfiques. El que
esta de moda és el rotulador gruixut
i escriure en fatxades «slogans» po-
litics o grolleries referides a deter-
minades persones.

—o-
- Beba Cerveza Moritz,

nor!
El temps ha fet el que, aquesta

excellent beguda ja no la conèixen
ni els parents de més aprop.

o 
— Señora: Acuda a ROLA, la estu-

penda lavadoral que lava como la
mejor y solo cuesta L980 pesetas ...

Si t'he vist, ja no m'en record!
—o-

- Compre la nevera eléctrica, a
compresor, FRISAN. El refrigerador
más silencioso del mercado español!
Sus estilizadas líneas embellecerán
su hogar y toda su familia gozará
de esta moderna comodidad.

Era una oferta molt temptadora.
tot sabent lo molt que ens agrada
«embellecer nuestro hogar». Si per
afegitó mos prometem que «toda su
familia gozará de esta moderna co-
modidad», és un desaire massa gros
que feim als nostres parents si no
partim de pressa a comprar-ne una
a aualsevol preu.

El que no es veu clar es que, amb
un compressor pel mig, sigui el «re-
frigerador más silencioso del mer-
cado español». D'ALLAVORS

Pels felanitxers el senador Antoni
Ramis, el politic socialista tràgica-
ment traspassat a Madrid, era
simplement «Es nebot del Regent».
Es a dir, se'n tenia del personatge
Ia referencia humana, se'l coneixia
per qui era i no just pel què era.

Antoni Ramis Rebassa era una
mica felanitxer i ell no renunciava,
tot i essent un llucmajorer amb vo-
cació gens localista, a la impromta
del poble on tantes hores havia pas-
sat d'ençà la seva adolescència. Era
el nebot del senyor Regent, l'extra-
ordinaria persona que molts d'anys
fou rector de Felanitx, don Gabriel
Rebassa Bisquerra, el «rector Picas-
sa» de les primeres novelles an- drit-
xoles de Baltasar Porcel.

Pels qui el coneixiem des d'abans
de manifestar-se la seva insuborna-
ble vocació política en Ramis, era
primer el jovençà deixondit i sim-
pàtic, l'avançada d'un estil humà
modern. Antoni Ramis tenia una
vessant o comportament casolana,
pagessa, amistosa i de «bodegueta».
I una altra de jurista advocat i po-
litic, ben conscient de la seva res-
ponsabilitat. Algú va dir que no hi
ha que fiar-se mai dels importants
que no saben anar a pendre copes
amb els amics, xafardejar una mica,
parlar de tot, fer una rialla ... I An-
toni Ramis ho sabia fer. No era
dels que no baixen mai del «cotxe
oficial», sinó dels que el saben aga-
far i després canviar-lo per a un
«trasto» qualsevol d'un bon amic.

A totes les declaracions, manifes-

Per Andreu Manresa

tacions o explicacions dels politics
que han parlat d'Antoni Ramis en
aquestes tristes hores; s'ha repetit
una cosa: «que era un bon amic». I
aim') es important al món de la po-
lítica i la competencia. Ell estava a
moltes comissions del Senat i era
gun bon amic» ciels altres. Era una
persona que sabia dir «avui no en
trob molt be» o quin avorriment a
la sessió d'avui! Per això l'enyoram
i l'enyorarem. No hem perdut un
Ilibre ni un tractat de política. Hem

.perdut una persona. Tenia actituds
per a la política, i sobre tot, era
una persona. A partir d'aqui venen
les mides del greu del dolor. S'ha
mort un senador. I això es molt més
important que haver perdut un vot
al Senat. La mort d'Antoni Ramis
fa pensar comj els politics represen-
ten persones i, després, els politics
condueixen i lluiten per les teories.
No era un home-ponencia, com hi
ha homes-anunci. Era un home amb
moltes ponències o coses a dur da-
vall el brae. Adak

SE VENDE PISO DE PROTEC-
CION OFICIAL en C. Convento,
115- Felanitx. 3 dormitorios dobles,
baño, aseo, salón-comedor, coeina ,
lavandería y balcón.
P.V.P. 4.400.000 pta s.
Forma de pago, 1.700.(X)0 entrada,
resto en 14 años al Irv. de interés
Inf. Tel. 552753 - 582146.

El pasado sábado, con ambiente
festivo, tuvo lugar la entrega de tro-
feos, en las dependencias del Círcu-
lo Recreativo, del Campeonato de
Billar que se ha venido disputando
desde hace algunos meses. Se des-
plazó expresamente de Palma el fa-
moso billarista Pedro Nadal, ex-
campeón de Europa de fantasia, que
realizó auténticas filigranas sobre el
paño verde.

La clasificación final quedó así:

/•a CATEGORIA
L—ANDREU CABRER (Campeón

absoluto).
2.—JUAN POU (Sub-campeón).
3.—Andrés Bennásar.
4.—Antonio Fiol.
5.—Francisco Came.

2.8 CATEGORIA

I. MANUEL CHILET.
2.—MIGUEL MAS.
3.—Antonio Andreu.
4.—Pedro J. Galmés.
5..s—Jaime Cardell (mejor tacada

de la categoría).

3 •a CATEGORIA

1.—PEDRO CABRERA.
2.—ANTONIO ARTIGUES.
3.—Antonio Corraliza.
4.—Jaime Monserrat.
5.—Sebastián Riera.

MAIKEL

TENGO COCHERIA para alquilar,
en C. Rector Planas, 52.
In f.: Jtievert, 61 - Tel. 580283

SE VENDEN 2 cocherias en el ba-
rrio del Convento.
Precio 550.000 ptas.
Inf.: Tel. 582146

VENDO EN PORTO-COLOM,
apartamento planta baja, bien
si t u a d O. 2 d ormitorios.
In f.: Tel. 580591

SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Si' jar.
In f:. Tel. 580606

VENDO SOLAR EN PORTO-CO
LO Urb. C. Corso, con pianos, ye-

t)* de solar y permiso de obras
incluído.
Informes Tel: 582282

ALQUILO CASA en Porto-Colom
en1)arte Iglesia, meses de verano.
Inf.: 'Fel. 581383

En la mort d'Antoni Ramis

Es nebot del Regent
Campeonato de Billar
«Círculo Recreativo»

es supe-

Pa pelería-Libreria

Es Passeig
ofrece al público de Felanitx y comarca sus servicios de

PRENSA - REVISTAS y MATERIAL ESCOLAR
Tenemos en exclusiva material de oficina y contabilidad por

decalco de la marca it M
Passeig Ramon Llull, 5 - Tel. 580595 - Felanitx



 	 GRIMALTs
Autocaresii4f1 t
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Hoy a las 9'30 noche y mañana domingo desde las 3 tarde	 Tel. 580111

Recién estrenada en Palma llega a nosotros:

JOHNNY PELIGROSO
Y una extraordinaria reposición

EI Imperio contraataca
2.>' parte de la Guerra de las Galaxias

Jueves 23, sábado 25 a las 9'30 noche y domingo 26 desde las 3 

Seguimos haciendo lo imposible para que Felanitx
tenga los últimos estrenos:
En esta ocasión le ofrecemos una película que dará que hablar

PULSACIONES
Y de complemento

El mal contra la fuerza del bien

El retorno del Jedy
3." parte de la Guerra de las Galaxias

FELANITX

ti rGianitx despidió la temporada liguera en
«Es Torrent& goleando al Xílvar

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

En un espléndido momento de
gran forma está MESTRE, el juga-
dor felanitxxer enrolado en las fi-
las del CASTELLON, no desperdi-
ciando en estos últimos partidos la
ocasión de marcar goles. Se habla
que el R.C.D. ESPAÑOL está inte-
resado por sus servicios la próxima
temporada. Nos alegraría que se
confirmase el fichaje y pudiera cum-
plir su sueño de volver a jugar en
1. a DIVISION.

• Leímos en el suplemento —a
todo color— de «EL PAIS» una en-
trvista que se hace al pintor fela-
nitxer MIQUEL BARCELO, —que
ya está encumbrado definitivamen-
te en la gloria—, que firma ISABEL
CARDONA, con fotos de OUKALE-
LE. Un interviu del que se han he-
cho eco muchos rotativos, especial-
mente por aquello de la «paja» en
el LOUVRE ...

• Hablo por teléfono con BIEL
PERELLO, el «chef» del «CELLER
SA SINIA», y me cuenta el enorme
éxito que tuvo el «RAP AMB CE-
BA» en la «La SEMANA DE CUINA
MALLORQUINA». Un plato confec-
cionado con la ayuda del otro
«chef», JAUME CASTELLV1 basado
en una famosa receta de MADO
MARIA.

• Tal como anticipaba, el próxi-
mo día 8 de junio en el Parque de
«SA TORRE», recital de TOMEU
PEN YA que sera grabado para
T.V.3. Un acontecimiento que ter-
minará con UNA GRAN VERBENA
ya que habrá, después, la actuación
de dos renombrados conjuntos.
¡Vamos un espanto de noche!

• Es lamentable el poco interés
que hay en FELANITX por el CI-
NE. ¡Qué se le va hacer! De todas
formas para los interesados en CAR-
TELERA tenernos este fin de sema-
na los siguientes films: «OFICIAL Y
CABALLERO», una esperada repo-
sición y una película que puede re-

sultar interesante «LOS AMANTES
DE MARIA» con NATALIA KINSKI
y ROBERT MICHUM. Una divertida
cinta «JHONNY PELEUROSO», que
ha hecho reir a todos los america-
nos, con MAIKEL KEATON, dirigi-
da por AMY HEKERCLING, una
película muy reciente que se estre-
nó en USA a finales del pasado año.
Y para finalizar vuelve la segunda
de la zaga de las «Galaxias de Geor-
ge Lucas» que lleva el título de «EL
IMPERIO CONTRATACA», Buen
provecho si les apetece.

* En el «IV SEM1-MARHATON
FERIA DE CAMPOS», disputado el
pasado sábado en aquella villa, hubo
destacada participación de varios
atletas felanitxers. M.a ANTONIA
CALDENTEY, J. PONS, P. BENNA-
SAR, M. OBRADOR, M. BENNA-
SAR, A. PEÑA, M. MARTI, M.
OBRADOR, L. SANCHEZ, J. RA-
MAL, A. LOPEZ, B. SALVA, M, PE-
RELLO, ... etc. en diversas catego-
rías consiguieron los primeros lu-
gares.

• Esta semana se tenía que con-
cluir el rodaje de «RATA-PINYA-
DA», un «accidentado» rodaje que
ha traído de cráneo a los realizado-
res. Y hablando de accidentes, hay
que dar cuenta de*los «sustos» que
se dieron algunos curiosos muy cer-
ca del «Polideportivo de Sa Mola»
al contemplar un aparatoso choque
entre dos vehículos, muertos, am-
bulancia, policía ... Un espectáculo
morboso que pertenecía a algunas
secuencias de la película.

• Quien está atareadísimo es
JOAN MANEL CHILET, que ha fi-
chado para el grupo teatral felanit-
xer «GENT DE BULLA» y está en-
sayando el personaje central de la
próxima obra a presentar, «JO SE-
RE EL SEU GENDRE», amén de la
otra —de propia confección— que
está dirigiendo e interpretando en
cl Instituto, donde cursa sus estu-
dios.

• Esta noche en «Disco CLASS»
noche endiablada con tiempo (mule-
blado ((FURNISH TIME». larcha,
mucha marcha.

JORDI GAVINA

VENDO CASA en C. Caldentey, 24
Informes: Tel. 580313

SE TRASPASA NEGOCIO en calle
Mayor, 45
Informes: Tel. 581658

VENDO BICICLETA
A \l'1'\ 1) DE PRECIO.
EN PERFECTO ESTADO.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Felanitx, 5

Tarde soleada y un minuto de si-
lencio por la muerte de la madre
del juvenil J. Mufroz,

FELANITX: S. Nadal (1), Galmés
(2), Valentin (2), R. Nadal (3), Oli-
va (2), Covas (2), Garau (3), Vacas
(2), Vera (2), Vicens (1) y M. Rial
(3).

Santi (2) por Vera y Muntaner
(2) por Vicens.

ARBITRO: Bergas Berber (1). No
pasó de regular. Mostró la cartulina
amarilla a Vicens, Oliva, Gardón y
Sala.

GOLES:
Minuto 17, disparo de Garau y

R. Nadal de cabeza marca, 1-0.
Minuto 46, centro de Rial y Ga-

rau de cabeza marca, 2-0.
Minuto 65, Rial de penalty, 3-0.
Minuto 81, Garau en jugada per-

sonal, 4-0.
Minuto 90, gran jugada de Rial y

Oliva marca a placer, 5-0,
COMENTARIO:
El Felanitx jugando a medio gas,

venció con absoluta comodidad a un
equipo que ha hecho honor a su
clasificación en la tabla, incluso pu-
do haber marcado algunos goles
más, dos de Rial y uno d Garau que
el árbitro evitó con su silbato.

Solamente en una ocasión, en un
disparo a la madera de Llabrés, el
Xilvar incordió a la zaga merengue.

Con este resultado, el Felanitx, pa-
se lo que pase, conserva la categoría
y, el próximo ario, también en Fela-
nitx habrá fútbol de Tercera Divi-
sión.

MAIKEL
2.8 REGIONAL
SAN JAIME, 2 - CA'S CONCOS,

SUPERIORIDAD LOCAL
Un partido que sólo servía para

saber quien de los equipos mejora-
ba la clasificación a costa del otro.

- Xilvar,

Los locales con esta victoria se si-
tuan por delante del Ca's Concos,
pero a falta de un partido, no hay
nada decidido todavía, ya que el San
Jaime arrastra un negativo más.

3.6 REGIONAL
MORATALLA, 3 - STIORTA, 4

MAS APUROS DE LOS PREVISTOS
El S'Horta confiado , en la victoria

dio muchas facilidades al Móratalla,
el vice-colista que tiene ni más ni
menos que ¡22 negativos! A poco
para el final perdían por 3-2, pero
finalmente hubo reacción visitante y
se pudo arreglar el desaguisado. Go-
les del S'Horta por mediación de
Toni (2) y Burguera (2).

SAN PEDRO, 7 -
FELANITX ATCO., 1

TODA UNA PALIZA
El San Pedro, que va a jugar la

promoción de ascenso, dio un fuer-
te correctivo al equipo filial del
C.D. Felanitx, vamos que regresaron
del «Valle de los Naranjos* con las
alforjas llenas,

El gol del honor felanitxer lo mar-
có el chileno Ian.

JUVENILES
FELANITX, 9 - PORTO-CRISTO, 0

FESTIVAL DE GOLES
Ante un deshauciado equipo los

juveniles merengues se cebaron, en-
dosándoles una escandalosa goleada.
Según unos el árbitro sólo contabi-
lizó ocho. Los goleadores fueron
Crucera (3), Risco (2), T. Barceló,
Adrover Sastre (2), y J. Pifia.

ALEVINES
(Copa Presidente)

FELANITX, O - OLIMPIC M., 2
RESULTADO ESPERADO

Ante un equipo muy superior los
alevines blancos hicieron lo que pu-
dieron, perder con dignidad.

Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)

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

Especialidad en
Carnes y postres flarnbeados

MENO DEL DIA

Miércoles cerrado



Carta
AL
DIRECTOR, 

Aviso de GESA
Lectura

En Felanitx, los días 20
y 21.

ENDE VINAIA
SOLUCIÓ A L'ANTERIOR

S'olivera fa s'oliva
i sa pinya la fak es pi,
sa planta d'aquest jardí
sera una sempre-viva.

FELANITX

VI Semi Marathon «Fira de Maig» - Campos
Els atletes felanitxers guanyaren sis proves

Amb una magnífica organització
es disputà a Campos la sisena edició
d'aquesta prova que reuní uns dos-
cents cinquanta atletes, dels quals
hi havia més de quaranta felanitxers
(clubs Joan Capó, Sant Alfons i Fi-
dípides).

A les categories des de benjamins
fins a juvenils, destaquem, en quant
als felanitxers, les bones classifica-
cions dels segfients corredors del
club «Joan Capti»:
Benjamins masculins:

6è, Antoni Barceló.
Alevins femenines:

4.a, Maria Albons. 5.a, Maribel Fu-
liana.
Alevins masculins:

ler, Joan Pons. 3er, Pere Antoni
BennAssar. 4rt, Miguel Sánchez Ju-
lià. 5e, Andreu Páramo.
Infantils femenines:

4.a, M.a Antònia Crucera. 5 . « , mi.

quela M.  Adrover.
Infantils masculins:

ler, Mateu Obrador. 3er, Mateu
BennAssar.
Cadets femenines:

2.2, Marisol Martin. 3.a, Maribel
Obrador.
Cadets masculins:

1er, Antoni Peña. 2on, Lázaro Sán-
chez.

Juvenil femenines:
1.a, Joana Ramal. 2.a, Alfonsa Ló-

La nueva Dirección del

Restaurante

SES PORTADORES
CASA PEDRO

agradece a clientes y
amigos su gran acogida

Especialidad en

pescados frescos y langosta
Abierto todo el año

R. C. Baleares, s/n. - Tel. 575171 	 PORTO-COLOM

Cronicó Felanitxer
Apèndix

Per Ramon llossellá

1556, 9 gener.—E1 Gran i General Consell demana al Rei que els ecle-
siàstics de l'illa paguin pels bens profans. Envien al Rei un memorial on
fan constar que «¡Os ecclesiàstichs de la present illa de Mallorca sien molt
potents y molt richs axi per los fruyts dels beneficis com per successions
y donacions així veres com fictes o als tinguen molts béns profans y en
tanta summa que excedeix los limits de la rahó i com són ecclesalstichs
no volen pagar drets alguns ni contribuir en los talls universals per neces-
sitats frumentàries, fortificacions et alias y ni per aquells paguen decimes
algunes». (AGC)

En un altre capitol el Consell exposa al Rei que encara que hi hagi a
l'illa ecclesiastics de vida exemplar, Lambe n'hi ha bastants que viven
«tant opolentment com fan perquè és cosa certa que les perles, pedres
fines, or y argent, vestits de seda de diversos géneros no les tenen ja
sinó ecclesidstichs y aquells viulzen ab tanta lacivia y soltura que ja no
saben com anomenar tal manera de viure per no haver-li de posar algun
mal nom». El Consell creu que una de les causes és el fet de que el Bisbe
no resideix a l'illa. Demana al Rei que el Bisbe faci residencia a Ma-
llorca. (AGC)

1556, 24 febrer.—E1 Rei nomena castellà de Santueri Pere Net, ciutadà
de Mallorca, càrrec que ocupà fins el 18 abril 1560 en què el succeí Joanot
Cos. El 1567 Pere Net, fill del sobredit, reclamava el salari degut al seu
pare. (RP)

1556, 16 maig.—E1 Rei absol la dona Anna Salazar les penes que pesa-
ven damunt ella, acusada per Miguel Mesquida (a) Maixura de Felanitx
dient que aquesta. dona va intervenir en la mort del seu fill Miguel Mes-
quida, mort amb una ballesta. De fet la dona ha estat desterrada algun
temps a Ciutat; ha pogut demostrar la seva innocència i les dues parts
han signada carta de perdó. (ACA)

1556, 19 juny.--E1 Rei escriu als oficials reials i eclesiàstics de Mallor-
ca dient que Bernat Huguet de Felanitx ha exposat que el passat mes d'oc-
tubre, vivint ell juntament amb els seus pares i dos fills en la possessió
situada vora el port de Calasanau, hi arribaren tres trirrems , de turcs, ene-
mics de la santa fe catòlica, i els captivaren i portaren presos a la ciutat
d'Alger. Ajudats per les almoines d'alguns parents i amics es pogueren
redimir per preu de 300 lliures. El Rei concedeix llicència perquè pugui
captar a qualsevol lloc de l'illa i recoliectar almoines per pagar aquest
rescat. (ACA)

1556, 3 agost.--E1 Rei, atenent el vi que es produeix a Mallorca no es
suficient pel propi consum i n'han d'importar de fora amb els correspo-
nents transtorns monetaris, concedeix a tots els qui plantaran vinyes dins
sis anys, seran exempts de pagar delmes per temps de quinze anys. (RP)

1557, 10 maig.---EI Rei mana al procurador reiall de Mallorca pagui el
salari ordinari a Pere Net, castellà de Santueri, càrrec que ocupa des de
fa un any, succeint Francesc Burgues, difunt. (ACA)

1560, 20 febrer.—Concessió reial de la castellania de Santueri a favor
de Joanot Cos, càrrec vacant per defunció de don Francesc Burgues. El
nomenament es comunicat, després, al batle de la vila. (RP)

meses. Algo vergonzoso.

Supongo que habrá algún conce-
jal encargado del parque. Le acon-

sejaría que una o dos veces al ario
se diese una vuelta por el recinto.

Le saluda muy agradecido:

Un visitante
EL l'ARQUE

Señor Director del semanario «FE-
LANITX».

Muy Sr. Mío:

Hace unos dias tuve ocasión de
visitar el Parque Municipal de la
Torre, un recinto infrautilizado, del
que nos acordarnos únicamente
cuando se celebran las verbenas en
el mes de agosto. Me ha sorprendi-
do desagradablemente el abandono
que impera en un local que es envi-
diado por muchos pueblos de la
isla: los bancos tirados, los jardines
absolutamente abandonados, las
instalaciones de los bares improvi-
sados que se utilizan durante las
verbenas, semidesmontados, conti-
nuan en su lugar después de nueve

pez.

Juvenils masculins:
ler, Bartomeu Salvà. 3er, Miguel

S. Perelló.
A la cursa estelar que es va fer

amb un recorregut de 12 quilõme-
tres, els tres felanitxers del CIab
Fidípides obtingueren les següents
classificacions: M.a Antònia Calden-
tey, 1.a a senior femení; Sebastià
Adrover, 4rt. a veterans i Victorià
Martinez, lle a senior masculí.

De tots aquests bons resultats,
hem de fer especial menció de les
victòries de Joan Pons i Mateu
Obrador, que es decidiren als dar-
rers metres, després d'unes dispu-
tadíssimes proves. Signifiquem tam-
1)6 que Antoni Peña (el qual darre-
rement es dedica més a la pista),
guanyà per quarta vegada a la «Fira
de Maig» i ho feu amb la facilitat
que tots ja coneixem.

VENDO SOLAR CENTRICO en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 575670 y 575828.

VENDO BOTE 4 metros, motor
Diesel, completamente equipado.
Inf.: Tel. 580410

VENDO O TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES eu calle Juevert
Inf.: Tel. 580555
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