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la rodellaConfirmació deis nostres joves
Diumenge, solemnitat de Pentecostes, sera amb doble motiu la gran

festa de l'Esperit Sant: recordarem que tota l'Església viu sostin-
guda i guiada per la gracia de l'Esperit que Jesús promete als seus segui-
dors. Però també sera motiu especial de festa el que prop d'un centenar
de joves de la nostra parrOquia aquest dia rcbran el sagrament de la
Cenf irmació.

El senyor Bisbe vindrà a Felanitx a les 11'30 per celebrar entre nos-
altres l'Eucaristia i administrar el sagrament de la Confirmació.

Després de pregar, amb les mans esteses damunt els joves, dirà a
cada un d'ells: «N., reb per aquest signe el do de l'Esperit sant», al
temps que ungirà el seu front, com eren ungits els reis, els profetes i els
sacerdots. Tots els batiats són cridats a participa r de la dignitat de fills
de 1Xu i de testimonis de l'Evangeli.

Aquest moment culminant de la cerimónia es el final d'un llarg camí
de pi eparació, que aquests joves han seguit durant tot el curs, acompa-
nyais dels seus catequistes. Es al mateix temps el principi d'una nova eta-
pa de la vida cristiana, en què la gracia de l'Esperit de Deu els convida
a viu units i coratjosos la seva Pe.

Tots els cristians de Felanitx es deuen sentir interessats i compro-
musos. No celebrarem un acte particular del senyor Bisbe ni dels joves.
13.s tola la nostra Església la que se sap rejovenida i moguda. La força
de l'Esperti Sant ens convida a tots a no tancar-nos dins nosaltres; a
obrir-nos als altres; a caminar pels camins de la vida guiats per la fe i
units als germans.

El 18 de maig sera gran dia de festa per als cristians de Felanitx.

Bartomeu Miguel, Rector
AVISOS:

Els qui solen anar a la Missa de 12 a la Parròquia, tenguin en compte
que aquest dia, per motiu de la Confirmació, la Misa començarà a
les 11'30.

El lloc central del temple estarà reservat per als joves que han de
rebre la Confirmació.

Ladre
En un intent d'apropar-nos a la del xap ja que no ens dona lloc per

cultura del nostre poble hem dedi- maniobrar. Mentrestant es va girant
cat un espai a una tradició ja per- la pell, quan la tenim girada i els
duda: la de fer odres pèls queden dedins es quan aprofi-

Grades a la direcció de Miguel tam per acurar la part que queda
Seguí «L'amo En Miguel Dionís» se- fora, això es fa amb sal. A la cabra
guirem el procés de manufactura- li hem de tallar el cap a fi de deixar
ció d'un odre, des de que s'agafa la marge per a poder fermar. Després
cabra fins que esta a punt per pos- tumbé formarem els tres peus i sols
sar-hi ens resta tapar el forat per on hem

Un odre, ens va explicar l'amo En tret la cabra. Aquest xap no es cus,
Miguel, es un recipient que altre hem de pensar que del temps que
temps sols s'emprava per contenir data l'odre (es perd en la  història'
oli encara que al continent el feien no hi havia agulles, aleshores, qué
servir per a vi. feint? S'agafa la pell i s'arrufa com

grossa per tal que tengui una bona
cabuda; una vegada morta, la xapam

pell de cabra, la qual convé siguiGeneralment es fa emprant una vam un bastó, perquè no amolli la

gens.

si féssim un ventall de paper li cla-

llaraciera que li fermarem. No vessa

En temps de la postguerra civilde la cuixa fins els dan-eres i per
l'odre s'emprava per a fer estraper-aquest xap hi hem de treure tota la

carn i els ossos. El més complicat lo. El menjar estava racionat, sobre
tot l'oli, perquè era un producte dees treure-hi la cuixa contraria a la

els noms (II)
Si hem de dir la veritat, a l'hora

d'encetar a escriure aquesta Rode-
lla, no sabem per on prendre per-
que, contràriament a aneo que passa
en altres ocasions, que no tenim de
què parlar, aquesta setmana els te-
mes ens envesten de pertot.

Podríem parlar de la Setmana de
Música; de la Fira de diumenge
passat, amb les parades de llibres;
del discurs del Rector de la Univer-
sitat, que va rompre el foc de les
celebracions centenaries; de la mon-
ja de Ca's Concos; de les festes de
S'Horta; de la marxa preocupant
de l'esport local i encara de qual-
oue cosa més. Però recordam que
varem deixar un tema encetat que
era el nom dels establiment de la
Vila.

A l'etapa actual, caracteritzada
per un ressorgir del sentiment au-
tonòmic, observam que tal senti-
ment ha tengut també una reper-
cussió en la denominació i retola-
ció consegüent dels establiments
comercials.

Pensam que es tracta d'una reac-
ció molt saludable i que revela que
el nostre poble recobra la confian-
ça en ell mateix. En efecte, quan
donàvem per suposat que un esta-
bliment, per tenir un minim de dig-
nitat, s'havia de retolar en castellà
i de la manera que evocas més poc
cap tret característic de res que ens
fos propi, era que en el fons pensa-
vem que per esser qualque cosa ha-
vfem de començar per deixar d'es-
ser nosaltres mateixos.

Avui la tendencia se comença a

primera necessitat produït pel pa-
ges, i era el més perst,guit per les
autoritats. L'odre com era un reci-
pient blan i ho de transportar, ca-
bia dins un feix de rama, dins un
sac de garroves i també es transpor-
tava davall una carretada de ferns.

Si la cabra amb la qual feim
l'odre es suficientment grossa hi
cabran 3 mesures, una mesura són
16 litres d'oli. Quan dos odres eren
carregats darnunt un rpul, amb una
oliera, li donaven el nom de soma-
da. Si treim comptes. una somada
són 96 litres d'oli.

Agraim a l'amo En Miguel els
seus coneixements i us animam a
provar de fer-ne un. Aquí teniu les
instruccions, sort i ànim.

Pep Bordoy

EL GALL-Pollença

invertir. Hi ha cases que reivindi-
quen el nom que el poble els ha do-
nat tota la vida de manera espon-
tània i el consagren a la retolació.
Altres cases, de creació nova i sen-
se un nom tradicional, l'han de cer-
car i ho han fet adoptant una fór-
mula expressada en la liengua d'a-
quí d'una manera entroncada en la
nostra cultura, entes et mot, es clar,
en el sentit mes .-,mpli.

No podem citar tots els casos,
però en direm uns quants: Sa Font,
Nou Esport, Peus Petits, Cafeteria
S'Abeurador, Vimet, Siurell, Es Pes-
capeix, Sa Botigueta, etc.

Posar un nom amb gracia a un
establiment no es faca. Requereix
certa dosi d'imaginació i de bon
gust. No podem silenciar que un
dels pobles que més s'han Ilult en
tal empresa es Campos, que segura-
ment se'n du la palma. Per exem-
pie, S'Eixam, com a nom de disco-
teca és molt encertat.

Nosaltres animaríem els comei-
ciants a seguir per aquest camí
quan se decidesquen a renovar la
façana o be a obrir una botiga no-
va, que ho tenguin en compte. Un
suggeriment voldrfem fer: que pro-
curin no posar noms repetits. Per
exemple, del mot «Feliantx», se n'ha
abusat massa fns al punt que ja
hem pogut comptar més de deu es-
tabliments que el duen.

I per acabar, brindarem una idea
a l'Ajuntament: Seria instituir un
premi a la millor retolació nova o
renovada dins l'any Altres ajun-
taments han pres iniciatives sem-
blants, com les de premiar o fo-
mentar de qualque manera la
restauració de façanes. Vat aquí un
tema mes per tractar un altre dia.

Pirotècnic

Dia 24 s'emetrà la final
de «Gente Joven»

Pel proper dissabte dia 24 esta
prevista la retransmissió per Tele-
visió i des de León, de la gran final
del programa-concurs «tente joven»
a la qual, juntament amb set grups
mes, prendrà part el nostre «Estol
cl'Es Gerricó».

El programa començarà, si no hi
ha canvis d'horari, entorn a la una
del migdia.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.125 Ptes.
Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.

Restaurant BONO
Comunica al públic i als seus clients

que dissabte dia 24 a vespre i dijous dia
29 a migdia té el local reservat per fes-
tes de Primeres Comunions.

Disculpau les molèsties

Confecciones SANTUERI
extenso surtido en

VESTIDOS y TRAJES

PRIMERA COMUNION
C. Nao, 3	 Tel. 580606

Cl ntònia Illonserrat Prohens (Llevadora)
Vda. de Pere Sagrera

va morir a Felanitx, el dia 5 de maig de 1986, a 86 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i'la Benedicció Apostólica

Al cel sia

La seva filia Isabel; fill politic Miguel Massuti Nicolau; néts Pere Antoni i Miguel Massutí,
Margalida Fontanet i Gracita Martín; renéts Miguel, Isabel M.", Bartomeu i Xavier; fillola Dora
Monserrat; germans polítics, nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva
ànima a Déu.

Casa mortuòria: Soledat, 14

FELANITX

SANTORAL

Diu. 18 Pasqua de Pentecostés
Dill. 19 St. Pere Celestí
Dim. 20 St. Bernardí de Sena
Dim. 21 St. Secundí
Dij. 22 Sta. Rita
Div. 23 St. Desideri
Dis. 24 Maria Auxiliadora

LLUNA

Lluna plena dia 23

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-

menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.

Felanitx • Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diurnenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: No-
Inés els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: No-
mês els diumenges a les 9 i
13 h.

Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

'APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:

Francesc Pifia
Dilluns:	 Gaya-Melis
Dimarts:	 Miquel-Nadal
Dimecres:	 iaume Rotger
Dijous:	 C. Ticoulat
Divendres:	 Francesc Piña

TELËFONS D'INTERtS
Policia Manicipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulkncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urencies 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 5545506

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 1, tomó ios siguientes
acuerdos:

Se aprobó el acta d..: la sesión an-
terior.

Se aprobó la Certificación n." 4 y
última de la 3.a Fase de Mejora del
Alumbrado Público de C'as Concos,
SlIorta y Porto-Colom.

Se acordó trasladar el escrito de
alegaciones presentado por D. Ana
Roig Barceló sobre limpieza del Co-
legio Inspector Juan Capó, a la Aso-
ciación de Padres de Alumnos del
mismo colegio.

Se acordó adquirir un vehículo de
ocasión para el transporte de carne.

Se acordó realizar en , trámite de
urgencias las obras de reparación
del desprendimiento de un tramo
del camino de Son Llaneres.

Se acordó realizar en trámite de
urgencia las obras de reparación de
desperfectos en la bóveda del torren-
te de Es Carritxó.

Se aceptó la oferta presentada por
Eléctrica Vicens para la ampliación
del alumbrado público de S'Horta.

Se aceptó la oferta presentada por
Eléctrica Vicens para la instalación
de una farola en el Cantó d'En Mas-
sana.

Se autorizó a D.a Catalina ,Obrador
Taberner para colocación de varios
letreros y vitrinas en calle Sa Plaça,
11.

S'e autorizó a D. Antonio Ferrero
Puga para la Instalación de un le-
trero en la P. de S'Arraval n." 8.

Se autorizó a D. Antonio Puig Bat-
le para colocar un anuncio en calle
Hernán Cortes de Porto-Colom.

Se autorizó .a D. Bartolomé Vidal
Barceló para instalar letreros en va-
rios puntos de Porto-Colom.

Se autorizó a la Compañía Telefó-
nica Nacional de España para la ins:
talación dé una cabina telefónica en
la playa del Arenal de Porto-Colom.

La Comisión quedó enterada de la
delimitación de las zonas de domi-
nio público de las play- as de Cala
Marçal y Cala Sanau.

Se autorizó a Construcciones Sal-
vador Pastor, S.A. para la coloca-

ci6n de una grúa en calle Santueri,
34.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
A D. Rafael Rubio Ferrer, a D. Juan
Picó Fuster, a D. Nicolás Forteza Po-
Mar, a D." Apolonia Gaya Oliver, a
D. Bartolomé Oliver Nicolau, a Don
Miguel Alzanillas Ginard, a D. Mi

-giel Company, a D. Sebas-
tián Rosselló Puig, a D.,f Juan Caba-
nillas Soto y a D. Jun Tur Ven-
tura.

Felanitx, a 14 de abril de 1986.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

EDICTO
El B. O. del Estado núm. 58 de

fecha 8 de marzo, próximo pasado,
publica normas para el aislamiento

control de la enfermedad de las
Nbejas llamada «Varroasis», por lo
que por el presente

SE HACE SABER:
A todos los apicultores que ten-

gan ubicadas en este Término Mu-
nicipal sus colmenas, la obligación

que tienen de poner en conocimien-
to de los Veterinarios Titulares o
a los servicios competentes de la
Comunidad Autónoma, en el plazo
de 48 horas, la sospecha o existen-
cia de dicha enfermedad. Igualmen-
te en el plazo máximo de un afio
deberán registrar cada explotación
y proveerse del Certificado Apícola
para ejercer la trashumancia de la
Comunidad Autónoma.

Lo que se hace público para su
cumplimiento.

Felanitx, a 5 de mayo de 1986.
El Alcalde

NECESITO JOVEN con carnet con-
(I ucir (no imprescindible) para
trabajo agradiible de 19 a 24 h.
(sólo una hora de trakijo) diario.
Preferible resida en Porto-Colom
Retribución 15.000 pis. mes.
Inf.: Tel. 575311 (de 14 a 15 h.)

SE NECESITA CHICA, para cuidar
niño. Ini.: Tel. 575976.

SE NECESITA MECANICO en Por-
to-Colom. I n f.: Tel. 575266



SU BODA en

con REGALO SORPRESA
a los novios
Sus amigos se lo agradecerán

Consúltenos su menú preferido

LA PONDEROSA
Tels. 575602 y 581814

RESTAURANTE

LOS ALMENDROS
está de nuevo a su servicio

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Tel. 573011

FOTO-ESTUDIO

JAUME MONSERRAT
Reportajes bautizos, comuniones
y bodas.

Foto carnet al instante, 560 pts.

C. Santueri, 88 - Tel. 581156	 FELANITX

FELANITX
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Fira i Festes de Cincogema a Worta
PROGRAMA

DISSABTE DIA 17

articles d'oferta
A les 10,00 h., al coHegi .Reina Sofia., partit de BASKET femení entre les alum-

nes de 5è i 7è i les de 6è i 8a.

A les 11,30 h., al mateix iloc, partit de BASKET masculí entre dos equips inte-
grats per alumnes de la segona etapa dels cololegis «Reina Sofia.
de S'Horta i «Sant Alfons. de Felanitx.

A les 12,30 h., i per acabar la matinal esportiva, les alumnes de 2on. i 3er. curs,
sota la direcció de Margalida Llobera, faran una demostrad() de
GIMNÁSTICA RÍTMICA ESPORTIVA.
L'horabaixa a les 16,30, CARRERRA POPULAR DE MIG FONS, a
Ia que podrà participar tothom. Hi haura premis pels participants
locals. (Programes apart).

A les 21,45 h., vetlada infantil amb atraccions especialment organitzades per a
ells.

A les 23,00 h., a la plaça, gran VERBENA amenitzada peis conjunts «HITS• i
«MACAO..

DIUMENGE DIA 18

A les 9,00 h. del matí, un cercaviles obrirà la FIRA, a la que hi haurà EXPOSI -
CIO DE RAMADERIA OVINA, que enguany no tendrà caràcter de
concurs.

A les 10,30 h., MISSA concelebrada amb assistência de les autoritats.
A les 11,15 h., al mateix recinte firal CONCURS CAN( i tot seguit demostració

de doma clàssica.

A les 12,00 h., a l'escola .Reina Sofia., partit de BASKET entre dos equips de
joves del poble.

A les 13,00 h., i per gentilesa del Banc de Credit Balear, a la mateixa escola,
VI ESPANYOL.

A les 17,00 h., partit de FUTBOL de 2: categoria regional entre els equips
«S'Horta F.C.. i •Rotlet..

A les 18,45 h., partit de FUTBOL de maxima rivalitat local entre fadrines i casa-
des del poble.

A les 21,30 h., CONCERT per la Banda de Música de Felanitx.
A les 22,15 h., actuació de S'Esto! d'Es Gerrie6 i dels alumnes de l'Escola de

Balls de S'Horta.

DILLUNS DIA 19

Al llarg del mala, a l'escola «Reina Sofia. torneig de FUTBOLET
entre equips integrats per alumnes del centre. l'horari de les
confrontacions sera el següent:
alumnes de ler contra alumnes de 2on.
alumnes de 3er contra alumnes de 4rt.
alumnes de 56 contra alumnes de 6a.
alumnes de 76 contra alumnes de 8è.
RECORREGUT INCOGNIT.

Partit de futbol també de maxima rivalitat local. Com a comple-
ment al jugat el dia abans, s'enfrontaran els fadrins als casats.
Durante el descans hi haurà jocs populars i corregudes per nins
I nines, que continuaran una vegada acabat el partit de futbol.
al mateix camp de futbol GINKAMA MOTORISTA.
gran FI DE FESTA, amb focs artificials i molt de sarau. Entrega
de trofeus.

DIUMENGE DIA 1 DE JUNY

A les 9,00 h., I MINI RALLIE de S'Horta, organitzat conjuntament per l'Associa-
ci6 de Veïnats «Marina. de S Horta i l'escuderia S'Auberc. Per
a mês informació, vegeu programes apart.

A les 17,00 h., i com a complement del Ralhe, tindrà lloc un SLALOM auto-
movilfstic a un recinte tancat.

ALL RIGHT!
«Plou quan ha de ploure
i fa sol si ens cal el sol.»

(Raimon)
No només esta institucionalitiada

la resposta «va bé» a la pregunta
genérica «com anam?», sine, que

sovint ja hi afegim un , i què
hem de dir?» molt sospitós. Es clar,
no volem entrar en detalls.

Certament, som uns infeliços i
uns ximples. Ens fan el cens i ens
enumeren per saber amb exactitud
guantes vides haura exterminat el
desastre nuclear. (El que voldria sa-
ber es qui Regira els resultats f ide-
dignes que emetrà la Gran Compu-
tadora el dia després.) I nosaltres
preocupats per la próxima victòria
del PSOE, pels exàmens de juny, per
la derrota del Rara per la norma-
lització lingüística, pel pla general
d'ordenació urbana, per la situació
económica, pel fracas d'ahir vespre,
per la temporada turística, pel mal
de queixal, per ... Quin ridícul totes
aquestes preocupacions! Ens que-
den quatre dies mal comptats. Ju-
guen amb nosaltres. Sempre havíem
cregut que Rússia estava molt lluny
d'ací i ara resulta que un petit error
d'un reactor nuclear du conseqüèn-
cies imprevisibles a tot Europa, o
sigui, que Rússia ja no es enfora,
sinó a dues passes atòmiques. I si
en una visita d'un vaixell militar
nordamerica l'armament nuclear
que porta sofria un petit problema?
Glup! Els ecologistes seran empre-
nyosos quan protesten contra les
centrals nuclears i l'armament nu-
clear, penó no són perillosos per a
la continditat de l'especie humana.
En canvi tots els realistes otanics
pronuclears són una gent amb cadu-

citat voluntaria per a ells i per als
altres. Ja no ho paga la pena de dis-
tingir entre els ianquis i els russos:
en el fons estan d'acord en el supra-
sistema económico-militar impe-
rant. Voldria que es descobris que
Rambo es homosexual i que la seva
parella és un poeta socialista de co-
lor.

El gran interrogant 6.3 el següent:
per que hem d'anar a f'er feina di-
Iluns si les nostres vides depenen
de mitja dotzena d'esbojarrats que
controlen les armes nuclears del
món? Per què hem d'abandonar el
llit tan prest (el gran esforç deis
dilluns)? Quedar-hi per quedar-hi,
aixequem-nos tard, que sera pitjor
si som a la feina. El libi es tan peri-
llós com el foc violent i Reagan es
feliç jugant amb el foc i tot plegat
ja crema del verd.

No voldria, en fi, contribuir l'ot-
ganització d'una vaga general el pro-
per dilluns, per-6 que consti que fins
i tot els meus protegidíssims amics
concarrins estan amenaçats pel pe-
rill nuclear i radioactiu. Per tant,
alerta, alerta i facem el que bona-
ment pugem, ja que esmentam poe-
tes, per aquesta nostra, trista, bru-
ta, dissortada patria.

Nicolau Barceló

SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.000 ptas. Restó a
convenir.
Inf.: Tel. 581660.

VEND() MERCEDES 200 Diesel,
en perfecto estado.
Inf.: Tel. 581135

A les 9,30 h.,
A les 10,15 h.,
A les 11,00 h.,
A les 12,00 h.,
A les 15,00 h.,

A les 17,30 h.,

A les 19,30 h.,
A les 21,30 h.,



 

Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...

nc es correcte dir:	 convé dir:

• huelga
	

• vaga

• hada
	

• fada

• villancicos 	• nadales

Exemples:

• Els presos començaren una vaga de fam
• La vaga general va ser un exit
• Avui vos contaré un conte de fades
• Quan arribi Nadal cantarem nadales (o cançons de Nadal)     

PINTOR Manuel Tirado Rubio  

Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetas
Presupuestos sin compromiso

Calafiguera, 64 - Tel. 582038
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La setmana de música
Diumenge, amb l'actuació d'ES-

TUDIUM (cor de cambra amb or-
questra de cambra) es clogué amb
gran brillantor la desena setmana
de música de Felanitx. El públic en
sortí meravellat d'aquest concert,
en el qual el cor i el conjunt de
corda, sota la direcció de Carles
Ponseti broda la «Misa Brevis en
Re menor» i l'«Ave Verum Corpus»
de Mozart i a la segona part el
«Quare Fremuerunt Gentes» de C.
Franck i la cantata «Wer nur
den lieben Gott liibt walten» de
Mendelssohn-Bartholdy. Els aplaudi-
ments entusiastes del públic obliga-
ren a repetir al final la partitura
de Cesar Franck.

Un any més la setmana de música
ens ha donat ocasió d'escoltar con-
certs de gran qualitat. Es just que
valorem l'esforç que realitza el Pa-
tronat Local, en aquest sentit i que
creim sincerament que no rep sem-
pre la resposta adequada per part
del , públic. Tant de bo que l'entu-
siasme que empeny aquestes perso-
nes no declini, ans el contrari, que
trobi el suport i les coHaboracions
necessaries per celebrar molts anys
aquestes «setmanes de música».

Mestre Oliver exposa a Manacor
Divendres dia 9, va ouedar inau-

gurada a la Casa de Cultura de
Manacor, una exposició de pintura
del nostre paisà Gabriel Mestre Oli-
ver. La mostra restara muntada
Sins el proper dilluns dia 19 i pot
esser visitada de 7 a 9 de l'hora-
baixa.

Aquarel.les d'Arroyo Coll i Aguilá
Gelabert a da Nostra»

El proper dissabte dia 24 s'obri-
rà una exposició d'aquareltes, amb
temàtica local, dels aquarellistes
Joan Arroyo Coll i Jesús Aguiló Ge-
labert, a la sala d'art de la Caixa
de Balears «Sa Nostra».

La benedicció deis fruits
Diumenge passat, amb un clima

gairebé estiuenc, se celebra des del
Calvari la solemne benedicció dels
catrips i dels fruits. És una festa
Que ha restaurat la Croacia de
l'Amor Divi des de que es féu
càrrec de la conservació d'aquest
oratori.

A mitjan horabaixa, enmig de la
verdor que gràcies a la pluja co-
breix tota la contrada, sols moteja-
da pels grocs dels semen ters de gra
i l'esclator multicolor de roselles i
margalides, els alumnes de l'Escola
de Ball encelaren la festa interpre-
tant tot un seguit de balls del seu
repertori. A les 6 s'inicia l'Eucaris-
tia, concelebrada pel P. Jaume
PrOhens, Mn. Rebassa, Mn. Xame-
na i el P. J. Duran. A l'ofertori
s'aportaren els fruits primerencs i

un grup de dançaires baila l'oferta.
Un cop acabada la missa es procedí
a la benedicció de la contrada.

Esmentem que l'assistència de fi-
dels fou molt nombrosa, omplint
de gom en gom l'esplanada de
l'oratori.

Hogar del Pensionista
de la Seguridad Social
FALLO DEL CONCURSO DE FLO-

RES Y PLANTAS.—E1 pasado sába-
do por la tarde y durante todo el
domingo fue muy visitada la expo-
sición de flores y plantas, así como
Ia muestra de cerámica, pintura,
repujados en metal, bordados y la-
bores de aguja ejecutados por per-
sonas de la tercera edad.

El jurado del concurso de flores
y plantas estuvo integrado por el
ingeniero agrónomo D. Jaime Gri-
malt Obrador, por el Teniente de
Alcalde de Cultura D. Cosme Oliver
Monserrat, por D.a Catalina Rosse-
lló Cerda y por D. Antonio Bordoy
Capó, en calidad de secretario.

El jurado otorgó premio a las
aportaciones presentadas por D. An-
tonio Obrador Oliver, D.a Catalina
Ramis Albóns, D.a María Servera
Miguel, D.a Catalina Perelló, D.a Ma-
ría Servera Miguel, D.» María Bor-
cloy Ramis, D.a Damiana Obrador
Colom, D.a María Vadell Adrover,
D.a Isabel Riera y D.a Apolonia Mai-
mó Obrador.

CONFERENCIA. — El próximo
miércoles, día 21, a las 5'30 de la
tarde, en el local social, nuestro
paisano el P. Jaime Prohens Bor-
doy, largos años residente en Esta-
dos Unidos, pronunciará una charla
sobre el tema «Aspectes de la vida
americana, U.S.A..

Parròquia de Felanitx
COLLECTA DE MALLORCA

MISSIONER A

Pessetes
Església Parroquial
	

96.550
Sant Agustí
	

32.343
Es Carritxó
	

1.714
Son Valls
	

1.805
Sant Alfons
	

21.400

Total:
	

153.812

Cursets de cristiandat
La Ultrèia de dimarts dia 20 sera

comarcal i començarà a les 9'30 del
vespre al Roe acostumat. Parlará. en
Joan Pla.

Colegio Nacional
c<I. Juan Capó»

A partir del dia 19 del present mes
de mayo y hasta día 30, estará abier-

to el plazo de matricula para el cur-
so escolar 1986-1987.

Podrá formalizarse todos los días
lectivos, de 12 a 13 horas en la secre-

taría del centro.

vida social
N AIXEMENT

Els esposos Sebastià Roig Obra-
dor i Antònia Maimó Surier, han
vista alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
Iebra el noi» de NI " Francisca.

Felicitam els novells esposos.

PRIMERES COMUNIONS

Dissabte passat horabaixa, va re-
bre per primeda vegada l'Eucaris-
tia, a l'església de Sant Alfons, la
nina Anna Maria Rosselló Sala.

El mateix dia i a la parròquia de
Sant Isidre de S'Horta, la reberen
els germans Francisca M.a, Maria i
Gabriel Vadell Suñer.
I el diumenge, a l'església de

Sant Alfons també celebra la pri-
mera Comunió la nina Anna Maria
Piña Nicolau.

Felicitam els nou - combregants
així com els seus pares.

NECROLOGIQUES
Dia 5 de maig, entrega l'anima a

Déu a Felanitx, a l'edat de 86 anys
i després de rebre els sagraments,
D.a Antònia Monserrat Prohens,
Vda. de Sagrera (Llevadora). D.e.p.

Reiteram la nostra condolência a
la seva filla D.a Isabel, fill politic
D. Miguel Massutí, néts i als altres
familiars.

Dissabte passat descansa en la
pau de Déu, a 81 anys, havent rebut
els sants sagraments, D.a Margalida
Mestre Ramon. A.c.s.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva familia i d'una mane-

ra especial al seu espòs D. Antoni
Albons i fill Joan.

Reunid de la Premsa Fora-
na i un tècnic de la Canse -
llena d'Economia liisenda

Dia 7 d'abril, a la seu social
de l'Associació de la Frenu;a Forana
de Mallorca, situada a la localitat de
Sant Joan, va tenir lloc una reunió
per tractar de la rcpercusió de
l'IVA sobre les esmentades publica-
cions.

La reunió, convocada pel Govern
Balear en resposta a la soHicitut
realitzada per l'Associació de la
Premsa Forana, compta amb la pre-
sencia de nombroses publicacions.
En representad() del Govern Balear
hi assistí Gabriel Alzarnora, tècnic de
la Conselleria d'Economia i Hisenda,
qui parla sobre la situació creada
pel nou impost i els processos a se-
guir.

Anteriorment, l'Asociació de la
Premsa Forana s'havia dirigit a la
Conselleria d'Economia i Hisenda
perquè estudias les possibiltats
d'exempció d'aquest impost. Així
dones, el Conseller d'Economia i Hi-
Fenda Cristòfol Soler, dirigí al Subdi-
rector General d'Imposts Indirectes
del Ministeri d'Economia i Hisenda
una carta on detallava la situado'

d'aquestes revistes, moltes d'elles

deficitàries, tot soHicitant el camí a
seguir perque no en surtir' perjudi-
cades amb la implantació de l'IVA.
A hores d'ara, la carta encara no ha

rebut resposta.

Secció Religiosa
ESCFLRSIA DE ST. AGUST1

FESTA DE SANTA RITA
Dijous dia 22, a les 7 del capves-

pre, missa solemne i benedicció de
roses.



Un centenari felanitxer visita dues
centenkies santanyineres

Ben poques vegades s'haurà vist
i escoltat una conversa tirada entre
centenaris i Inés que centenaris. El
patró Esteve Pujol, centenari de
Felanitx, fa un poc més d'una me-
sada vengué a Santanyí per visitar
la madona Maria Suau, de Ca'n
Boira, i la madona Antònia Aina
Bonet, de Son Rossinyol, de S'Al-
queria Blanca, centenaries. Quina
petita história podrien reconstruir
aquests tres cervells que sumen
tres-cents tres anys i busques.

El patró Esteve com un galant
jove ha volgut visitar, galantejar un
poc, diríem, aquestes dues centena-
ries nostres. El patró Esteve te
una llarga história marinera i la no
menys difícil d'emigrant a l'Hava-
na. El passat dia 12 d'abril la Con-
fraria de Pescadors del Port de
Felanitx ii organitza un homenatge
zmb motiu de concedir-li el Rei, i
el Ministeri d'Agricultura i Pesca,
la Creu Oficial de l'Ordre Civil.

La madona Maria Suau, li con-
tà amb iota classe de detalls el
gran homenatge que li reteren amb
l'assistencia del President del Go-
vern, senyor Cafielles, i tot, el
senyor batle i altres senyors ven-
guts de fora i la participació de tot
el poble. La madona Maria li digné
que estava molt satisfeta de tenr
tan bona salut per disfrutar de tot,
de la festa, del cas i obsequis que
ii feren.

La segona visita del patró Esteve
fou a la madona Antònia Aina,
Son Rossinyol, de S'Alqueria Blan-
ca. L'humor del patró Esteve es
posava de manifest a cada moment.

Es interessant la xerrameca entre
persones tan majors i és emeeio-
nant escoltar com van refent les
vides passades i joves. No deixa de
Lenir gracia l'humorada del patró
quan li demana si es casaria i la
resposta fou tan airosa com inteHi-
gent. Per casar-se havien de pres-
cindir dels cent anys i en tenir-ne
disset ja em parlarien. Es pales
que aquestes persones tenen a flor
de pell el sentit de l'humor.

Tres centenaris, tres vides llar-
gires, que gaudeixen de bona salut,
de bona gana i d'alegria de viure,
que posa grums de sal a la seva
parla.

Tres centenaris, tres persones de
l'altre segle, que tal volta sentiren

parlar del Halley, —el patró Esteve
va viure, els moments de l'altra
aparició, a l'Havana— i ara guau
ha tornat apareixer ells encara s6n
plens de vida i és el nostre desig
que visquin molts i bons anys.

F. i P.
(De Sai i xeixan de Santanyí)

SE VEN UN BON LLAUT molt
mariner, de 37 pams, ami) motor
Solé Diesel.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
o Tel. 580130

EMPRESA ALQUILER VEHICU-
LOS en Cala d'Or, necesita joven,
servicio militar cumplido, carnet
de 2."
Informes, Tels. 581984-85.

CINE FELANITX w5v21
Hoy sábado a las 915 noche.
Mariana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.

La novela más vendida de GRAHAM GREENE convertida en
una de las películas más aclamadas.

CONSUL HONORARIO
RICHARD GERE — MICHAEL CAINE

;Dramática, emocionante y espectacular!
o	

Vea como complemento la comedia más humorística Jle
nuestros días.

«EL GOLFO DE SAN FRANCISCO»
Viernes 23 y sábado 24 a las 9'15 noche
Domingo 25 en 3 sesiones continuas desde las 3 larde

WOODY ALLEN nos ofrece su nueva comedia

Broadway Danny Rose
¡Para los buenos amantes del cine!

Interpretada también por MIA FARROW

En el mismo programa verán:

«GOLPE POR GOLPE»
¡El gran éxito de CHUCK NORRIS!

Próximo estreno: «ADMIRADORA SECRETA«

FELANITX
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En un scrit anterior vos vaig parlar del meu professor de Literatu-
ra, quan estudiava el Batxillerat al collegi dels Carmelites, a Ciutat. Aquel!
home era excepcional, com a persona i com a professional de l'ensenya-
ment. Per a nosaltres, adolescents quan començava la década deis setan-
ta, va ser sols un professor més, al principi, i llavors, per a alguns de
nosaltres, 'un vertader guia que ens obri els camins per coneixer tot un
grapat de coses que no hi figuraven en els llibres oficials de texte.

Aquell professor va ser qui ens esperona a conèixer tol allò que es
feia per Ciutat i que estava relacionat amb la Cultura, en general, i la
nostra Cultura en particular. Un grupet, minoritari, decidirem llançar-
nos a conèixer tot allò que ell considerava ens podia interessar i, ende-
més, servir de base practica per a la nostra formació. Els del grupet ens
dedicarem a comprar el Diario de mayor venta en el Archipiélago, el Ba-
leares d'aleshores, que era l'organ del Movimiento Nacional, però que
entre les seves planes tenia un raconet que si no record malament es
deia Aula on s'especificaven els pocs actes de caracter cultural que, es ce-
lebraven a Ciutat: exposicions de pintura, conferencies, quaioue taula ro-
dona, xerrades sobre art,... Allà hi anàvem nosaltres, un grupet de set o
vuit adolescents, amb ganes de conèixer coses, i així coneguérem la Fun-
dación Dragan, on assistirem per primera vegada a una conferencia que
tractava, curiosament, del Mercat Comú Europeu, també coneguérem la
Galeria Dera, el Cercle de Belles Arts, la Sala Pelaires i, sobretot, les con-
ferencies i xerrades que es feien a l'Estudi General Lullia.

Potser tot això vos pugui semblar una ximpleria, però per a nosaltres,
adolescents, va ser una experiencia d'allò més profitosa, en una epoca en
que la Cultura, el Fet Cultural, no rebia el suport que rep ara per part
dels oranismes públics i molts actes eren programats per entitats pri-
vades i per gent amb una voluntat de ferro, a la qual pens que encara
no se li ha agrait prou, tot el que va fer en aquella epoca fosca, en que
el Sistema no valorava, ni volia valorar, el Fet Cultural. Sobre això re-
cord ara la frase d'un personatge que deia que quan sentia la paraula
«cultura», tot d'una llevava el fiador de la pistola que portava. Tot un
símptoma d'una epoca de la qual sols vaig conèixer conscientment la
darrera dècada.

Doncs bé, tornant al meu professor de Literatura, va ser ell qui, pre-
cisament, ens introduí en la Literatura de Mallorca, i de les terres
parla catalnia en general. Fins aquel! moment els nostres coneixements,
o almenys els de la majoria de nosaltres, començaven i s'acabaven amb
les Rondalles compilades per Mossèn Alcover, dramatitzades, si no re-
cord malament, els diumenges demati a Radio Popular, per un equip di-
rigit per l'admirat En Francesc de B. Moll. Al coHegi se'ns ensenyava Li-
teratura Espanyola i Universal, però de la nostra Literatura ni tan sols
se'n parlava als llibres. Sols record unes petites referencies a les regiones,
a la literatura de la periferia, per entendre'ns, on es barrejaven Juan Ma-
ragall, Rosalia de Castro i Teodoro Llorente per allò de la poesia en len-
gua vernácula.

Un dia el meu professor de Literatura ens Regí, emocionat, «El Pi
de Formentor», «el símbol del que ha estat, es i pot arribar a ser la nos-
tra illa», en les seves paraules, si els anys que ja han passat no em duen
a confondre'm. Aquell dia alguns descobrirem Costa i Llobera, i també
coneguérem els noms dels nostres poetes més importants, com Joan Al-
cover, M.a Antònia Salva, Marian Agulló; sense oblidar els classics com
Ramon Llull, Anselm Turmeda i Ausias March. A poc a poc la nostra
Insta d'autors en llengua catalana anà eixamplant-se: Narcís 011er, Aribau,
Verdaguer, Angel/'Guimerà, Víctor Català, Sagarra, Foix,...

Motivat com estava veient que nosaltres també teníem una Literatu-
ra important, , em vaig decidir a comprar el meu primer 'libre en català:
L'Antologia Poètica, de Miguel Costa i Llobera, en edició de butxaca. De
llavors ençá he comprat molts més llibres, però se m'ha quedat la mar-
ca d'una estimació especial per la poesia i, particularment, per aquell
estimat primer llibre.

'Quan vaig acabar el Batxillerat, me'n vaig anar de l'Institut i encara
vaig seguir estudiant, i de fet Ilavors va ser quan me'n vaig adonar de
bon de veres .del camí que ens havia anat encetant el nostre bon profes-
sor de Literatura.

Es ben probable que aquell bon professor i bon home, qui va ser el
meu professor de Literatura, ja no se'n recordi de mi, després de tants
anys sense veure'l, per-6 jo sí que el record i conserv envers ell un fort
sentiment d'admiració i d'agraïment.

RAMON TURMEDA

PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetes

Presupuestos sin compromiso
Calafiguera, 64 - Tet. 582038

	
FELANITX

Tombats a la molsa

EI meu professor de Literatura



Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xwriena

IV — EL PORT
A la pseudo-colónia agrícola del Port hi havia una cinquantena de

cases, i a la part de la Duana, una vintena; la major part d'elles habita-
des sólament durant els dies d'estiu.

L'any anterior (1885) havia estat beneïda l'església actual, encara no
acabada del tot.
• El port de Felanitx, diu D. Pere d'Alcantara Peña a la seva «Guia de
Baleares», era un dels de més moviment de tota l'illa, especialment du-
rant eis mesos de la tardor. Eren nombrosos els vaixells nacionals  i extran-
gers que carregaven de vi i el transportaven a França. A la carretera hi
havia, a vegades, una teringa de més de cinc-cents carros carregats de
bocois de vi.
' Durant l'any 1886 es registraren 240 sortides de vaixells, dels quals,

124 es •dirigien a Cette carregats de vi.

Consultorio Veterinario
DRA. CALDERON

C. Magallanes, 28 - Tel. 575163 - Porto-Colom

VACUNACIONES	 CIRUGIA
HORARIO: De lunes a viernes, de 18 a 1930

Sábados y domingos, de 11 a 13

URGENCIAS: Tel. 575788

Servicio Médico Porto-Colom
Dr. J. M. Orriols	 Electrocardiograma
Dr. S. Martín Ria:	 Servicio RX y

Tel. 575051

CENTRO MEDICO CALA MARSAL (Junto
Bar Bernardo)

HORARIO DE CONSULTAS:
De lunes a sábados:

Mañanas de 9'30 a 13 horas
Tardes de 16 a 19 horas

Domingos y festivos de 10 a 13 h.

URGENCIAS, 24 horas, laborables y festivos
Tel. 575051
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Plomes amigues

Sobre un centre de docunienhició musical
No ;*.ón poques les vegades que

hem d'anar d'un Roe a l'altre
rodes a Pilat, com es sol dir— cer-
cant material per a una feina d'in-
vestigació concreta. Qualsevol cen-
tralització es, en aquests casos, ben
arribada.

Existeixen, però, entitats que. en-
cara que poc conegudes o insufi-
cientment divulgades, ajuden .a l'ela-
boració de tasques sobre la nostra
história més o menys recent, con-
centrant dates i documents. Són,
aquests, centres de documentació en
els quals l'erudit i el profà poden
trobar-hi material a l'hcra de confec-
ciona i  un treball d'investigació o
d'anàlisi. Llocs, com deia, no sempre
coneguts per a tothom, però decidits

valuosos, capaços d'omplir un buit
quant a documentació es refereix.

Permeteu-me que amb aquest es-
crit intenti descobrir-vos o en el mi-
llor dels casos acostar-vos el que es
sens dubte el centre de documenta-
ció musical més important de l'illa.
Us pari del «Centre de Recerca i Do-
cumentació histórico musical de Ma-
llorca», arxiu d'informació musical,
punt de . partida de treballs d'histò-
ria i de teoria de la Música nostra.

Com ha sorgit aquest. Centre? Oui
el porta? Com arribar-hi... Bé, no
facem tanta via, anem per parts.

L'iniciador de la . tasca del Centre
fou Joa:a Parets i Serra, nom ben
conegut dins el s ambits musicals
iliones. Fa ms de vint anys que ha
anat arreplegant textes,
programes de ma., noticies ... fins i
tot enregistraments discogràfics, re-
lacionats sempre amb él Fet musical
mallorquí. Poc a poc, Parets, ha anat
augmentant el volum del seu arxiu.

Però, el recercador no ha escati-
niat esforços: ha buidat colleccions,
ha acudit a biblioteques, ha visitat
.els museus i les parròquies ... ha
cercat, en definitiva per tots els ra-
cons de Mallorca, • prenent notes i
elaborant fitxes.

Avui, després* de tots aquests anys,
el que comença essent Un arxiu' par-
ticular fruit d'un esforç personal
s'ha enriquit amb l'aportació d'al-
tres documentalistes La persona

s'ha constitua en entitat.
La qual cosa li ha marcat un nou
caracter.

Per aiti a banda, el Centre de Re-
cerca i Documentació Musical és
també un organisme viu. Vull dir
que no l'ornes arreplega material si-
tió que es mou. Així, .com a tal, ha
participat a congressos de documen-
talistes (el mes recent el passat mes
de novembre, organitzat pel Minis-
teri de Cultura. Entla el Centre esta-
blí contactes amb organitzacions si-
milars d'altres Comunitats autòno-
mes), ha confeccionat treballs bio-
gràfics sobre la figura d'alguns mú-
sics mallorqunis i aetualment es-
ta preparant diferents conferZmcies
per tal de divulgar la história de la
nostra Música.

L'arxiu del Centre esta obert a
tothom. Oualsevol persona que ne-
cessiti documentació relacionada
amb el Fet Musical pot acudir-hi (la
Rectoria de Lloseta es, ara per ara,
el seu lloc estable). De fet, no pocs
estudiosos s'han servit del seu ma-
terial • El Centre de Recerca apareix,
ja, a diverses bibliografies de dife-
rents treballs de música.

Pere Estelrich i ~sufí
(Collaboració'especial per

a l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca)

.1n11

SE VENDE CASA . en Molí d.En
Roca, 8. Gran ocasión.

Inf.: Tel. 581337 (llamar por la no-
che). Preguntar por Feo. Vera.

Eléctrica
CONTRERAS

Empresa Autorizada 'por el M. de
I. N." 2 .67

Instalaciones eléctricas e
industriales.
.Pararrayos y Alarmas..

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas. ..vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche:

Aire acondicionado..
—Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá; -14 —Tel. 580340
FELANITX •

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR a ALMA DE

D.' Margarita Mestre Ramou
- que falleció en Felanitx, el día 10 de mayo de 1986, a los 81 años,

habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.

Su afligido esposo Antonio Albons Barceló; hijo Juan; hermana Antonia; hermanos polí-
ticos Ana Obrador, Miguel Bennásar y Rdo. Jaime Albons, sobrinos, primos y demás familiares, al
participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan la tengan presente en sus oraciones, por
todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Zavella, 10 Ca'n Calça

.1•!IMINENINIZ.Rn111n11.1MMI1111101111,11/0

SE VENDE •

en Porto-Colom
—Apartamentos 1." línea
frente al mareen' C. *Tra-
falgar.

SOTANOS de 150'
y de 300 m2.

Directamente del
constructor

CONSTRUCCIONES

PUIG HUGNI, S.A.
Tels. 575113 - 581749

SE VENDE casa. en Fefanitx
C. Cuatro Esquinas
Precio interesante

•



Vflphoo Palo ©atoo&
Ada. Cala Llonga s-n, Local, 14 (Porto Cari)

Tel. 657565—Cala d'Or
Dirección comercial: Andrés Bennásar/Margarita Barceló

Festes de Sant Joan a Menorca
Del 22 al 21 de Junio

10.800 ptas.
ESTE PRECIO INCLUYE: AVION PALMA - MAHON - PALMA

HOTEL EN CIUDADELA EN REGIMEN DE MEDIA
PENSION.	 TRASLADOS: FELANITX - AERO-
PUERTO - HOTEL - AEROPUERTO - FELANITX

Informes y reservas: Tel. 657565

Recordamos que pronto abriremos
nuestra oficina en Felanitx.

FELANITX

Avantatge de Ilavors	 ARA FA 50 ANYS

En['larde! is mort
N'hi ha que diuen que no, i pot ser tan ver com que dins aquella

caixa no hi venia mes que cendra i terra colombiana, perquè també n'hi
ha que diuen que l'obriren abans de que sa policia intervengués, quan
ja no quedava cap estella de l'embalatge que la recobria, i se'l llevaren
amb ses ungles, tant ses dones corn els homes. Pot esser viu, perquè es
fa rrits negoci avui amb sa venda dels seus discos, que en vida seva. Amb
allò de que «cada día canta mejor», n'hi ha que s'ho creuen, i n'hi ha
que diuen que qualsevol cantava millor que ell ... per6 discos se'n venen,
amb el cinquantenari de la seva mort, ha estat es cop. Se'n venien que
encara no eren cuits del tot.

Aquell maleit 24 de juliol de 1935, després de sentir per radio que
Carlos Gardel havia mort a Medellín a un ferest accident d'aviació, el país
queda paralitzat, i amb mon pare anàrem una estona fins a «La Protec-
tora Balear» des carrer Boedo 737, més que res per veure En Joan «Me-
nut», es conserge, sa dona (sa tia Francesca), grans amics nostres, i En
«Juancito», quasi germà meu, a qui li guany de nou mesos justs per
haver-lo «encarregat» tot d'una que jo vaig néixer. Arriba també don Fran-
cese Font i Pons, vell patriarca ciutadà, de punxeguda barba blanca, que
els 25 de maig i 9 de juliol, festes pàtries argentines, vestia tot goj6s
l'uniforme d'oficial de marina (enginyer maquinista retirat). L'Almirall
Gravina no devia fer més planta que ell! Tot d'una queda embastat es
comentari del dia: «Ha vist, don Francesc, En Gardel es mort!» — «Mal
s'hagués mort fa vint anys!» fou sa resposta seca. Tota «La Protectora»
va romandre sense polsos «¿I què vol dir, don Francesc?» — «Vol dir
que tenc un fill de vint anys que esta bollat per culpa seva.» — No se'n
parla pus, ni del fill ni d'En Gardel, perquè don Francesc era home molt
respectat, no tan sols per haver estat president de «La Protectora Balear»,
sinó que a més de l'uniforme portava una espasota que feia feretat.

Els artistes són així, quasi sempre són més apreciats després de
morts. Si don Francesc hagués dit allò mateix al Cercle Mallorquí de Pal-
ma, l'haurien tirat pes baleó amb espasa i tot. Sobre tot després d'haver
passat aquell mateix any el trio «Irusta-Fugazot-Demare», només senties
allò de «Patotero, rey del bailongo, / patotero sentimental ...». I si no
que ho demanin a n'En «Quietano» Ibáñez. Així com a Mallorca se mo-
rien per sentir Antonio Maida o Ignacio Corsini, també triomfaven a
Madrid, Imperio Argentina i Celia Gámez: «Yo estudié latín y geografía, /
Ia retórica aprendí en un mes...». Elles, més guapes que ells, però també
argentines, eren més espanyoles que la Cibeles! Un intercanvi cultural més
important que es d'ara se produiria un poc més tard, però bastara recor-
dar aquelles sarsueles del teatre «Avenida», amb Sagi Barba i
Luisa Vela, Marcos Redondo (el recordaré tota la vida, despedint-se, ja
bastant vell, vestit de frac, tot un senyor, al teatre Opera, que em sent
ses llaglimes que corren). Què en diríem de ses memorables actuacions
de Miguel Ligero, o d'Antonio Vico, ja molt vellet caminant molt poc a
poc, però encara dominant ses taules, que ho deia tot sense dir res i
amollava aquell cartell que duia escrit: «Tu madre — Tu hermana — Tu
abuela — Tu esposa — Tu prima -- Tu cuñada.» Enrotllava el cartell, el
se posava baix del braç i abans de sortir de l'escenari, mirava el palie,
i amb gest resignat li deia: «No hay tu tía ...». I era ver! Una festada
quasi tan gran com aquella de quan arriba En Ramón Franco i el «Plus-
Ultra» fou aquell espectacle de «La copla andaluza», al mateix escenari
de l'«Avenida» on pocs dies abans havíem sentit parlar don Niceto Alcalá

Narracurtes

SOM INVISIBLE
Som un desgraciat! Això de ser

invisible em té completament amar-
gat! La gent sembla no adonar-se de
la meya desgracia, de les dificultats
que suposa la meya invisibilitat.
N'hi ha que fins i tot m'enveja i em
retreu aquelles coses «positives»
que em permet la meya invisibilitat,
com es ara poder entrar gratuita-
ment al cinema, anar-me'n sense pa-
gar dels restaurants, o entrar a llocs
prohibits als visibles.

Però el meu cas és dramatic i
menys frívol, sobretot perquè tenc
una professió en què la invisibilitat
esta mal vista: som polític.

Ja vos podeu imaginar el que su-
posa ser polític i invisible al mateix
temps! Els meus companys de par-
tit m'aconsellen que deixi anar la
política, però jo vull seguir enda-
vant i veure fins on som capaç
d'arribar.

Els meus companys de partit no
em comprenen, però en favor seu
s'ha de dir que no em comprenen
perquè no em coneixen, i no em
coneixen perquè no m'han vist mai,
com tampoc no m'han vist mai els
meus votants o els meus possibles
votants. La gent no em coneix i no
em pot veure per la relevisió com
als altres polítics. La gent no sap
quin aspecte físic tenc i es queda
indiferent quan em veu, millor dit,
quan no em veu, repartint propa-
ganda del meu partit per carrers
i mercats. Si qualque vegada se

Zamora, primer president de la República Espanyola, qui venia a explicar
perquè l'havien engegat. No podria repetir el que deia N'Alcalá Zamora,
pero encara sent cantar «El Chato Valencia», Jesús Perosanz, Angelillo
«Pelea vienes pidiendo, / pelea vas a encontrar, / te ofendo porque te
ofendo / y ahora te voy a matar / pa'que vayas aprendiendo ...» i ses
mamballetes ofegaven es renou de matraca de sa sevillana que s'obria
gelant sa sang del respectable, i cadascú al seu cor sentia la punyida
fatal. Es Negre Aquilino feia cantar flamenc al saxofon, al teatre «Mayo»,
ballant a les mateixes taules de Na Raquel Meller, Cada setmana tenia cita
amb N'Estrellita Castro al cine «Gloria», m'havia enamorat d'ella pensant
que tenia onze anys com jo mateix, tan petitona ella i reguitzera! Na Con-
chita Piquer era «La Dolores», i al qui la difama a Calatayud l'hauria
mort fent-li provar si era ver que En Gardel canta millor de cada dia.

Miguel Antoni Enginyer

San Pedro, Argentina, 26 de desembre de 1985.

A GENT DE BULLA

Amigos, con este escrito que tan
amablemente se digna publicar
nuestro semanario, quiero hacer
patente mi agradecimiento, que bien
pudiera ser el reflejo de un agrade-
cimiento que todos los que nos sen-
timos «felenitxers» —unos de adop-
ción y otros nativos— deberíamos
tener, hacia este grupo que tan des-
interesadamente y poniendo todo su
empeño —y algo más—, se esfuerza
en darnos unas representaciones
muy bien logradas, que demuestran

m'ocorr apropar-me a algú i xerrar-
li o donar-li la mà, moltes vegades,
abans que pugui dir res, la gent
surt aterrida quan ven que se'ls
apropa un paquet de fulles de pro-
paganda electoral portades per nin-
gú, millor dit per mí, però com que
no em veuen sols se n'adonen de
les fulles i res més.

Els cartells propagandístics sur-
ten sempre amb la part central,
dedicada a la fotografia del candi-
dat, en aquest cas jo, en blanc, i
a les pagines dels diaris, quan surt
una fotografia meya, sempre surt
en blanc, o sigui, sense ningú. Si
per la televisió es fa un debat poli-
tic la meya cadira apareix sempre
buida, com si jo no hi fos, i la
meya veu sóna en off.

L'oposició se'n riu de mi i utilit-
za la meya invisibilitat com a arma
electoral per desprestigiar-me, tot
diguent que això de tenir un primer
ministre invisible no seria seriós.

Amics benintencionats m'han acon-
sellat que deixi la política i em
dediqui a qualsevol altre activitat
que no necessiti de la imatge per
triomfar, director de cinema, per
exemple; per?) jo no vull deixar la
meya vocació. En tot cas si qual-
que dia em decidís a deixar la polí-
tica seria per dedicar-me a la meya
altra gran vocació, la illusió de la
meya vida: ser actor de cinema!

Ramon Turmeda

lo que llevan dentro y que con esca-
so apoyo sale adelante.

Yo opino —y que conste que es
una opinión muy personal— que
cualquier iniciativa que represente
un esfuerzo personal y desinteresa-
do, sea de la índole que sea, merece
al menos el agradecimiento de los
que de detrás de_ la barrera —como
suele decirse— vemos y criticamos
a veces el quehacer de unos pocos,
sin pararnos a pensar las dificulta-
des de toda índole con que se en-
cuentran hasta lograr su propósito.

Adelante amigos, adelante GENT
DE BULLA, aquí tenéis a un amigo-
colaborad& para todo lo que esté
en mi mano.

GRACIAS,

Un amigo
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Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde

Tensión e intriga hasta el final en:

AI filo de la sospecha
GLENN CLOSE — JEFF CR1DGES

Y

TU ERES PEOR QUE YO
Viernes 23, sábado 24 a las 9 noche y domingo 25 desde las 3 tarde.

El inigualable CHUCK NORRIS en acción

INVASION USA
Y además

FUTURO IMPERFECTO

FKANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pintor felanitxer BIEL
MESTRE OLIVER expone estos
días en MANACOR una interesante
muestra pictórica, realizada a lo
largo del ario pasado. MESTRE
OLIVER, que acaba de finalizar un
interesante trabajo sobre el «Tarot
marsellés», veinte obras que guarda
celosamente, está consiguiendo im-
pactar con su magnífico arte a to-
dos los amantes de la pintura ma-
nacorenses. Enhorabona, Biel!

• Otro pintor felanitxer, MI-
QUEL BARCELO, que no necesita
cartas credenciales, fue objeto de
un amplio reportaje/entrevista el
pasado viernes día 9 por T.V. espa-
ñola. Sin duda debido al éxito que
está consiguiendo en USA con sus
exposiciones en BOSTON y NUEVA-
YORK.

• El amigo TOMEU PENYA,
que actuará el próximo día 6 de
junio en el AUDITORIUM, está a
punto de sacar su último dis-
co «MALLORQUINS I CATALANS»
que a tenor de la espectación que
suscita, puede batir todos los ré-
cords de venta. Lo que está claro
es que va a crear una polémica de
órdago, un cirio de no te menees.

• Esta semana hemos prometi-
do no hablar de «Na RITA». Lo
cumplimos a rajatabla.

• Los granjeros del «EQUIPO-
A» han tenido un disgusto de na-
rices, alguna lagrimita debió de
caer tras sus respectivas gafas. El
otro día se les murió una pava.
Esperemos que sea ésta la última
«baja» que lamentar, porque de lo
contrario, el negocio sería ruinoso
y la quiebra inevitable.

• El torneo de BILLAR que ha
organizado para sus socios SA
RECREATIVA» está ya en su recta
final. Ya les contaremos detalles en
próximas ediciones.

• Ya está en marcha el CAM-
PEONATO DE FUTBITO 86. Con
un extraordinario ambiente y con
mas participación que nunca. Son
14 los equipos —todo un «record»—
los que luchan por el título final.
Ah!, y los dos equipos de «SA RE-
CREATIVA» marchan que muy bien,
¡mo much!

• Hay una foto a la vista en el
PUB «S'AUBA», pegada al cristal,
detrás de la barra. En ella vemos
a dos chicas fetén. Una, según «off
the record», se llama TOSIITA MAS
y va a ser la 1.6 modelo de «MODAS
SEBASTIAN & SEBASTIAN». ¿Y
la otra, Juanín, y la otra...?

• El próximo otoño se va a es-
trenar «LUNA DE AGOSTO», pelí-
cula que dirigió JUAN MI&ON y
en la que interviene como director
artístico el felanitxer MIQUEL OLI-

VER. Está interpretada por PATRI-
CIA ADRIANI.

• VIDEOCLUB. — «URGE MA-
TAR» («Urge to kill»). Un drama
psicológico realizado con estilo de
tele-film. Estreno en nuestro país.
Magnífica tensión para llegar a un
desenlace un tanto inesperado en
el que se aclara si el protagonista
es el asesino o... ¿simple víctima?
Los veteranos WILLIAM DEVA-
NE KARL MALDEN y SHIRLEY
KNIGHT, siempre espléndidos, ha-
cen creíble esta historia que prota-
gonizó PAUL SORVINO que escri-
bió y dirigió MIKE ROBE.

• Verlo para creerlo, estuvimos
el domingo en Magalluf en la disco-
teca «SAX0». Un ambiente sensa-
cional, lleno hasta la bandera, con
decir que se hacen cajas de 400.000
pelas. La culpa de casi todo la
tienen «SAL Y PIMIENTA», ese
dúo compuesto del felanitxer TONI
OBRADOR y el todo-terreno XESC
(el ex-«Beta»). Por cierto que van
a ser los responsables de la banda
sonora de la película «RATA PINYA-
DA» que vamos a ver en nuestras
próximas fiestas. También crearán
Ia canción que cantará MONICA
BONO en los títulos de crédito.

En la CARTELERA cinematográ-
fica local tenemos:

«CONSUL HONORARIO».—Un jo-
ven médico anglo-paraguayo que
trabaja en un pueblo fronterizo en-
tre Argentina y Paraguay colabora
con un grupo guerrillero en el se-
cuestro del embajador norteameri-
cano para salvar con ello la vida
de su padre, víctima de la dictadu-
ra paraguaya. Con Richard Gere,
Michael Caine y Elpidia Carrillo.
Director: John Mackenzie.

«AL FILO DE LA SOSPECHA»
(«The Jagged Edge») se estrenó en
USA el pasado mes de diciembre,
con éxito, llegó al 2.° puesto del
«hit-parade». También lo sigue te-
niendo en nuestro país. Una obra
de «suspense». Intervienen Jeff
Bridges —siempre en alza— y Glen
Close. El actor secundario Robert
Loggia (estupendo) fue nominado
para el «Oscar». Hal Ashby es el
director, que siempre es una ga-
rantía.

• Ya está en la calle el libro de
JOAN PLA «MORTS DE CARA AL
SOL», que estamos leyendo estos
dias con interés. Por cierto, el ami-
go Joan está escribiendo la letra
de la canción de «RATA-PINYADA»
que cantará MONYCA BONO, tam-
bién está restructurando los diálo-
gos y la narración en «off» del pro-
tagonista principal.

• El grupo teatral felanitxer
«GENT DE BULLA» comenzó ya
los ensayos de la obra que va
a representar próximamente, «EL
MILLOR DEPENDENT DEL MON».

• A la hora del cierre, el mar-
tes, la 2.» MUESTRA DE «CUINA
MALLORQUINA» había desbordado
todas las previsiones. Exito al
canto.

• Estos días expone en MANA-
COR, en «Sa Torre de Ses Puntes»,
ERNESTO WILLARETH bajo el pa-
trocinio de la «comissió de Cultura»
del Ajuntament manacorí.

JORDI GAVINA

SE NECESITA DEPENDIENTA.
Tienda Piscis. Centro Comercial,
Calas de Mallorca.
Tel.: 573128

COMMEMORACIÓ EUCAR1STICA
Han passat vint-i-cinc anys, denca

de que es celebras el IV Congrés
Eucarístic a la nostra Ciutat. Fou
un esdeveniment memorable que,
ara, segueix viu, dins el record de
quants el pogueren seguir.

Per la seva importancia i resso-
nància provincial d'allavors i, tam-
bé, per a memòria de les noves
generacions felanitxeres, permeteu-
me en faci un petit recull d'unes
jornades que mobilitzaren molts de
milers de persones que hi volgue-
ren participar.

— Els actes començaren el 10 de
maig de 1961 i la cloenda tengue
lloc el diumenge, dia 14.

— Pronuncia el Pregó el P. Anto-
ni Oliver, teatí i entre els actes reli-
giosos que destacaríem podem men-
cionar els tres Pontificals que s'ofi-
ciaren durant aquest cicle: Joan
Bucko, Arquebisbe titular de Leu-
cade que celebra la cerimonia
d'acord amb la litúrgia del ritu Bi-
zantí; El Bisbe d'Eivissa Dr. Planas
Muntaner i el Bisbe de Mallorca,
Dr. Jesús Enciso Viana.

— L'Adoració Nocturna Dicesana
es reuní a Felanitx, per celebrar la
Vigilia de les Espigues.

— Un grup nombrós de nins i
nines de la comarca, reberen per
primera vegada l'Eucaristia.

— Es va fer coincidir que els
sacerdots i religiosos felanitxers,
absents per diferents motius pasto-
rals, celebrassin la Misa amb pa i
vi de la nostra Ciutat. Aquesta cir-
cumstancia comunitaria féu que, al
mateix temps, a les catacumbes de
Roma, a distints estats americans
i a altres indrets de la terra, uns
felanitxers solidaris amb el fet euca-
rístic que se celebrava, eren pre-
sents espiritualment.

— També hi assistiren uns 700
escolanets de les parròquies mallor-
quines, donant un to de solemnitat
I vistositat al Congrés, i a les pro-
cessons que recorreguen els carrers

i places de Felanitx.
— No mancaren els actes cultu-

rals relacionats amb l'Eucaristia:
— Exposició d'Art religiós antic i

bibliografia eucarística. De treballs
escolars, de fotografies, d'Art reli-
giós modern, d'objectes de culte de
«Talleres de Arte Granda, de Ma-
drid», etc.

— A l'explanada de la Parroquia
es representa l'autosacramental «El
Pleito Matrimonial del Alma y el
Cuerpo», per destacats elements lo-
cals, amb la coHaboració de Nadine
Lang i el Cor del Congrés.

— La majoria dels actes progra-
mats foren tramesos per Radio Ju-
ventud de Felanitx i podem assegu-
rar que la participació felanitxera i
del fidels de l'illa fou multitudi-
naria.

A primera pagina i en grans tit u-
lars, el setmanari «Felanitx» resu-
mia el que, certament era resum
d'unes jornades plenes de fervor
eucarístic d'un poble creient:

«APOTEÓSICO FINAL DEL IV
CONGRESO EUCARISTICO CO-
MARCAL».

«IMPRESIONANTE FERVOR RE-
LIGIOSO DE LA MULTITUD PAR-
TICIPANTE».

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

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

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9•30 a I
Tarde 330 a 8

Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mayor 27

- Edilicio KANSAS
su peluqueria al más alto nivel
europeo: femenino y maculino

6.11n1n11.1•n•••••nn•

NECESITO M EC A N I CO
Inf.: Tel. 580710

VENDO TAXI, PM-8372 O.
INFORMES: EN ESTA ADMON.



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

CAMP I PLATJA
r2

Forma correcta

ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADF.R
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJ ARO
PLAIA
RED
SOMBRA
VERANEIG

adobar, femar
&ego'
fera
ramader
bestiar
ill a
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
estiueig

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Autocares J. CALDENTEY S. A.
LINEA FELANITX: 	COLOM

Horario de salidas a partir del dia 19 de Mayo 86.
DIAS LABORABLES
SALIDAS DE FELANITX a las 7'00, 9'00, 14'15 y 17'30.
SALIDAS DE PORTO COLOM a las 7'30, 9'30, 16'00 y 18'30.
DOMINGOS
SALIDAS DE FELANITX a las 7'00, 9'00, 12'30 y 17'30.
SALIDAS DE PORTO COLOM a las 7'30, 9'30, 13'00 y 18'15.

FELANITX

Atletisme BAsquest

«VII Semi-Marathon fira de maig, Campos» I
«VIII Semi-Marathon La Salle, Manacor»

Una de freda i una de calenta

Continúa la bona i nombrosa par-	 Alevins «B».— masc.: 2, Francesc
ticipació felanitxera a les curses Monserrat; 3, Miguel Sánchez; 4,
atletiques que es vénen desenvolu- Basili Martín; 5, Pere Antoni Ben-
pant, aquesta vegada en localitats nasser.
veïnes.	 fern.. 1, M.a Antònia Crucera; 3,

De la prova de Campos, celebra-
da el dissabte, destaquem la pre-
sencia de 50 atletes de Felanitx i
les victòries de M.a Antònia Calden-
ley (del Fidípides, a la correguda
estelar), Mateu Obrador (infantil,
Joan Capó) i Llorenç Páramo (mi-
ni, Joan Capó).

Aconseguiren també un Roe en el
pòdium: Francesc Alcón (3er. mini,
del J. C.), Francesc Monserrat (3er.
ale« del J. C.), Bartomeu Salva i
Miguel S. Perelló (2on. i 3er., res-
pectivament, juvenils, ambdós del
J. Capó) i Sebastià Adrover (2on.,
veterà, del Fidípides). VENDO 3 cuarteradas de tierra, en

El diumenge, a Manacor, amb So N'Oliver. Carret. de Vilafranca
millor organització que en altres In f.: Tel. 580589
ocasions, i una Amplia participació,
hi anaren uns vint-i-cinc atletes de
Ia vila.

A resaltar els següents resultats
(tots els assenyalats, manco Seb.
Adrover, pertanyen al Club Joan
Capó): VENDO CASA en Calle Mar, con

salida en C. Son Pinar.Benjamins.— 4, Paco Alcón. 
¡ni.: Tel. 272187Alevins «A».— 1, Maria Albons; 3,

M.  José Martín.

Catalina Albons.
Infantils.— masc.: 1, Mateu Ben-

nasser.
fern.: 1, Marisol Martín; 3, M."

Angeles Taboada; 4, Consuelo Mar-
tín.

Cadets.— 3, Sebastià Oliver.

Veterans.— 2, Sebastià Adrover
(Fidípides).

Avui, dissabte horabaixa, els at-
letes es trobaran a S'Horta de Fe-
lanitx, lloc on esta prevista la «II
Carrera Popular S'Horta 86».

BUSCO CHICA para trabajar por
horas en bar restaurante.

Inf.: Tel. 658185 gasrms
gefau.

Coders masculins.

SA POBLA CAP, 86
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 34

A la primera part es va contenir
bastant be als poblers, 29-14. El se-
gon període, en canvi, fou molt
fluix en defensa per parte del J.
Capó, i molt encertat per part dels
locals que ho convertiren tot. Es
tracta d'una diferencia igual a la
que se dona a la Lliga (83-31). Ma-
les maneres (una vegada mes) en
els jugadors i afició de Sa Pobla,
malgrat la contundent victòria i di-
ferencia en el marcador.

Juga tota la plantilla:
A. Obrador (7), Bover, Villalon-

ga (2), Lázaro (4), S. Surier (1), S.

Voleo coloms
Ha finalitzat la temporada d'amo-

Hades del Club Colombbfil Felanitx.
Les tres darreres proves s'han fetes
amb sort desigual; des de Baza
(Granada) i el darrer Alcoi ens va
anar molt bé, mentre que la prova
de gran fons de Cabeza de Buey
(Badajoz) fou bastant' dolenta, el
dia estava molt boirós i a més, els
coloms s'havien engabiats el dilluns
en compte del dimecres que és lo
normal. Dos dies més tancats dins
les gàbies havien de minvar forço-
sament la forma dels animals.

El qui guanya més de tots fou
N'Antoni Bordoy, el qual, quan va
veure que ens imposaven absurda-
ment engabiar el dilluns, va dir
«nana:» i els seus coloms ja no
partiren.

Les classificacions estan de la se-
güent manera:

BAZA (Granada). 1 Andreu Ben-
nAsar. 2 Pere Nicolau. 3 Pere Nico-
lau. 4 Alfred Suau. 5 Alfred Suau.

CLASSIFICACIÓ GENERAL FI-
NAL CAMPIONAT FONS: 1 Alfred
Suau. 2 Julià Cruellas. 3 Damià Vi-
dal-Manuel Sirer.

ALCOI IV: 1 Julia Cruellas. 2 Mi-
guel Veny. 3 Alfred Suau.

CLASSIFICACIÓ GENERAL FI-
NAL CAMPIONAT VELOCITAT: 1
Julià Cruellas. 2 Damià Vidal-Ma-
nuel Sirer. 3 Alfred Suau.

AMOLLADA DE GRAN FONS
DES DE CABEZA DE BUEY (Ba-
dajoz): 1 Cristòfol Soler. 2 Teodor
Suau. 3 Bernat Veny. 4 Jaume Man-
resa. 5 Miguel Veny. 6 Jaume Mai-
mó. 7 Julia Cruellas.

Properament donarem compte de
les classificacions deis distints cam-
pionats i de la classificació general
final.

Colonzí

Barceló, P. J. Fullana (2), B. Mai-
mó (12), B. Monserrat (5), J. C. Mai-
mó (1).

Juvenils femenines.

BONS AIRES, 63
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67

En el moment de redactar la in-
fermació únicament tenim constàn-
cia del resultat que representa un
important triomf, més meritori si
valoram els seixanta-set punts acon-
setguits a camp contrari.
PER AVUI

Dos partits mes del «Jorge Juan»,
a Ciutat els dos: els cadets s'enfron-
taran a l'«Avante» i les juvenils ju-
garan contra «Sa Graduada».

REBOT OFENSIU

AJEDREZ

I.° Memoria! Francisco
Lorenzo

Veintiuno son los jugadores ins-
critos en este torneo cerrado para
jugadores y simpatizantes del C.A.
Felanitx-La Protectora y que viene
a sustituir al social deI club.

Participan en él dos campeones
de Mallorca absolutos J. Gaya y
J. A. Bernaldo, que se hizo con el
título hace escasas semanas, un
campeón de Mallorca juvenil y sub-
campeón de Baleares, A. Fiol, así
como 6 jugadores de preferente, lo
cual supone que es el torneo social
más fuerte de la part forana.

Después de la 1.a ronda figuran
con un punto los favoritos: J. Gaya,
J. Forteza, J. A. Bemaldo, A. Fiol,
J. Cánaves, L. Cana ves, R. Criado,
A. Cánaves, S. Llull, C. Sánchez y
B. Rosselló.

Con O puntos: A. Ramón, J. P.
Cerrato, R. Martínez, C. Soler, G.
Uguet, M.a L. Soler, M. Fernández,
J. Sánchez, P. Gil, y J. Gil.

Por lo que respecta a los juga-
dores J. A. Bernaldo, que disputó
el Campeonato de Baleares, su pa-
pel fue discreto ya que sólo consi-
guió un 6.° lugar de 8 participan-
tes, pero lo -destacable es que derro-
tó a S. Pons y A. Pont, 2 y 3 res-
pectivamente, tablas con el 1 y 5 y
derrotas con el 4, 7 y . 8, lo que
viene a demostrar que uno no se
puede confiar ante los más débiles.

A. Fiol se halla en la mitad del
campeonato de Mallorca juvenil, y
se encuentra en 2.° lugar con 2
puntos de 3. Es de esperar que en
esta 2.a vuelta saque 2'5 puntos y
se proclame campeón, como ocurrie-
ra el pasado ario. Cánaves
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INFORMA:
Día 22 de Junio. Excursión a Cabrera bordeando
Ias islas. Comida en Cabrera.

Reservas hasta el día 12 de Junio.

A SANTIAGO DE COMPOSTELA ida y vuelta en avión.
18.750 pts. una noche de Hotel.

BANQUETES
Bodas, Bautizos,
Comuniones.
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Un marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar

RESERVAS E
INFORMACION:
Apart-Hotel

PARQUE MAR
CALA D'OR - MALLORCA

Tel. (971) 65 71 36
Telex 69716

APART-HOTEL
PARQUE MAR

o

El descenso parece inevitable

Los visitantes marcaron en el Mimo minuto.
No mereció perder el Felanitx

Felanitx, O - Mallorca Atoo., 1

FELANITX

Carta abierta a la actual directiva
del C. O. FELAMIX

FELANITX: Juan (2), Obrador
(2), R. Juan (2), Valentín (3), Frau
(2), Munar (1), Santi (1), Juli (2),
Covas (1), Garau (1) y Martí (2).

Cano por Covas.
ARBITRO: Blaya Vivancos (1),

Amonestó a Santi, del Felanitx, por
dos veces, por lo que fue expulsa-
do y a Villalvilla y Doro del Ma-
llorca At.

GOL: Minuto 90, tiro de Bonnín
desde fuera del área, que sorpren-
de al portero local. 0-1.

COMENTARIO

El partido se disputó con poca
expectación puesto que todo el
mundo daba por hecho el descenso
del Felanitx y el título para el
Mallorca At.

En lo que al juego se refiere, el
Felanitx demostró su lugar en la
tabla, así como el Mallorca At., que
parecía más bien un colista como
el equipo local.

Muy pocas ocasiones para uno y
otro bando en la primera mitad,
que tendrían continuación en la
segunda mitad. Anotamos unas po-
cas para Martín Rial, en el minuto
15, en una vaselina que salió rozan-
do el larguero, dos minutos des-
pués la ocasión fue para Fortunato,
que con el portero batido Sacó un
defensa bajo los palos.

En el minuto 26, Villalvilla tuvo
que salir del área y entrar alevosa-
mente a Garau, lo que le valió la
tarjeta de amonestación. En el mi-
nuto 36, tiro desde lejos de Fortu-
nato que X. Juan logra despejar a
córner. En el minuto 43, de nuevo
-el portero felanitxer se luce a tiro
de Costa.

Tras el descanso, en el minuto 57,
Bonnín se interna, el linier señala
fuera de juego, no lo aprecia así el
señor Blaya, y aquel centra sobre
Costa, que totalmente solo manda
el balón fuera.

Y ya para finalizar, en el Minuto
88, nueva oportunidad para el Fela-
nitx.

AL FINAL, LA DESOLAC ION
Cuando se cumplía el tiempo re-

glamentario y todo indicaba que el

reparto de puntos iba a ser el re-
sultado final del envite un trallazo
de Gaspar Bonnín hacía volar los
dos puntos haca el «Luis Sajar».

2.• REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - ALGAIDA, 3

LOS VISITANTES SUPERIORES

El Algaida, que tiene intenciones
de subir a 1.a regional si gana el
último partido y si «pincha» el Ca-
fetín, vino a Ca's Concos a por
todas, superando en practicidad a
los chicos de Sacares, que no se
jugaban nada en este envite.

S'HORTA, 2 - ALTURA, 2
INESPERADO EMPATE

Tampoco se jugaban nada ambos
equipos, simplemente dos puntos
que tenían escasa incidencia en la
clasificación final. El S'Horta, que
no tuvo excesiva fortuna, tuvo al
final que ceder un punto.

MERENGUES
Ingredients: 12 blancs d'ou, 800

gr. de sucre, ratlladura i un parell
de gotes de llimona, canyella.

Preparació: Pujau el blanc d'ou
a punt de neu, com més fort millor
i quan estigui pujat del tot anau-
hi afegint el sucre poc a poc i
després la ratlladura i les gotes de
llimona. No hi poseu però la
canyella.

Les merengues es couen damunt
una post banyada d'aigua, sense
capseta. Anau posant damunt la
post cullerades petites de la mes-
cla o també si voleu que vos surtin
més airoses podeu fer-les amb la
manega pastissera. Abans d'enfor-
nar-se empolsau-les amb sucre mea.
Quan són cuites agafau-ne una amb
esment i posau a la part blana que
tocaya la post un poc de canyella
i juntau-la amb una altra per la ma-
teixa part, es a dir, de cada dues
en feis una amb la canyella al mig.

El motivo de la presente es para
desmentir la información dada por
el actual presidente a los socios que
asistieron a la pasada Asamblea,
referente a que se habían encon-
trado a un equipo sin jugadores y
con muchas deudas. En cuanto a lo
primero es totalmente inexacto ya
que había retenidos más de cien
jugadores entre los cinco equipos
del Club, y algo muy importante,
con los derechos de inscripción
(más de 120.000,—) totalmente pa-
gados, además de todas las cuotas
de la Mutualidad de Futbolistas.

Efectivamente había deudas, ¿qué
clase de Club o empresa o particu-
lar no las tiene?, pero creemos que
subía mucho más el patrimonio
que dejábamos que las famosas
deudas que ahora tanto se metido-
nan (ningún auditor nos hubiese
declarado en quiebra), y queremos
matizar esta a , everación.

Se debía una letra a un Banco
local de 500.000 que efectivamente
pagó a su vencimiento la directiva
entrante. Se debían unas 300.000 a
Viajes Barceló que también paga-
ron Vds. Se debía dinero a los juga-
dores sin que hiciese falta pagarlo
porque cualquier Club deja algo
que pagar a jugadores que son ama-
teurs y que por lo tanto, no pueden
cobrar. La directiva entrante no te-
nía ningún compromiso de pago, no
sabemos si pagaron o no, pero repe-
timos que no tenían obligación al-
guna, y por otra parte, la deuda
era mínima.

En cuanto al Haber debemos enu-

merar los siguientes puntos: Todos

los jugadores retenidos, con los de-

rechos de inscripción ya pagados
(más de 120.000 pts.). Entre los re-
tenidos estaba Martín Rial por el
que se tenían ofertas que hubiesen

significado unos cientos de miles de

pesetas. Estaban pendientes de co-
bro de la Federación 300.000 pts.
Se obtuvieron también 100.000 pts.
del traspaso de Paco Rosselló al
C. D. Montuïri. Teníamos pendien-
tes de cobro del Valencia 700.000
pts. por el pase de Seminario que

no se cobró a causa de que el juga-
dor no acabó la temporada allí. Sc
hubiese cobrado más de un millón
si Seminario hubiese pasado al pri-
mer equipo valencianista, al pasar
a profesional. Sc tenían cinco equi-
pos perfectamente estructurados,
que cada año obtuvieron algún títu-
lo y por supuesto al primer equipo
en Categoría Nacional.

Recalcamos otra vez que es muy
importante el hecho de tener una

cantera de la que en los dos últi-

mos arios se han servido con creces,

ésto en fútbol es realmente patri-

monio.

Por último queremos manifestar

que comprendemos su actual dimi-

sión ya que nadie les ha apoyado

lo suficiente, ya que la gente por lo

que parece, está cansada de la

3. a División.

Unicamente pretendemos con esta

carta puntualizar una afirmación

hecha por Vds. a los socios y que

consideramos que no es exacta.

La anterior Directiva del
del C. D. Felanitx

CURSO DE TECN1CAS
DE VENTA

Bajo la dirección pedagógica del

Instituto de Formación y Estudios

Sociales y subvencionado por la

Conselleria d'Indústria i Comerç de
Ia Comunitat Autónoma, tendrá lu-

gar del 19 al 30 del presente mes

de mayo un curso de Técnicas de
Ia Venta y Psicología.

Será impartido de lunes a vier-

nes, en horas de 20 a 22'30 en el

Instituto de Formación Profesional

de nuestra ciudad.

Para inseripciones pueden dirigir-

se a la Delegación Comarcal de

UGT en Felanitx, calle Nuno Sanç,
14, bajos. Tel. 580007.




