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Medalla
«Ciutat de Felanitx»

S'augmentarà la plantilla de
párdias municipais la rodella

Nomes la meitat dels punts que
figuraven a l'ordre del dia de la
plenaria que se celebra dilluns pas-
sat, varen ésser tractats, al llarg
d'una sessió molt polémica, durant
la qual els socialistes i la CDI, però
sobre tot els primers, palesaren la
seva disconformitat amb la tàctica
que segueix el grup majoritari a
l'hora d'enfocar i donar solució a
les qiiestions que es plantejen.

S'aprová una transferencia de ere-
dits per un import de 7.110.969 pes-
setes, amb eIs vots favorables d'UF
i AP, amb l'abstenció de la CDI i
amb l'oposició del PSOE.

Es va suprimir la imposició de
contribucions especials en els casos
de millores dels camins veinals i
per altra banda s'aprova la impo-
sició d'un impost anual de 400 pes-
setes per metre lineal a les zones
urbanes o urbanitzacions on no hi
hagi voravics, sempre que tenguin
més d'un 75 (l,i1 edificat. Aquesta
mesura —com feu observar M. Rie-
ra— ve a agreujar encara mes la
situació de moltes urbanitzacions,
cls propietaris de les quals, a més
de sentir-se clefraudats pels promo-
tors, ara es veuen fustigats per
l'Ajuntament.

Per altra banda, es va aprovar
—amb els vots contraris del PSOE
i la CM— la puja del servei de
recollida de ferns en un 8 % i l'ar-
bitri de plusvalia per als propers
dos anys en un 10 0/0.

Entorn al contenciós de la urba-
nització «Sa Punta», es va donar
compte d'un escrit de D. Javier de
la Rosa en el qual reconeix els
pactes q1,scrits anys enrera amb
l'Ajuntament, però que actualment
ell no hi té res a veure perquè ¡a
no n'és propiciad. En conseqiien-
cia i a to amb l'informe ames per
l'advocat de l'Ajuntarnent, s'acorda
de fer extensiva la demanda a tots
els actuals propietaris dels terrenys
de la urbanització.

El punt dese, que s'hagué de
deixar a l'aire perquè tocaren les
dotze, contemplava tot un pla de
modificació de la plantilla munici-
pal del següent to:

Suprimir una plaça d'administra-
tiu i crear-ne una d'auxiliar.

Crear una placa d'operari.
Crear dues places fixes de policia

municipal.
Crear deu places temporals (6

mesos) de policia municipal.
Aquestes propostes alteraren els

ànims dels socialistes, sobre tot
les relatives a la policia municipal,
que denunciaren la incoherencia

d'aquest planejament a la hum de
ler manifestacions i reiterades afir-
macions del grup majoritari amb
referencia a la seguretat ciutadana.
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BASQUET

Els séniors començaren
guanyant

PRESENTACIÓ
Es va donar un caire festiu a l'ac-

te de presentació, on s'enllaçaren la
temporada ja acabada (85-86) i l'ac-
tual (86-87). Hi va haver entrega de
distincions per tots els qúi interven-
gueren l'any passat i desfilada dels
quatre equips Joan Capó/Autocares
Grimalt de la campanya 86-87. El
globus que obri la festa es va en-
ccndre i la brusca, poca, bendi i ba-
tia la bauxa.

DISTINGITS
Reberen una distinció especial els

maxims anotadors Antoni Oliver,
Tomeu Maimó i Antemia Camarero;
el més constant en els entrenaments
Miguel S. Perelló i el malsortat de
la temporada Tolo Nicolau, qui ai-
xeca els aplaudiments mes forts.

SLNIOR. MASCULI - J. CAPO/
AUTOC. GRIMALT, 54
COMF,F),.CIAL ARTÀ, 35

Más bon resultat que el que fou
l'encontre en si rnateix. Els equips
manifestaren manca de rodatge. Les
esperonejades dels locals en el fi-
nal del primer temps (15-0 parcial)
I al final del partit (14-4) foren su-
ficients per guanyar. Els 9 jugadors
anotaren punts; n'anotaren 10 per-
horn N'Angel Fernández i En Tia

PER DIUMENGE
Segona jornada dels séniors mas-

culins que es desplacen a Son Ser-
vera, mentre les sénior femeninas
debuten a la competició jugant a
la vila contra el sempre perillós
C.D. Campos.
ELS RIVALS DE LES AL.LOTES
Molt llarga resultara la Higa, ja

que compta amb la participació
14 'equips: Campos, Español, Puig-
punyent, Cardessar, Santa Maria,
Juventut Mariana, Imprenta Bahía,
Costa de Calvià, Xaloc, Ses Salines,
Sant Salvador, Escolar i Binissalem
(per aquest ordre s'enfrontaran al
J. Capó/Autoc. Grimalt).

REBOT OFENSIU

cent anys ciutat
Mentre ens havíem aturat a pen-

sar en la commemoració del cente-
nari de Felanitx com a ciutat, va-
rem veure el regidor independent
que passava i el varem escometre:

—No ens Temerem i haurem de
celebrar el centenari de la conces-
sió del títol de ciutat a la nostra
població.

— Efectivament, es així.
—I que ens podríeu anticipar

qualque cosa?
—No, no vos ne sabria dir
—Vos trob com a fred.
—ts que si vos he de dir la veri-

tat es un tema que no m'acaba
d'entusiasmar. Pens que ja esta bé
que Sc commemori de qualquc ma-
nera l'efemèride, perla tampoc no
hi ha motiu de perdre-hi el cap. De
tota manera, vos he de fer avinent
que si hi ha res en marxa jo no
n'estic al corrent. Dilluns d'aquesta
setmana varem tenir una sessió ple-
naria a la Sala amb un ordre del
dia extenssisirn; però en ell no
es feia menció per res d'aquest
assumpte.

—No s'acaba d'entendre, tampoc.
—Teniu raó. Jo tampoc no ho

acab de veure clar. Sembla que per
part del grup que comanda a l'Ajun-
tament hi ha hagut una certa refre-
dada que contrasta amb l'extraor-
dinaria encalcntida d'abans de l'es-
tiu. A la primavera, hi va haver
una serie de reunions de forces
més o manco vives del poble, a la
Sala, per decidir qualque cosa al
respecte. Ja ho podeu imaginar; les
autoritats, les finances, les entitats,
Ia premsa... Jo record que almanco
vaig assistir a tres reunions. Hi va

Mn. Miguel Serra,
elegit Arxiprest

Dissabte passat, Sota la presidèn-
cia del Vicari Episcopal Mn. Joan
Bau ,-;a, tingué lloc a la rectoria una
reunió deis sacerdots integrats a
l'arxiprestat de Felanitx en el de-
curs de la qual es procedí a relee-
ció de nou titular, tota vegada que
Mn. Bartomeu Miguel i per mor de
la seva malaltia ha hagut de deixar
el càrrec.

L'elecció va recaure en Mn. Mi-
guel Serra i Llodra, recentment no-
menat rector de la nostra parró-
quia.

haver, éses clar, un intercanvi d'im-
pressions molt extens, d'on varen
sortir iniciatives molt diverses. Ara
be, rúnica cosa que va quedar fer-
niada va ésser que hi hauria un
pregó en començar la setmana de
música i que, a partir d'aquell mo-
ment, se seguiria una serie d'actes
que culminarien en l'apoteosi final,
en un gran pinyol, a començaments
de novembre que es quan la reina
Maria Cristina va tenir l'acudit. El
pregó si que se va fer; i alle• que
havia d'encendre la traca, sembla
que la va deixar aufegada definiti-
vament. No s'ha celebrat cap altre
dels actes prevists (conferencies al
Port, taules rodones, concerts, expo-
sicions, inauguració de la Casa de
Cultura per Sant Agustí, etc. etc.),
no hi ha hagui pus reunions i el
temps ens caurà damunt sense
tenir res en cl fus.

—Ja ho val!
—Em sap greu no poder aportar

mes clarfcies; però a sabeu que els
regidors de l'oposició solem estar
desinformats pràcticament de tot
quan passa a l'Ajuntament. Per
altre part, a l'Ajuntament passen
poques coses. Aquest ajuntament
haura tengut la virtut de gastar un
dineral com mai s'havia somniat
sense resoldre cap problema dels
que té plantejats Felanitx.

- vos no terno cap explicació
del canvi d'actitud?

—No senyor. Ni la tenc, ni l'he
anada a cercar.

—I a la sessió de dilluns, oro es
va tocar el tema encara que fos de
passada?

—No. A la sessiú de dilluns, el
grup majoritari va proposar a la
Corporació la creació de dotze pla-
ces de municipals pér l'any 1987.
Sembla que si Deu no hi posa
remei a l'any que ve duplicarem
pràcticament la plantilla. Ara be, jo
no m'atreviria a afirmar que aquest
fet tengui res a veure amb el cen-
tenari del títol de ciutat que se
complirà inexorablement a principis
de novembre.

Pirotècnic
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LA PLUJA
La setmana passada donarem

compte de la pluja caiguda fins

dia 30, per?) el dimecres 1 d'octu-

bre encara se registra una precipi-

tació ben important, ja que se reco-
!tiren 28'3 litres per metre quadrat.
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Aggy,rerl
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.250 Ptcs.
Semestral a fora: 1.400 Ptes.

CONSTRUCCIONES
MIGUEL GOMILA

Chalets, Piscinas, Estructuras y Reformas
Presupuestos sin compromiso

Cl. San Agustín, 15 - 1. 0 - Tel. 580755

CLUB GIMNASTIC FELANITX
Calle Mar, 16

Inicia el curso 1986-87, a partir del mes de octubre,
con las clases de:

GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MASCULINA

GIMNASIA CORRECTIVA
GIMNASIA PARA LA TERCERA EDAD
PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA
GIMNASIA DEPORTIVA (niños y niñas de 3 a 6 años)

Orientación y Matrícula:
Calle Mar, 16 - Lunes de 10 a 11. Martes y jueves de 18,30 a 20,30

Miguel Suceda VadelE

va morir a Palma, el dia 5 de (l'octubre de 1980, a 85 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

La seva esposa Mara Oliver Vadell; fills Miguel, Margalida i M." Antònia; fills polítics
Carme Nieto.i Joan Riera; néts Nativitat, Cristina i Miguel; germans politics Miguel, Antònia i
Joana -Aina Oliver, Antònia Taberner, Miguel Bordoy i Miguel Maimó; nebots, cosins i els altres
parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Den.

Casa mortuòria: C. Manacor, 85-A-1.°-1.°

FELANITX

SANTORAL

Diu. 12 Mare de Déu del Pilar
Dill. 13 St. Eduard
Dim. 14 St. Calixte I, papa
Dim. 15 Sta. Teresa d'Avila
Dij. 16 Sta. Margalida M.. A.
Div. 17 St. Ignaci d'Antioquia
Dis. 18 St. Lluc, evang.

LLUNA

Lluna plena dia 17

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma per Porreres:
A les 8,45 (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
i 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, 9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.

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

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

Cala Murada • Felanitx: No-
mes 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:
Gayá-Melis

Dilluns: 	Miguel-Nadal
Dimarts:	 Jaume Rotger
Dimecres:	 C. Ticoinal
Dijous:	 Francesc Piña
Divendres: 	Gaya-Melis

TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funeresia	 580448 - 581144
Ambuláncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgencies 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE
LA COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 8, tomó los siguien-
tes acuerdos; con asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Sc acordó contratar los trabajos
de pintado del local social del Cam-
po de Deportes de «Sa Mola» con la
empresa Pinturas Adrover-Antich,
C.B. por la cantidad de 199.242 Ptas.

Se acordó contratar los trabajos
de pintado de aulas del Colegio
Juan Capó con la empresa Pinturas
Adrover-Antich, C.B. por la cantidad
dc 365.593 Ptas.

Vistos los tres escritos presenta-
dos por D. Rafael Taberner Manre-
sa relativos a las obras de sanea-
miento de Cala Ferrera y a las co-
rrespondientes contribuciones espe-
ciales, la Comisión de Gobierno
acordó:

1.°—Aceptar la petición de reali-
zación de gestiones con vistas a
que la obra se termine cuanto an-
tes.

1—Abrir una cuenta bancaria
baid'ia titularidad de este Ayunta-
miento para recoger cuantos pagos
e ingresos se produzcan por las
obras.

3.°—Se hace saber a los peticio-
narios que la contabilidad de la
obra en cuestión está completamen-
te a su disposición para su examen
en la Intervención Municipal.

4.°—Se hace saber también a los
PC ticionarios que este Ayuntamien-
to ha hecho cuanto está en su mano
para proteger los intereses de la
cemunidad de vecinos.

Sc informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de una cafe-
tería en solar n.° 1 de la Urbaniza-
ción de Cala Marçal.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de una ca-
fetería en calle Asumpció, 20, de
Porto-Colom.

Se aprobó la última certificación
de las obras de construcción de un
nuevo bloque de nichos en el Ce-
inenterio Municipal.

Sc aprobó la certificación n.° 1
de las obras de construcción de la

Unidad Sanitaria de Ca's Concos.
Se concedió licencia de obras me-

nores a los siguientes particulares:
a .D." Catalina Barceló Puigrós, a
D. Gabriel Barceló Tugores, a Don
Juan Forteza Fuster, a D. Miguel
Gomita Sitjes, a D. Miguel Tirado
Rubio, a D. Sebastián Valls Fuster,
a D. Julián Frau Barceló, a D. Juan
Prohens Barceló, a D. Bartolomé
Gomila Adrover y a D. Jaime Va-
quer Ramis.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Fuera del Orden del Día y tras la
preceptiva declaración de urgencia
por todos los asistentes, por unani-
midad se acordó solicitar una sub-
vención al Consell Insular de Ma-
llorca para la Escuela de Música de
Felanitx por un importe de 125.000
Pts. por profesor con un total de
750.000 Pts.

.Felanitx, a 16 de septiembre 1986.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
EI Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO
Aprobado por la Delegación de

Hacienda de esta Provincia el itine-
rario de cobranza de Tributos del
Estado, zona de Manacor, que afec-
tan a contribuyentes de este Muni-
cipo, se hace público que se efectua-
rán en los días, horas y sitios que
a continuación se indican.

FELANITX, del 21 al 25 y del 27
al 29 de octubre de 8 a 14 en la Ca-
sa Consistorial.

PORTO COLOM, el 31 de octubre
de 8 a 14 en local Aduana.

S'HORTA, el 30 de octubre de 8 a
14 en la Escuela Nacional.

CA'S CONCOS, el 3 de noviembre
de 8 a 14 en la Escuela Nacional.

Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y efec-
tos.

Felanitx, 4 de septiembre de 1986.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

CLASES DE REPASO, tua tema ticas
y Física y Quimica BUP y COU.

INFORMES: EN ESTA ADMON.



Antoni Oliver, C.R.

GABINETE
PEDIATRICO

Carrer
d'Es Call, 17
Tel. 581197
FELANITX

Horabaixes a partir de les 5'30

FELANITX

MIAU VEO QUE
FOU SANT JOSEP
M.a 70111111zi

Aquell sicilià que, als desset anys deixava tot un patrimoni que era
un petit regne, per professar entre els teatins de Palermo, va ser teatí
fins al moll dels ossos. Va viure quaranta anys al mateix conv e nt de
Roma i a la mateixa cala; i, fet cardenal, mai es va allunyar dels seus
germans: Tenia delit d'acudir al cor amb ells i ajudaba amb generosi-
tat a les comunitats de Sant Silvestre i de Sant Andrea della Valle. Ves-
tia sempre que podia la sotana teatina i, sobre tot, tenia l'anima xopa
de l'espiritualitat del seu Orde, especialment en el que fa a la pobresa
que, entre els teatins, es solemne i sonora.

Aquella renúncia de la jovintut, que el deixà en cos i anima a la
intemperie i en les mans de Déu, li dona el sentit immediat de la pro-
videncia i li ensenya per sempre el valor de les coses fugisseres.

El P. Tomasi era pobre teatinament. I aquella pobresa, despresa de
tot, i neta de bufalaies, el feu tan transparent que veia dins el temps i
adesava l'aire onsevulla que passava. I quan era passat, darrera ell les
coses ja no eren com abans, i dins les seves petjades els miracles i les
contarelles hi prenien com la flor de la corriola dins un guaret.

Vet ací una pellucada d'aquelles floretes:
El P. Tomasi era un home tan pobre tan pobre, que quan el papa

Climent el nomenà cardenal li va succeir el següent pas (el conta, a glò-
ria d'ell i per l'alegria nostra, el sastre que el va vestir de cardenal el
vespre abans de rebre la birreta). No té rebussall. «El P. Tomasi era po-
bre com un aucelló i distret en les seves curolles. I es veu que no va
preveure a temps les conseqüències de posar-se en les meves mans, per
deixar-lo ben endiumenjat, com pertocava a un senyor cardenal. El ves-
pre abans, vaig tallar i cosir la púrpura més aviat que depressa. Aquell
home de Déu es tregué la sotana, esquinçada de per tot, i va romandre
en camiseta i pantalons. ¡Tot un espectacle! Ambdues peces, velles, es-
pelleringades, esclarissades, sarzides i apadaçades. La camiseta, sobre
tot, era, tota ella, un poema: li mancaven ben be la meitat dels botons,
i en Roe d'ells el teatí havia resolt el problema fent passar entre trau i
trau una cordellina que anuava i amollava cada vegada que se la muda-
va. Aquella peça li queia a bocins i tenia tants d'adobs i ataconadures
que era mal de veure qual era la sarja primitiva. Aquell homenet era
pobre fins més enllà de lo que es veia».

Un altre dia, quan tornava al seu convent de Sant Silvestre, va tro-
bar a la porta un pobre tot descalç que demanava de llimosna un parell
de sabates. Escales amunt, el P. Tomasi s'en puja a la seva cala. Rebent
com anava por no fer esperar al pobretó, va agafar el primer parell que
va trobar i li va donar. El pobre se n'anava xalest com unes castanye-
tes. Quan el P. Tomasi torna a dalt, es va trobar que havia donat una
sabata nova i una de vella, cada una d'un joc diferent. «I així va ser
com amb una sabata de cada casta el P. Tomasi continua el seu camí,
aviat aviat, cap al cel» —escriu Bernini— amb mitja rialla que li vessa
per tota la cara.

(Aquest Bernini era un monsenyor, fill del gran arquitecte Joan Llo-
renç Bernini. Ell mateix conta com va conèixer el P. Tomasi: «Jo era un
jovenot i havia sentit parlar a casa mil .vegades d'aquell teatí que deien
que ho sabia tot. Un dia a un dels carrers de Roma vaig topar un ca-
pellanet tot capficat com si desembullas pensaments; la cara li reia tota:
Tot d'una vaig endevinar que era el famós P. Tomasi»).

Conten que en el menjador del seu convent de Sant Silvestre ell
s'asseia sempre a un cap de taula i mai mai enmig. I deia que com que
ell sempre estava escotiflat —i era vera:---,, sovint les seves xetigues i tre-
balls l'obligaven a sortir durant les menjades, i llavors enutjava els al-
tres, si havia de partir d'enmig. I així succeïa que els més vells, quan
anaven i venien, el feien moure sempre a ell.

Era molt amic de socórrer els necessitats. Tenia les mans forada-
des i no s'aturava de donar. I quan demanava monedes per fer llimos-
na, les volia ben noves a les peces, perquè deia que els pobrets no les
coneixien bé, si els relleus estaven menjats i gastats, i llavors els vene-
dors els prenien el pèl. Els pobres demanen lo que és seu — deia amb
més esma que molts de demagogs de via estreta. I tenia una manera
original de fer llimosna: Deia al captaire que es posas el capell, ell
amb la ma esquerra es treia el seu i, amb una elegant reverencia de cap,
amb la ma dreta donava els diners.

Quan el papa Climent, sense escoltar raons, el nomenà cardenal, ell
es va presentar a la seva església titular de Sant Martí de Roma, que
era dels carmelites, i va dir així al P. Prior, que era el P. Llorenç Bac-

sa vorera del mar»
Engrescat en un estudi sobre Pe-

re Josep Cafiellas i Jaume, compo-
sitor de Calvià, encarregat per l'A-
juntament d'aquell poble . ric i turís-
tic, he rellegit aquest estiu algunes
obres que parlen del passat musical
mallorquí, per tal de treure notes i
apunts destinats a l'estudi esmen-
tat.

Una d'aquestes lectures ha estat
una separata de la «Revista del
Circulo de Bellas Artes» de Palma,
corresponent als números XXV -
XXXI, dels mesos gener - juny de
1947, titulada «Estudio Biográfico
del Rdo. Juan Alberti Arbona, Mú-
sico Mallorquín» i escrita per D. Ra-
fel Forteza.

Co .0 el títol de l'escrit de Forteza
assenyala, l'opuscle vol ser una bio-
grafia de Mn. Alberti, el compositor
de Fornalutx i un dels més prolífics
músics mallorquins de la segona
meitat del segle passat (va neixer el
1850 i va morir el 1916).

L'estudi biogràfic, però, val tam-
bé com a visió global del que era
l'ambient musical a Mallorca, du-
rant els anys de vida del músic.

La canonització
Demà, a Roma, com sabeu, se ce-

lebrara la canonització del cardenal
teatí, beat Josep Maria Tomasi.

Avui dissabte, a la basílica de
Sant Andrea delia Valle, tindrà lloc
a les 6'30 de la tarda una vigilia
d'oració a la que intervendra el
Bisbe d'Agrigento, diòcesi on nas-
què el P. Tomasi.

L'acte de canonització sera demà
diumenge, a les 9'30 del matí a la

• basílica de Sant Pere, sota la presi-
dència del papa Joan Pau II. La ce-
rimònia sera retransmesa per la
RAI-TV.

El dilluns, dimarts i dimecres, a
Ia basílica de Sant Andrea delia Va-
lle se celebrara un tridu d'acció de -
gràcies que consistira en unes Eu-
caristies. A la primera presidirà la
ccncelebració el cardenal titular de
Ia basílica Josep likiffner, arquebis-
be de Colònia i president de la Con-
ferencia Episcopal d'Alemanya Fede-
ral. El dimarts seran dues les cele-
bracions eucarístiques; el matí sera
presidida pel cardenal Pau Agustí
Mayer, Prefecte de la Congregació
por al Culte Diví i l'horabaixa ho
sera pel cardenal Salvador Pappa-
lardo, arquebisbe de Palerm. I el
dimecres la presidira el cardenal Pln:n•nn.

Pere Palazzini, Prefecte de la Con -
gregació per a les Causes dels Sants,
ponent de la causa de canonització
del P. Tomasi. A l'Eucaristia del di-
Iluns cantara la missa la Coral de
Felanitx, dirigida per Jaume Estel-
rich.

Diguem, per últim, que dama diu-
menge a les 12 del migdia, a totes
les esglésies teatines del món es re-
picaran les campanes.

caro: «M'han fet sagristà de la vostra església. Des d'ara vosaltres i jo
agranarern_plegats l'esglèsia i encendrem les candeles plegats a honor de
Déu i dels seus sants».

Era el programa de tota la seva vida: Adesar l'Esglèsia de noses i
fullaraca, i omplir-la de llum i de claror.

Així era el P. Tomasi; era un sant. I sant vol dir que al seu pas es-
data la primavera.

Forteza parla dels estils domi-
nonts al final del segle XIX a les es-,
glésies, de les obres de Massot, Tm-
tell i Torres («es cosa sabida que
durante la segunda mitad del pasa-
do siglo se inició en Mallorca el
florecimiento musical que culminó
en los nombres de Tortell, Torres,
Massot y otros músicos insignes»),
i --és clar— del que significà la pu-
blicació del «Motu Proprio» («Es el
espíritu de aquel decreto pontificio
que la música de la Iglesia sea para
la Iglesia, es decir: sagrada, noble,
austera, sacra, espiritual y eminen-
temente vocal, cual corresponde a
la oración.»)

Bé, i tot això a- que ve?, us de-
manareu. Doncs ve a compte d'una
nota que en el text de Forteza hi he
trobat, parlant de l'església del Port
de Felanitx. Resulta que D. Joan
Alberti, va musicar un breu poe-
ma, amb motiu de la benedicció de
l'església del Port.

«A sa vorera del mar» es el títol
de la composició, dividida en qua-
tre parts: «A sa vorera del mar»
(tres veus mixtes), «Al so de ma
guiterra» (baix sol), «La bonança
dins el meu Ileut» (tenor sol), «La
despedida dels mariners» (quatre
veus mixtes). I escriu Forteza: «Es-
ta obra de Alberti es de las poquí-
simas suyas que no tiene el carác-
ter de sagrada».

No val la pena recuperar la bi-
bliografia que parla de la nostra
història?

Pere Estelrich i Massuti

RECTRIFRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el NL-cle
I. N." 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Marinas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

-Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá. 14 - Tel. 580340
FELANITX



Les persones interessades en fer-se

socis de la QUINTA DE SALUT I2A-

LIANCA, poden demanar informació a

Cat Berga, carrer de Higo,  17-Tel. 500064

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.
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FELANITX

Reclussid a les dependencies
municipals

La setmana passada les persones
que pel mes d'agost ja s'havien re-
deis a les dependencies municipals
en actitud de protesta per la no
concessió del permís d'obertural'LI II
bar deis anomenats «d'alterne», tor-
naren protagonitzar una «tancada»
per tal de denunciar una vegada
més la demora en la concessió
d'aquesta llicència.

Aquest assumpte resulta que s'ha-
via de tractar a una comissió de
govern de l'Ajuntament dilluns pas-
sat, tota vegada que dia 2 va aca-
bar el periode d'informació pública.
Per-6, apart la decissió municipal,
sembla que la tramitació d'aquest
expedient es pot perllongar encara
uns quants mesos més. (!)

Conferencia agropecuaria a
'Ca's COncos

Avui dissabte, organitzada per
l'Associació de VeMs de Ca's Con-
cos i sota el patrocini de la Caixa
de Balears «Sa Nostra», tindrà lloc
a les 8'30 del vespre, al saló parro-
quial, una conferencia a càrrec
d'En Jaume Galmés Tous, enginyer
tècnic de «Sa Nostra». Parlará so-
bre el tema «Possibilitats agro-
pecuàries de la camarca davant
l'entrada d'Espanya en el Mercat
Coma».

Es convida a totes les persones
interçssades.

Projecció de diapositives
sobre Africa

Dilluns passat a vespre, organit-
zat pel GOB de Felanitx i gràcies
al suport econòmic de la Caixa de
Balears «Sa Nostra», un auditori
molt nombrós que omplia comple-
tament la sala d'actes d'aquesta en-
titat, pogué seguir una projecció
comentada de diapositives, entorn
a un periple realitzat per un ma-
llorqui per terres de l'Africa Equa-
torial. Fou el mateix Pep Ferragut,
estudiant de l'INEF de Granada,
—qui juntament amb dos companys
d'aquest centre protagonitzà l'expe-
dició--, el que descrigué l'aventu-
ra, força interessant, a través de
Kenia, Tanzània i Zaire. Foren dues
hores i mitja de descripció de pai-
satges, costums, anecdotes i curio-
sitats d'aquestes terres tan exòti-
ques per a nosaltres.

Inici del curs per BUP, Cou i F.P.
Dimecres dirt 1 s'iniciava oficial-

ment el curs escolar en els instituts
de Batxillerat i Formació Professio-
nal de la vila. Això no obstant, sem-
bla que les plantilles de professorat
no eren encara completes, sobre tot
al centre de Formació Professional,
la qual cosa sospitam que dificulta-
rá sèriament l'inici de les tasques
docents.

Ambdós centres estrenen nous di-
rectors, el de batxillerat D. Antoni
Bonet I3urguera i el de F.P. Matías
José Esteras Pérez.

Nou Club Gimnistic
La setmana passada lou inaugu-

ral un non gimn:as, el «Clnh Girr-
nAstic Felanitx», tibic.it al número
16 del carrer de la Mar, un el cirial•
poden practicar diverses modalitats
d'exercicis lisies des d•inlants de
tres an vs fins a persones de la terce-
ra edat.

Llar de la P. Edat
SO I1T EOS M ENSIT A LES

En los sorteos que patrocina «La
Caixa», correspondientes a los me-
ses que se detallan. han sido agra-
ciados los socios siguientes: Mes de
julio, socio n.° 0914, D.  Bárbara
Capó Mestre, c/. Dameto, 34. Mes
de agosto, socio n.° 3.139, D.a María
Manresa Adrover, Cl. San Nicolás,
14. Y mes de setiembre, socio n.°
1.627, D.  Francisca Gomita L iam-
bias, Cl. Perelló, 11.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Bartomeu Bennàsar
Riera i Catalina Albons Barceló, han
vista alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Maria.

Enhorabona.

La llar dels nostres amics En
Joan Pou Bordoy i Na Milucha Go-
yanes Castro, s'ha vist alegrat amb
el naixement del seu primer fill, un
nin que en el baptisme rebrà el
nom de Joan Albert.

Felicitam els novells pares.

Na Maria Antònia Albons Manre-
sa, esposa d'En Pere Obrador Nico-
lau, ha donat a llum el seu primer
fill, una nina preciosa, que a les
aigües baptismals rebrà el nom de
Maria del Pilar.

Enviam la nostra felicitació als
venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, a la

parròquia del Carme de Portoço-
lom, va rebre per primera vegada
l'Eucaristia, la nina Maria Antònia
Bennásar Vicens.

El sendenià demati la va rebre a
l'Església de Sant Alfons la nina
Catalina M.a Mas Hernández.

Rebin ambdues la nostra felicita-
ció que feim extensiva als seus
pares.

NOCES DE PLATA
MATRIMONIALS

Dissabte passat, festivitat de Sant
Francesc, celebraren les noces de
plata matrimonials els esposos Fran-
cese Oscar Picó Jaume i Francisca
Monserrat Artigues.

Amb tal motiu, l'horabaixa es
reuniren juntament amb els seus

familiars i amics, en una missa
d'acció de grades que eelebrà a
l'església de Sant Alfons el P. Jau-
rue Duran.

De vetlacla es reuniren de bell
DCU en un sopar a la barbacoa «La
Ponderosa».

A les nombroses felicitacions re-
budes pel matrimoni Picó-Monserrat
en aquesta avinentesa, hi unim la
nostra mes cordial. Què per molts
anys!

NECROLÓGICA
Diumenge passat descansà en la

pau de Déu a Palma, a l'edat de 85
anys i després de rebre els sagra-
ments, D. Miguel Sureda Vadell. Al
cel sia.

Enviam al nostre condol a la
scva familia i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Maria Oli-
ver i fills D. Miguel, Da Margalida
i D.a Maria Antònia.

Ajuntament de Felanitx
BENEFICENCIA MUNICIPAL

A tenor de lo previsto en el ar-
ticulo 10 de la Ordenanza del Ser-
vicio de Asistencia Benéfico-Sanita-
ria a las Familias Pobres de esta
localidad, se pone en conocimiento
del vecindario que las peticiones de
:nclusión en el Padrón Municipal de
Beneficencia para el próximo ejer-
cicio de 1987 podrán presentarse en
Ia Secretaría de este Ayuntamien-
to, en horas de oficina durante
Ia segunda quincena del corriente
mes de octubre.

Felanitx, a 7 de octubre de 1986.
El Alcalde:
Pedro Mesquida Obrador.

Recordança de Sor Puresa
Era molt popular. Qui, pel barri

del convent de les monjes de la
Providencia, no coneixia i estimava
a Sor Puresa...?

Durant molts d'anys, amb el ma-
leti en la má, el somriure als Ilavis
i l'escomesa amatent per tot-hom,
rics i pobres, ha trescat els carrers
i places de la vila, visitant les cases
dels malalts que requerien els seus
serveis d'infermeria. Amb els seus
coneixements, experiencia i caritat
cristiana, moltes de persones han
vist alleugerits els dolors i sofri-
ments de la malaltia.

Per això, aquest dilluns passat, a
l'horabaixa, quan corregué la veu
del seu traspàs a l'altre vida, es
velen pel carrer des Juevert i vol-
tants, grups de gent amb semblants
sentimentals i ulls plorosos, comen-
tant la dolorosa pèrdua de la senzi-
lla serventa de Déu i del proïsme.
La trista nova ha deixat un calfred
dins es cor dels qui le tractaren.

L'Amo de la vida i de la mort, ha
volgunt cridar a la religiosa teatina
de la Providencia, a una edat enca-
ra no molt empesa, per rendir-li
comptes de l'anyada de les seues
obres i virtuts durant el pas per
aquest món, que esperam i creim
hagin estat moltes i bones, i dar-r1
prest el premi etern del reptis i la
pau amb Crist.

Els qui per ella tendrem sempre
un record, sera un gran consol pen-
sar que, sens dubte, davant Déu, te-
nim en el Cel una valuosa interces-
sora perque, quan arribi la nostra
Lora, poguem retrobar-nos allá
d'alt.

Adéu Sor Puresa. A reveure.
Toni Soler



III ENCUENTRO BALEAR EN
ARGENTINA

Volando con Aerolíneas Argentinas
Boing 747 «Jumbo» Fuselaje ancho

Del 17 de noviembre al 5 de diciembre
18 días con posibilidad de estancia hasta 35 días
Vuelos directos entre Madrid - Rio,Janeiro - lguazú - Buenos
Aires - Mendoza - Buenos Aires - Madrid - visitando S. Pedro

Precio especial: 194.750 ptas.
Incluye hoteles de lujo y primera clase más avión, más

traslados, más excursiones. Acompañante local
durante todo el trayecto

Posibilidad de pago aplazado
Solicítenos información

AUTOCARES GRIMALT Tels. 580246 - 581135

. PARA RESERVAS CONTACTAR

Viajes GRAN SUR	 Viajes PELICAN
45 40 14	 72 64 28

Viajes MUNDISOL	 Viajes INTERISLAS
72 45 45

Presentación del programa en Barbacoa  «LA PONDEROSA»
•	 El sábado 18 a las 21.

felanitx l'any 1886
Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat

Per P. Xamena

Març, 6.—Veinte y dos años han transcurrdo desde que los fabrican-
tes de aguardiente de esta población realizaron por su cuenta la obra de
canalizar las calles en donde tenían montados sus establecimientos, para
dar salida a las heces del vino, evitando molestias al vecindario (1862-
1864). El aplauso fue unánime por ser el resultado provechoso, pues ade-
más de desaparecer los cont nuos charcos y arroyos que >formaban aque-
llos desperdicios, de olor nada agradable en la vía pública, impidiendo el
libre tránsito, se consiguió que se interesasen en llevarla a cabo varios
propietarios, para tener donde verter las aguas sucias y pluviales de sus
fincas urbanas. La higiene ganó mucho con la red de cloacas iniciada en
la calle del Mar, en la de la Plaza y en la del Agua hasta perderse en la
acequia llamada de la Vila.

Desde entonces, a pesar de la utilidad reconocida en aumentar sus
ramificaciones de una manera paulatina pero uniforme, hemos perma-
necido estacionarios.

El clamor de los habitantes de esta localidad respecto del mal estado
del piso de sus calles ha sido incesante, y con toda especialidad de la
Mayor, convertida en un barrizal asqueroso en toda la temporada de in-
vierno. (D'un article de D. Jordi Veny Maimó)

Març, 6.—Por carta que tenemos a la vista de persona que merece
nuestra confianza, se asegura que el Sr. Sagasta (Presidente del Gobier-
r o) ha ofrecido la sede vacante de esta Diócesis a nuestro paisano el
Excmo. y Ilmo. Sr. D. Antonio Puig, Obispo de Puerto Rico.

Mate, 6.—Es sumamente laudable la conducta que observó el can-
tante Garau el jueves gordo, invitando por medio de un pregón a todos
los pobres de esta localidad que no habían podido matar cerdo, para que
fueran a su casa y se les daría la cantidad de tocino suficiente para ce-
lebrar aquel día.

Març, 6.—E1 baile de mascaras que el jueves gordo se celebró en el
Centro Filarmónico, no estuvo tan concurrido como era de esperar. ¡Está
visto que esta diversión no cuenta en esta villa con tantos partidarios
como en otras partes! Veremos si el que se celebrará mañana en casa
de Manuel a beneficio de los socios, obtendrá mejor resultado.

FELANITX

Crbniques de Premsa Forana

Amb «E rnhc 12U bona» ha comegat
temporada teatrai a Palma

Enguany a Ciutat han estat pri-
merencs. El passat dia 21, suposam
que per causes inherents a la pro-
gramació itinerant de la companyia,
tingué lloc l'inici de la temporada
teatral. I fou al Principal amb el
primer muntatge realitzat per la
novella Compañía Nacional de
«Teatro Clàsicop que dirigeix Adol-
fo Marsillach, depenent del Ministe-
ri de Cultura del Govern Central.
Ens hem d'alegrar de la creació
d'aquesta companyia per quant tara
possible —almenys aquest es el seu
objectiu— la recuperació d'aquell
teatre tan arrelat en les nostres tra-
dicions més caracteritzades i que
sóii una imatge fidel de la nostra
com Lope, Tirso, Calderón, Cervan-
privia h61-ii com a poble. Noms
tes, per citar-ne tan sols uns quants,
ens faran reviure o recordar aquells
arguments que tan encertadament
saberen aixecar damunt els esce-
naris.

Per començar aquesta singladura
s'ha elegit un classic realment sig-
nificatiu. Tal vegada no sigui el
més apropiat —això ens duria a una
anàlisi massa complexe—, però hem

L'Aliança, un estore collectiu de
varies generacions, li proporciona
grans avantatges i sempre amb ini-
ciatives de futur.

L'evolució que ha sofert L'Alian-
*.a al llarg d'aquests 80 anys de do-
Par bons serveis als seus associats
ha estat molt gran. A mes de la Clí-
nica Central —edifici construit el
1917 i que va ésser un aconteixe-
ment ciutadà (Tothom el coneixia
com el «Palau de la Mutualitat») i
que per l'afluència de socis que in-
gressaven, es va ampliar amb l'edi-
fici «Castilleios» i més trad amb
l'edifici «Padilla» ocupant en l'ac-
tualitat tota i disposa de tots
els elements necessaris per a la
practica de qualsevol exploració o
diagnòstic, així com de plantes me-
dico-quirurakrues de primer or-
dre— disposa de 12 hospitals i 54
consultoris propis estesos per tota
Catalunya, a mes dels concerts
subscrits amb clíniques de tota Es-
panya i Sud de França per a casos
urgents, avui també compte amb
l'Hospital del Sagrat Cor.

L'Hospital del Sagrat Cor, amb
un total de 53.000 metres quadrats
edificats i amb previssió per a fu-
tures ampliacions, té una capacitat
de 404 llits i les cambres ocupen tan
sols una décima part de l'edifici, a
fi de donar cabuda als mitjans tèc-
nics més moderns i les condicions
sanitàries i de feina i estances mes
adequades per al diagnòstic i el
tractament de les malalties. Per
això esta considerat com un dels
hospitals més ben concebuts i ins-
tallats del móh.

Però no bastava a L'Aliança ofe-
rir els seus serveis als s-bcis de Ca-

de constatar que es ben representa-
tu del teatre que s'intenta recupe-
rar. «El médico de su honra» es un
drama —quasi millor seria parlar
de tragèdia— en el qual es reflec-
teix el concepte de l'honor sense
entrar en judicis de cap classe. En
alguns moments l'obra està alleuge-
rida amb unes guantes pinzellades
d'humor ben aconseguit, la qual
cosa li dóna naturalment una atrae-
ció desitjada que de lo contrari es
convertiria en una obra massa den-
sa i feixuga. El desenvolupament ho
és feixuc, i això es un defecte, tant
del text com del muntatge. S'hauria
d'haver acurçat el trajecte final, que
horn ja endevina i sospita.

Malgrat tot es tracta d'un mun-
tatge de gran qualitat en el que la
direcció escénica i l'escenografia
destaquen. També cal destacar la
interpretació que fa José Luis Pe-
llicena com a personatge principal
i el secundari i difícil de Francisco
Portes.

Esperem veure noves aportacions
de la companyia

JOAN GUASP

talunya, a Mallorca n'hi tenia un
bon número d'ells i per això ha con-
certar els serveis de Sanitaria Ba-
lear (Clínica Mare Nostrum) i ha
confeccionat un quadre de metges,
de tal manera que eIs socis resi-
dents a Mallorca, si no volen, no
tenguin necessitat de traslladar-se a
Barcelona i puguin tenir també aquí
una cobertura total com Ia que re-
ben a «casa seva», que per això son
mutualistes.

I dintre d'aquestes cobertures po-
dem ressenyar especialment:

— Lliure elecció de facultatiu
entre més de 1.000 metges.

— Hospitalització mèdica, pedià-
trica, en UVI sense limitació als
dies d'estança ni discriminar malal-
ties.

— Els més moderns medis de
ehabilitació i si és necessari l ' in

ternament en clínica.

— Accés directe a la consulta de
qualsevol metge o clínica de la xar-
xa pròpia dé Catalunya, especial-
ment del quadre de la Clínica Cen-
tral i de l'Hospital del Sagrat Cor.

— R evissions ginecològiques.

— Part sempre assistit per metge.

— Neteja de boca, etc., etc.

I pel fet de que L'Aliança es una
obra eminentment social, un miran
on ha calgut contemplar-se per a
escometre qualsevol funció social
en materia sanitaria, ja que*Ouinta
de Salut L'Aliança no endebades
n'ha estat la pionera indiscutible, i
que no té en absolut interés lucra-
tiu, els seus socis tenen una quota
única de 1.675 pts. per persona.

P. R.

L'Aliança



l'únic país àrab que manté relacions
cliplomittiques amb Israel.

• La Junta Electoral Central de-
cidí no obrir cap expedient a TVE
per l'aparició de les sigles PSOE
quan es repetien les imatges d'uns
gols de la selecció espanyola en el
Mundial de Mexic.

a Els serveis d'informació de la
Guardia Civil han procedit a la de-
tenció d'un pressumpte membre del
clandestí Sindicato Unificado de la
Guardia Civil qui serà acusat d'un
delicte 'de sedició.

• El Departament de Sanitat
deis Estats Units ha anunciat que
s'ha començat a utilitzar el medica-
ment AZT amb malalts de la SIDA,
per considerar que aquesta medicina
es la que més bons resultats dóna
ara mateix en el tractament de la
síndrome.

• Per tal d'acomplir amb els pre-
ceptes islàmics i front a la pressió
dels grups religiosos radicals, l'em-
presa del transport públic de la ciu-
tat d'El Caire, esta estudiant la pos-
sibilitai d'organitzar línies d'autobu-
sos urbans d'ús exclussiu per a les
dones.

• GREENPEACE intenta impe-
dir la celebració de maniobres mili-
tars de l'Exèrcit espanyol a l'illa
Cabrera, realitzant actes de protes-
ta davant del vaixell que, en el port
de Pcraires, estava preparat per al
transport de les tropes i el material
a Meta.    

FRED IOR
Aire acondicionado.
Cámaras 1'1- . r,

1u- orificas, tle

C. Isaac A I bé n iz, 2
Tel. 1358040
	

CA LONG E     

Rubio's
Alta peluquería femenina y mas-
culina.

Salón de belleza atendido por una
profesional.

Servicio de bar para nuestros
clientes.

Horario: De 10 de la mañana a
8 de la tarde.

No cerramos al mediodía.
C. Mayor, 27- 1." - Tel. 582311i
Para su comodidad pídanos hora.

SE NECESITA OFICIA I. h" o 2."
CARPINTERIA - Imprescindible
antecedentes profesionales.
In f.: rel. 575(137

DESAPARECIDO PASTOR
ALEMAN, en Porto-Colom. Respon-

de a Chaco. Tiene arañazos en la
cara. Se gratificara su devolución.
kifi: Tel 575201i.

SE DAN CLASES DE REPASO 1)E
EGII, Matemáticas 1." BUP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P. -
la.: C. Da meto, 54-1." - Tel. 582110

.1=10=

Tajom Porao Cmcd, mo
Av. C. Llonga, Local 14 (Porto Cari)
Tel. 657565 - Cala d'Or

Mayor, SO - Tel. 582204, 582002 -Felanitx

En barco a Barcelona y Valencia:
DESCUENTOS ESPECIALES: 25 °/„ Residentes - 20 7„ Ida Y

vuelta - .10 0/. coche.

OFERTA ESPECIAL TENERIFE:
4 noches 23.950 ptas.

Este precio incluye: Avión Palma--Tenerife—Palina. !lote l
en media pensión. Guia acompañante desde Palma. Trasla-
do hotel aeropuerto. Seguro viajeros.

cine principal
Tel. 580111

Seguimos proyectando los últimos éxitos

Viernes 10, sábado 11, 9 noche.

Los Exploradores

9 Semanas y media
Domingo 12 sesión continua desde las 3 - tres películas

Dartacan y los Mosqueperros; la ilusión de los niños

Los Exploradores; aventuras, acción en el espacio

9 Semanas y media; la película de más éxito de este verano

Dartacan y los mosqueperros; sólo se proyectará una sola vez
en la 1." sesión.

Proxima semana

ESPIAS COMO NOSOTROS y ENEMIGO MIO

HORARIO: Viernes y sábado 9 noche.
Domingo, a las 3 tarde en sesiones continuas.
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FELANITX

No vos cregueu que els dirigents
de la retaguardia nacional estassin
mans fentes, mentre els militars
taven pels camps de batalla. Ni d'un
bon tras! Alià els haguessiu vists de-
mana que te demana als contri-
buients, com si volguessin fer veri-
tat la dita de que mai s'ha de per-
dre per demanar.

El ,, FELANITX» ens informava,
pun.qtalment, sobre la demanera que
imperava aleshores dins la nostra
Ciutat, i a les seves pagines es pu-
blicaven les !listes dels qui entrega-
ven pessetes, joies o monedes d'or
per ajudar a dur la creu balica.
També es demanava, de forma bas-
tant comprometedora, l'assistència a
actes culturals-artístics per tal d'en-
carrilar-ho al mateix fi: el Movi-
miento Nacional.

Vegem-ne un petit mostrari:

VELADA PATRIOTICA
El Amor Patrio exige vuestra asis-

tencia al acto que se celebrará en
el Salón de la Caja Rural para con-
memorar el Día Histórico de la
Raza.

La recaudación será a beneficio
del Movimiento Nacional.

— Bastó que se lanzaran por
nuestras calles estas proclamaS
vitando a un Acto patriótico para
que se llenase hasta rebosar de pú-
blico de todas las clases sociales.

— Además estaban presentes los
Sres. Comandante Militar D. Carlos
Simarro, D. Miguel Caldentey, Co-
mandante,	 D. Jaime
García, Teniente de la Guardia Ci-
vil, D. Pablo Saiz Gralla, Teniente
de Carabineros, Padre Rafael Juan,
Superior de los Teatinos, D. Anto-
nio Pou, Jefe de Falange, D. José
Massot, Notario, D. Francisco Pou,
Delegado de la Caja de Pensiones y
D. Bartolome Vaquer, Presidente del
Celler Cooperatiu.

La música, discursos y poesías
que corrieron a cargo de jóvenes ba-
lillas y Cruzados del Amor Divino,
no fueron sino un canto admirable
de amor a la Patria...

Pero cuando llegó el acto a su
apogeo, fue al dirigir la palabra al
público, algunos de los señores de
la Presidencia. D. Pablo Saiz hizo
una biografia documentadísima so-
bre Colón. El Sr. Massot demostró
como no se puede ser buen español,
sin ser el mismo tiempo buen cris-
tiano, relatando la muerte heroica
del Sr. Obispo de Lérida, comparán-
dola a la madre de los Macabeos.
Finalmente el Comandante Sr. Cal-
dentey dió las gracias...

LOS DEPORTES, TAMBIEN

Para normalizar las actividades
deportivas, el Gimnástica había or-
ganizado dos encuentros a beneficio
del Movimiento Nacional...

Pero cuando estaban ya termina-
dos los detalles, la Federación se-
leccionó a tres jugadores del Gim-
nástica, Moragues, Mestre y San-
chiz, para que el próximo domingo
se alineran con la selección Balear

para contender con el Constancia a
beneficio del Movimiento Salvador
de España...

NOTA DE LA ALCALDIA

Que por Circular de la Junta Pro-
vincial de Abastos, acordó fijar las
siguientes tasas:

Trigo: En la propiedad o finca en
que se ha producido, a 48'50 pese-
tas los 100 kgs.

Harina de Trigo: precio máximo,
a 55'75 pesetas los 100 kgs.

Pan: precio máximo a 0'55 pese-
tas el kg.

DONATIVOS

Para contribuir a la suscripción
abierta en la Capital de esta Pro-
vincia para regalar un bastón de
mando al Teniente Coronel de In-
genieros Sr. García Ruiz, se admiten
donativos en esta Alcaldía, desde la
cantidad de 25 céntimos hasta cin-
co pesetas...

Per a la transcripció, resumida,

D'ALLAVORS

Ia roda del

• Setembre 1986: Eleccions an-
ticipades al País Basc.

• Per al dia 30 de novembre han
estat convocades les eleccions al
PARLAMENT BASC, després que el
lehendakari Ardanza anuncias la dis-
solució de la cambra davant la im-
possibilitat de seguir governant, per
la crisi interna que travessa el seu
partit, el PNB, i per l'aparició d'un
nou partit nacionalista, producte de
l'escissió en el PNB.

• Amb la incorporació d'un nou
ambaixador egipci a Tel-Aviv, les re-
lacions diplomàtiques entre ISRAEL
i EGIPTE s'han normalitzat, després
de dos anys d'interrupció. Egipte es



FELANITX

Sigue sin convencer el Felanitx
que no consigue puntuar fuera y
pierde puntos en su casa.

FELANITX: Vargas (1), Obrador
(2), Juan (2), Valentín (2), Barceló
(2), Juli (1), Covas (1), Nico (1), Fiol
(1), M. Angel (1) y Alfonso (2).

Maimó por Nico y Julia por Fiol.
ARBITRO: Bauza (2). Tarjeta

Kra Juan del Felanitx.
GOLES: Minuto 28, Antony, 1-0.

Minuto 37, Fernández, 2-0. Minuto
41, Fernández, 3-0. Minuto 46, Fer-
nández, 4-0.
COMENTARIO:

Partido disputado hasta el minu-
to 28 donde el Cade consiguió su
primer gol, a partir de ahí dominio
total y absoluto del cuadro local
c¡ue pudo haber aumentado su
cuenta de goles si Lladó hubiera
transformado un penalty con que
lile sancionado el Felanitx.

JUAN ROCA
2.• REGIONAL

S'HORTA, 4 - CONSELL, O
BRILLANTE VICTORIA

Gran partido de los muchachos
de Domingo Aznar, que se emplea-
ron a fondo, que tuvo que confor-
niarse con ver vulneradas sus redes
en cuatro ocasiones.

Sensacional el ariete Mas que se
apuntó todas las dianas en una tar-
de en plenitud de aciertos, que
siempre contó con la colaboración
de Juan Ramón, que sirvió balones
en bandeja, otro en el capítulo de
destacados.

Primera victoria del S'Horta que
ya demostró el otro domingo en el
feudo del Rotlet su franca mejoría.

El próximo domingo reciben la
visita del So'n Cotonerte. ¡Qué siga
la racha!
COLLERENSE, 3 - CA'S CONCOS, 2

APRETADA DERROTA
Perdió por la mínima el Ca's Con-

cos en el siempre difícil feudo d'Es
Coll d'En Rabassa.
JUVENILES

MONTUIRI, 2 - FELANITX, 3
VALIENTE VICTORIA

En un partido bronco, muchas

brusquedades por parte del equipo
local ante un público chillón, los fe-
lanitxers supieron sufrir y busCar
Ia victoria, meta que consiguieron
merecidamente, siempre fueron por
delante en el marcador.

Goles de Huguet, Sagrera y Ris-
co. Luciano tuvo la desgracia de
marcar en propia meta.

INFANTILES
BARRACAR, 1 - FELANITX, 2

BUENA VICTORIA
Victoria en Manacor conseguida

de buena lid con goles de Javi, ar-
tillero que no suele perdonar ante
el marco contrario.

ALEVINES
J.D. INCA, 2 - FELA.NITX, 2

JUSTO EMPATE
Partido jugado de poder a poder.

Los pupilos de Adrover lograron
conquistar un suculento positivo.
Goles del polémico goleador Marco,
máximo artillero del equipo.

FIltbol empresas
PROTECTORA/A. GRIMALT, 2

AUTO E. LEVANTE, 2
¡MUY MAL!

Pésimo partido de los locales. Les
faltó fuerza y ganas para ganar un
partido fácil.

PROTECTORA/GRIMALT. - Mu-
ñoz, Asensio, González, Cardell, Fe-
lipe, G. Muñoz, Lillo, Risco (Gori
m. 45), Ferrá (Barceló m. 80), Coca
y Manresa.

GOLES: (1-0) Ferrá elevando el
balón ante la salida del meta. (2-0)
Potente chut de Asensio. (2-1) Fallo
defensivo local. (2-2) De pelanty cla-
ro en favor de los visitantes.

Arbitraje discreto que no influyó
en el resultado final.

J.
1•11•111a-iall••n••••••••nn

VENDO LLAUT FIBRA de 5 metros
con cabina. Motor Solé Diesel de
17 HP. Vela tipo Marconi. Con
muchos extras. Cedería puesto de
amarre. Precio 950.000 ptas.
lnf.: Tel. 287129

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Numerosos felanitxers han sa-
lido para ROMA. Entre los expedi-
cionarios está la CORAL DE FELA-
NITX para actuar en la Basílica de
San Pedro. Una de las voces es la
de nuestro amigo JAUME «NE-
GRE» que va ilusionado en conse-
guir el objetivo de su vida, una foto
con el SANTO PADRE. ¡Bon viatge
a tots!

• Estos primeros días de octu-
bre cumplen arios: WALTER MAT-
THAU (63), PHILIPPE NOIRET y
RICHARD HARRIS (56), GEORGE
PEPPARD (53), JULIE ANDREWS
(51), STELLA STEVENS (47), AN-
GELA MOLINA (30), CHARLTON
HESTON (63), ROCIO DURCAL
(42), DONALD PLEASANCE (67),
MARIE LAFORET (46), KAREN
ALLEN (35), BRITT EKLAND (44),
PATXI ANDION (39), JUNE AYYL-
SON (69), SIGOURNEY WEAVER
(37), MICHAEL PARE (28), HELEN
HAES (86), DOROTHY LAMOUR
(72), LUDMILLA TCHERINA (62),
LLOIS MALLE (54), LISELOTTE
PULVER (57) y DALIAH LAVI (44).

• Ya está en marcha la III.a
TROBADA BALEAR A LA ARGEN-
TINA que comprende las fechas en-
tre el 17 de noviembre al 5 de di-
ciembre. Ya saben RIO DE JANEI-
RO, las CATARATAS DE IGUAZU,
¡SAN PEDRO! y ARGENTINA. Para
más información pedir en las ofici-
nas de Autocares «GRIMALT» los
folletos al respecto.

• Si le digo 'JHON ADROS, mu-
chos no van a saber quien es, pero
si les digo JOAN ADROVER serán
muchos más que le conocerán. Ami-
go de Vida la vida, disc-jokey en
aquellos buenos tiempos de «Can
Tomeu», conocedor de toda la fa-
rándula nocturna, abre un bar en
PORTO-COLOM para sus inconta-
bles amistades. El local no es nue.
VO, el «COSMOS», pero es como si
lo fuera, pronto llevará su seno per-
sonal, inconfundible por cierto.

• Ya hemos tenido la oportuni-
dad de leer el número 3 de «RITA»

esa revista felanitxera, que sigue vi.
vita y coleando, contra viento y ma-
rea, si es que hay.

• Unos aficionados empiezan el
próximo noviembre una nueva pe-
lícula felanitxera, un cortometraje,
el título y... A FORA PLOU».
Sólo sabemos que se trata de un
ymacht» interpretativo entre dos
mujeres. Se 'barajan para estos pa-
peles los nombres de una descono-
cida MARIA GRIMALT y el de otra
más conocida MERCP. PARAPAR.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos para este fin de semana tres
películas. Los dibujos animados
«DAFtTACAN Y LOS TRES MOS-
QUEPERROS». «LOS EXPLORA-
DORES» es de JOE DANTE («Aulli-
dos», «Gremlins », « El hombre-lobo
americano en Londres»), unos chi-
cos construyen una nave espacial y
se aventuran por el espacio exte-
rior. ((DOS SEMANAS Y MEDIA» r
de ADRIAN LYNE basada en la no-
vela de ELIZABETH Mc NEIL edi-
tada aquí en «La sonrisa vertical»
que dirige Berlanga. Fuerte dosis
de erotismo en unas relaciones sa-
domasoquistas. La película ha su-
frido varias versiones, en USA se
estrenó la «light» aquí la más cru-
da. ¿Pomo de luxe? No, erotismo de
lujo.

• VIP/EOCLUB. - «NOCHE DE
MIEDO» de TOM HOLLAND. Opera
prima de un famoso guionista, en-
tre sus trabajos como tal, está el
de «Psicosis-2, El regreso de Nor-
man». La película fue presentada en
un pasado Festival de Sitjes con el
aplauso del respetable. Vampiros
modernos, hombre-lobos.. , con der-
to humor y buenos efectos especia-
les.

• El domingo en «Es Torrentó»
jugarnos con el COLISTA, el ES-
PORLES... ¡Como pierda el C.D. FE-
LANITX, oMras tó, los colistas sere-
mos nosotros! Luego ya no habrá
motivos para pasar más pena, cuan-
do se está en la cola ya no se puede
estar más atrás.

• La próxima semana informa-
remos de la fi esta/onomástica de
XISCO OLIVER erg más profundi-
dad, ésta nos pilló a contrapié.

JORDI GAVINA

VENDO inedia cuarterada de terre-
no con caseta y cisterna en Pou
de Sa Teulera.
In f.: Tel. 581355 (por las tardes)

YENDO CASA en C. Mar, 38, con
piso y cochera en C. Son Pinar.
Inf.: Tel. 272187 y 252798 (de lunes
a viernes)

FUTBOL

Fuerte correctivo
Cade Paguera, 4 - Felanitx, O

DOCTOR ANIMES MAS
MEDICO PUERICULTOR

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES INFANTILES

OBESIDAD
(TRATAMIENTO DE ADULTOS Y NIÑOS)

- MEDICINA GENERAL

TRATAMIENTO DE INSOMNIO, ANSIEDAD Y DEPRE-
SION.

- MEDICO INSCRITO EN IMECO Y ASISA.

- CONSULTA DIARIA DE 7 A 9 DE LA TARDE, INCLUSO
SABADOS DE 5 A 7 TARDE,

EN. CALLE AMARGURA, 1-3.°-4.a (Edificio La Salle)

MANACOR

VIAJES MANACOR, S. A.
OA T 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 20%11. y V. 25% Rte. 40% coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013	 FELANITX (Mallorca)



IMMIVONanlom

SMOS
Porto-Colom

NUEVA DIRECCIN
Próxima apertura

Bodega de Flanitx Sdad. Coop. Ltda.
AVISO

Se comunica a los Sres. Socios interesadls en la retirada de
orujo pasen por las oficinas a la mayor brevedad posible para
proveerse del correspondiente vale.

JUNTA RECTORA

ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
()naire Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
In f.: Tel. 5•q1381

no acceptats pel govern central. El
del PSM, a qui el periodista ja de-
dicava menys espai que als
no devia saber exactament quins
eren aquests punts (i no és gens es-
trany, perquè la noticia era del dia
abans, el mateix dia que es degué
escriure la informació, i potser no
havia tengut temps d'assabentar-
se'n) i la seva resposta, a pesar
d'esser molt nacionalista, no comen-
tava res concret sobre la hei de
normalització lingüística. Per això,
al meu escrit de dia 13 de setembre
titulat I totes les altres hores en
castellà, enmig d'una certa fraseo-
logia, ironitzava aquella resposta.

Et deman, amic Mateu, que no
treguis més suc d'aquell escrit que
el que es veu a la primera. Cordial-
ment,

Nicolau Barceló

ALQUILO LOCAL planta baja.
apto para oficina O comercio, con
corriente de 125 y 220.
la.: 'I'd. 580189.

SE DAN CLASES DE INSTRUMEN-
TOS DE PERCUSION y rítmica,
con y sin solfeo,	 -

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VEND() vuRGoNETA Ebro 275
Cambi-PM-P. en buen estado
lot.: Tel. 581588

SE TRASPASA TIENDA
COMESTIBLES en C. Quatre
Cantons, 7 (Esquina C. Agua)

Inf.: Tel. 580181.

FELANITX

Resposta a Mateu Morro
Benvolgut amic Mateu:

És per a mi motiu de satisfacció
saber que un dels meus escrits ha
arribat a Santa Maria i que hagi es-
tal objecte d'atenció per part del
secretari general del Partit Socialis-
ta de Mallorca. I ho dic sense iro-
nies: es una satisfacen:).

No hi ha cap dubte que l'únic
partit de Mallorca que accepta sen-
se embuts ni ambigüitats la veritat
científica que diu que la nostra
llengua s'anomena pròpiament ca-
talana es el PSM. Dins tots els al-
tres partits, tots, trobaríem qui ho
nega o ho qiiestiona. El PSM, certa-
ment, per damunt de conjuntures
polítiques variables, sempre ha
mantingut inalterable el seu propò-
sit de voler cdffslituir en un sol po-
ble tots els països de llengua cata-
lana, essent aquesta el primer vin-
ele entre aquests països. Perfecte.
D'acord. I, a mes, no afluixeu. L'ac-
tual sistema autonòmic imposa ti-
mitacions a les opinions del PSM i
obliga a cometre excessos «naciona-
listes» als altres partits politics. No
fa res, no afluixeu.

Jo també vaig esser militant uns
anys del PSM i ara veig que em te-.
niu a la llista de simpatitzànts. No
m'atreviria mai a fer una crítica al
PSM fora de cercles nacionalistes
per por d'esser malinterpretat, per-
que no diguin «pocs i mal avenguts»
i per por de la por. Faig pinya, com
tu dius, però no es bo que un partit
politic tengui el monopoli de la nor-
malització lingüística, ni que hagi
d'esser intocable per tots aquells
que la desitjam. Justament es dóna
el cas, emperò, que seguint les evo-
lucions de la Ilei de normalització
lingüística (en minúscules) per Ma-
drid, vaig llegir una iniormació al
Diario de Mallorca on es veia que
el periodista havia telefonat als lo-
cals respectius dels partits polítics.
Entre grans lamentacions, segura-
ment ben hipòcrites, tots, excepte
el PSM, comentaven els cinc punts

Viernes lo y sábado 11 a las 9. Domingo 12 desde Ias 3

¡Una graciosa historia de acción con las estrellas que usted

prefiere!

Dos superpolicias en Miami
Terence HiM - Bud Spencer

Ofreremos

KARATE K
Viernes 17 y sábado 18 a ias 9. Domingo 19 desde las 3

¡El estilo de una época que - hizo historia!
RICHARD GERE en

C:iTTriN CLUB
Dirigida por FRANCIS COPPOLA

Complementará el programa:

«Los chicos. de la Compañía C»

Tenitat3 a !a moka

Qui se'n recorda ara?
Un dia d'aquests qualsevol em vaig trobar amb un company d'estu-

dis. En una coneguda cafeteria de Ciutat començàrem a xerrar de moltes
coses i, en un moment donat, se'ns passa pel cap recordar coses succeï-
des ja fa uns quants anys, concretament dotze, quan estudiàvem un de-
terminat curs. Em vaig adonar, ens varem adonar, que ternera encara fresc,
potser fins i tot massa fresc, tot alió que succeí l'any 1974, almenys en allò
referit al nostre ambient d'estudiants. Val a dir que sense voler ens
posarem una mica enyoradissos d'aquella epoca, cosa ben lógica per altra
banda, tant si ho miram des d'un punt de vista subjectiu, com d'un punt
de vista simplement objectiu. Tenia raó Karma quan ens cantava allO de

«Buscando en el baul de los recuerdos,
cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
Volver la vista atras es bueno, a veces,
mirar hacia adelante es vivir sin temor»

Bé, a això de «mirar hacia adelante es vivir .sin temor» ho deixarein
estar de moment, sobretot després de les experiencies beliiques de la VI
Flota dels Estats Units a Líbia i del desastre de la central nuclear soviè-
tica de Txernobyl. El cas es que ja han passat molts anys del 1974 ença,
però en el record - encara queden coses, coses que han tengut una deter-
minada importancia a nivell personal 9 fins i tot a nivell mundial. Per
això, per mirar una mica enrera, tot cercant velles epoques que coinci-
dien amb uns determinats moments personals, vaig anar a cercar al «baúl
de los recuerdos» en forma d'Anuari i em vaig trobar amb una pila de
coses de les quals potser encara vos recordaren:

Per exemple de quan Arias Navarro, aleshores president del govern
espanyol ncmenat per Franco, va fer aquell famós discurs el 12 de febrer,
tot anunciant una certa «apertura» que tanmateix va quedar en un no-
res; o del cas de la rica Patricia Hearst. Que me'n direu d'aquel' partit
a Can Bernabeu entre el Real Madrid i el Barça amb un resultat de O a 5
a favor de l'equip blau-grana?; aleshores jugava en el Barça aquell increí-
ble jugador anomenat Cruyff. L'any 1974 va ser l'any de la caiguda de
dues dictadures europees: la grega i la portuguesa. La revolució dels cla-
vells a Portugal va suposar la caiguda del règim de Marcelo Caetano i
l'apertura d'un procés de reformes socials que flavors no pogueron arri-
bar a port; a Grecia la «Dictadura) dels Coronels» arriba a la seva fi i els
exiliats començaren a tornar al seu país. Un cop d'estat a Etiòpia provo-
cava el derrocament de! Negus Haile Selassie I i s'encetava una epoca
marcada per la incertesa. L'afer Watergate provocava la dimissió del pre-
sident dels Estats Units, Richard Nixon, i a l'Arrentina moria el general
Peron. El bisbe Afioveros obria amb una homilia un enfrontament dirccte
amb el règim polític de l'Estat espanyol aquel' mateix any 1974 era exe-
cutat Salvador Puig Antich. En la part mes alegre de tot aquest seguit
d'esdeveniments ja passats, un grup suec anomenat Abba aconseguia la
victòria en el Festival d'Eurovisió amb la cançó «Waterloo».

Totes aquestes coses i algunes més em vaig trobar repassant revistes
i anuaris, i llavors no vaig poder evitar preguntar-me «es possible que ja
hagin passat dotze anys de llavors ença?». Efectivament, els anys han
passat i tots aquests fets ja formen part de la História. En un Moment
donat tots aquests fets tingueren una determinada importancia social i
política, omplint les pantalles dels nostres televisors en blanc i negre, o
les planes dels diaris, però ara sols són material de record, material d'ar-
xiu mes o menys interessant, més o menys important.

RAMON TURMEDA




