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Dissable 13 de desembre
de 1986

Preu:	 Ptes.

Telecl ab
C. Petra, 9

SANT J° AN

Medalla

«Ciutat de Felanitx»

Potser sigui el pragmatisme, potser siguin les  tàctiques electorals, les
que han aconsellat a partits tan diFerents i diferenciats com són el PSOE,
UM i PSM a deixar de costat el sistema paritari per elegir els membres
clel Parlament de les Illes Balears i abonar la proposta de la proporcio-
nalitat.

De la qüestió sistema paritari/sistema proporcional ja en parlarem
en aquesta mateixa secció el 28 de gener del 1984 (uf, com passa el
temps!) amb una conaboració titulada «Desequilibris demogràfics i Lleis
Electorals», i en aquel' moment, em rens que eren tres els partits que
donaven suport a la idea de la paritat entre les illes en la seva represen-
tació a la Cambra Legislativa dels dos arxipièlags. Després, el 14 de
setembre del 1985 amb «Identitat collectiva» parlàvem, en aquestes ma-
teixes planes, de la manca d'una personalitat supra-illenca que ens carac-
te ritza als habitants de les Balears i Pifiases. Ambdós escrits, em pens,
tenen una certa relació, o almenys poden complementar-se la perspectiva
que tenim ara després de saber que les eleccions al proper Parlament
Balear es realitzaran mitjançant un sistema proporcional.

El sistema paritari era una bona oportunitat, una oportunitat impa-
gable, de donar personalitat pròpia en el Parlament illenc a les illes de
Menorca, Formentera i Eivissa, i de bandejar oficialment l'aroma de cen-
tralisme burocràtic i de prepotencia demogràfica/política de l'illa mes
gran: Mallorca. Per?) no tot es quedava aquí. No. El sistema paritari ens
presentava l'oportunitat de donar existencia, com a cos electoral, a la
Part Forana de l'illa de Mallorca, ara completament absorbida, en el con-
texte de l'illa, per la poblada Ciutat de Mallorca que compta amb el 54 %
de la població de Mallorca i amb el 44 % del conjunt de totes les illes.
El Parlament Balear, aleshores, s'hagués convertit en una cambra de
representació territorial, on cada territori amb personalitat pròpia tindria

(Passa a la ray. 5)
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1,41:0lAllarca
La nostra pob!ació sera denla la

seu de la VI Trobada de Bandes de
Música de Mallorca, esdeveniment
organitzat i patrocinat pel Consell
Insular de Mallarca i que queda
enmarcat dins el programa general
de la comniemoració del centenari
de Felanitx com a ciutat.

Són vint-i-quatre les agrupacions
que tenen concertada l'assistència a
aquesta diada musical que s'iniciarà
devers les 11 del mati i que es
regirà pel següent ordre:

L'arribada serk al passeig d'En
nest Mestre i cap a les 11 esta pre-
vista la concentració al carrer de
Guillem Sagrera. A les 12 s'iniciarà
Ia desfilada pc1 carrer de Jaume I i
plaga dc Sa Foni . . Les Bandes s'ani-
ran collocant a l'escalonada parro-
quial, des d'on interpretaran —sota
Ia batuta del director de la nostra
Banda Felip Manchón— «La Balen-
guera» i l'Himne Nacional.

Després, la Presidenta de la Co-
missió de Cultu ra i Educació diri-
gira unes paraules als músics. El
Pfesident del Consell Insular Jeroni
Alberti liiurara a cada un dels di-
rectors assistents la subvenció con-
cedida per la carporació insular i
clausurara. l'acte.

Després tots eis assistents es di-
rigiran al Parc de La Torre on
participaran d'un dinar de com-
panyonia.

Oferim tot seg lit la relació de les
Bandes que assistiran a la trobada:
d'acord amb l'orJre de desfilada:

1 '—ALGAIDA
2.a—ARTA
3 a—L'ALMUDAl NA
4.a—CAMPOS
5 •a—P E TRA
6 a—CALVIA
7.°—CAPDEPERA
8.a—ESPORLES
9.3—SANTANYI

10.a—COMUNITA.T EVANGUICA
11.a—POLLENÇA
12.a—INCA
13.a—SON RAPINYA
14.a—PORRERES
15.a—MANACOR
16.a—SA POBLA
17.a—MURO
18.a—LLUCMAJO R
19°—MONTUÏRI
20 a—SANT LLORENÇ
21.a—SON SERVERA
22.a—MUNICIPAL DE PALMA
23 a—MILITAR
24.a—FELANITX

Recordam que amb motiu d'a-
questa trobada i per tal de deixar
Ihures els baixos del Mercat i poder
fer-ne ús en cas de pluja , el mer-
cat dominical se situara a la plaça
crEspanya.	 .
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Demà es reemprenen els actes

commemoratius del Centenari, amb
Ia VI Trobada de Bandes de Música
de Mallorca, de la qual en donam
compte detallat en aquest mateix
número.

Pel proper dijous dia 18, a les 21,
a la sala de la Caixa de Balears «Sa
Nostra», hi ha anunciada una confe-
rencia a càrrec del nostre collabo-
rador i cronista oficial de la Ciutat
Mn. Pere Xamena, qui parlarà sobre
«Felanitx a finals del segle XIX».

El dissabte dia 20, a la Casa de
Cultura, sera inaugurada una expo-
sició de labres, periòdics i altres
impresos «Cent anys d'història».

I a les 21, a la plaga de Sa Font
hi haurà una gran ballada popular
organitzada per S'Estol d'Es Gerri-
co, amb la qual es donaran finalit-
7ats els actes organitzats amb mo-
ta! del Centenari.

Avis als nostres lector i
anunciants

La Redacció d'aquest setmanari
posa en coneixement dels lectors i
anunciants que degut a que Nadal
i la segona festa s'esdevenen en-
guany a meitat de setmana, la qual
cosa dificulta molt la confecció del
número que hauria de sortir el dia
27, aquest quedara suprimit. Amb
l'edició de dia 3 de gener tornarem
prendre contacte amb_els lectors.

Des de fa un grapat d'anys, s'ha
anat introduint entre nosaltres el
costum de, per aquestes festes, fer
els anomenats arbres de Nadal.
Aquest costum, a Inés d'estrany a
les nostres tradicions, suposa una
greu degradació per als nostres bos-
cos: cada any, un nombrós gnu) de
persones invadeix pinars, savinars i
alzinars per dur-se'n a ca seva, ta-
llats d'arrel, arbres o arbusts que
quinze dies més tard aniran a parar
al pipa' del ferns.

Si vos hi fixau be, veureu corn
aquest costum es ben absurd: pen-
Sau que, per exemple, un alzinar ne-
cessita entre 150 i 200 anys per fer-
se, la qual cosa suposa que amb una
destral i un quart d'hora podem
desfer la feina d'anys i anys de la
natura.

Per altra banda, arrabassar arbres
o arbuts esta penalitzat per la llei.
Això significa que no hem de tran-
sigir pus. Jo n'hi ha prou d'espec-
tacles denigrants. Si qualcú no es
resigna a deixar el costum, que posi
en marxa la seva imaginació i cer-
qui alternatives, que n'hi ha moltes

—adornar arbres sembrats dins cos-
siols, que es puguin ressembrar;
ajuntar branques seques...—. Per-
que a partir d'ara no podem per-
metre que això passi pus davant els
nostres ulls: com hem dit, esta pe-
nalitzat per !a Ilei, una llei que s'ha
de fer complir. Aquesta és també la
tasca de tothom: no hem de deixar
que davant els nostres nassos es-
penyin més el nostre món. Com a
ciutadans, tenim uns drets i uns
deures als quals no podem renun-
ciar. S'han de denunciar totes aque-
lles persones que, amb la seva ac-
ció, no fan Inés que reflectir una
manca de respecte per l'entorn.

Si per qualque raó no voleu fer
Ia denúncia vosaltres mateixos, po-
deu recórrer a institucions com el

(telf. 71.74.40), o el
G.O.B. (telf. 72.11.05) —on podreu
rebre més informació—, les quals
faran la denúncia grades als vos-
tres avisos.

Perquè la naturalesa també es me-
reix un Bon Nadal.

AGRUPACIÓ G.O.B. - Felanitx



NINS i NINES
Moda infantil i juvenil

Costa de Sa Plaga, 12
	

Tel. 581821

Compre lo que necesite al mejor precio en

Alimentación CATI BOU
Sin necesidad de ofertas

Felices fiestas y próspero Año
C. Proïsos. 22	 Tel. 580551

TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA EXCMA. SEÑORA

D.' CingeLita Masot Obizanda
acaecido en Madri I, el dia 18 de diciembre de 1983

Su esposo Enrique Falcó, hijos y demás familiares, al recordar a sus amistades tan sen-
sible pérdida les ruegan se sirvan tenerla presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán
vivamente agradecidos.
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FELANITX

Setmanari d'interessos locas

origf
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.250 Ptes.

Semestral a fora: 1.400 Pies.

SANTORAL

Diu. 14 St. Joan de la Creu
Dill. 15 St. Valeria
Dim. 16 Sta. Albina
Dim,17 St. Llàtzer
Dij. 18 Mare Déu l'Esperança
Div. 19 St. Nemesi
Dis. 20 St. Domingo de Silos

LLUNA

Lluna plena dia 16

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i

, diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Ditunenges 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
19 h. Diumenges i festius, a

les 9,30 i 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.

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

Felanitx - Cala Murada: A les
8,30 i 12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: A les
9 ¡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 Piña
Dilluns:
	

Gaya-Melis
Dimarts:
	 Miguel-Nadal

Dimecres:
	

Jaume Rotger
Dijous:	 C. Ticoular
Divendres:	 Francesc Piña

TELEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencias)
582200
Funerària 	580448 —481144
Ambultuicies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia 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 20, tomó los siguien-
tes acuerdos:

Antes de entrar en el Orden del
Día y en vista de la información
publicada en el Semanario Felanitx
del día 18 pasado sobre la aplica-
ción de una nueva Ordenanza, esta
Comisión acordó remitir una nota
aclaratoria a dicho Semanario para
su publicación.

Se aprobó por unaniwidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 29.262.686 Pts.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de una cafe-
tería en calle Miguel Bordoy, 25.

Se desestimó el escrito de D. Bar-
tolomé Adrover Vaquer interesando
la demolición de las edificaciones
levantadas por este Ayuntamiento
en terrenos situados junto a la
carretera de Cala Marçal, por con-
siderarlo atentatorio contra el inte-
rés público.

Se autorizó a D. Antonio Orus
para la instalación de una pista de
autochoques en las próximas Navi-
dades.

Se aprobó la certificación 2.a,
liquidación y factura por la pavi-
mentación de caminos vecinales.

Se dejó sobre la mesa la solici-
tud de Insalud interesando el trans-
porte a Palma de muestras de
sangre para análisis clínicos.

Se desestimó la solicitud G.O.B.
de Felanitx interesando una sub-
vención para cubrir parte de los
gastos de un cursillo de ornitología
que se impartirá en Santanyí.

Vista la solicitud de la Asocia-
ción de Padres de Alumnos de For-
mación Profesional de Felanitx inte-
resando una subvención para fines
culturales, por unanimidad se acor-
do estudiar dicha petición al Con
feccionar próximamente el Presu-
puesto para 1987.

Dada lectura al escrito del Claus-
tro de Profesores de Porto Colom,
interesando diversas mejoras en el
edificio, por unanimidad se acordó

pase a informe del Sr. Aparejador
Municipal para que cuantifique las
mismas.

Visto el escrito de la Cámara de
Comercio sobre homenaje a los
empresarios que hayan cumplido
los 75 arios de edad e invitando a
esta Alcaldía a asistir al mismo,
por unanimidad se acordó, que en
caso de no poder asistir el Sr. Al-
calde, asista el Secretario de la
Corporación.

Se informó favorablemente la
construcción de una vivienda rústi-
ca en la parcela 23 del Polígono 31
de Ca'n Gaia de Porto Colom, soli-
citada por D.a Antonia Manresa
Adrover.

Se concedió licencia a D. Francis-
co Adrover Adrover para construir
un almacén en la calle Sebastià Ni-
colau 6, con una tasa de 42.147 Pts.

Se concedió licencia a D.a Inés
Manresa Borras para construir un
edificio de apartamentos en solar
de la calle Asunción, con una tasa
de 396.742 Pts.

Se concedió licencia a D. Miguel
Uguet y María Albons para cons-
truir un almacén y dos viviendas
entremedianeras en calle Dameto
58, de Felanitx, con una tasa de
154.433 Pts.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Nicold Forteza Pomars, a
D. a Antonia Adrover Adrover, a
D. Bartolomé Alou Julia, a D.  Juana

María Martín Martín, a D.a María
y Apolonia Barceló Barceló, a
D. Juan Guardiola Vaquer, a D. Pe-
dro Massutí Nicolau, a D. Angel
Martínez Hinarejos, a D.a Margarita
Tugores Monserrat y a D. a Marga-
rita Noguera Sagrera.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

En el turno de la corresponden-
cia oficial se dió cuenta de los si-
guientes escritos:

Del Consell Insular de Mallorca
comunicando conceder Cooperación
Técnica total a este ayuntamiento
para la redacción del proyecto de
evacuación de aguas residuales de-
puradas y pluviales de la ciudad,
tramo comprendido entre la -plan-
ta depuradora y el Clot de So'n
Ferrandell.

Del Govern Balear remitiendo re-
sultados de los análisis microbio-
lógicos efectuados sobre aguas de
mar y arenas de playas de este Mu-
nicipio, campaña 1986.

Felanitx, a 27 de octubre de 1986.
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador
El Secretario

Guillermo Juan Burguera

ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
Ini.: Tel. 580381

	4101.1.111101.n
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Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
CONVOCATORIA

Es convoca als socis de la secció Hortofrutícola de la Bodega
de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda., a la reunió que tindrà lloc el
avui dia 13 de desembre, a les 21 llores, a la Casa de Cultura
(Placa de Santa Margalida).

El Consell Rector

SE NECESITA

Ayudante mecánico y
Ayudante pianchista

con carnet de 2.' y servicio militar cumplido

Inf.: Tel. 581984 - 85  

FELANITX	 3.    

LA DONA 1)1N . - E.SGLUIIA

Sr. Director:
Fins avui havia lamentat que

l'Església católica se resistís a ad-
metre les done; al ministeri sacer-
dotal, ja que, rer més que ho pen-
sas, no era capaç de veure cap
motiu racional que en justificas
l'exclusió. En efecte, de totes les
funcions del sacerdot, no n'hi ha ni
una en que intervenga per res, ni
remotament, cap atribut sexual del
n-sascle, ni primari ni secundari. Si
ara, per exemple, em diguésseu: «Es
que per dir misa, confessar o pre-
dicar, es indispensable, posem per
cas, servir-se de la barba», llavors
se comprendria que les dones fos-
sen considerades ineptes per a tais
funcions. Però tots sabem que no
es el cas.

Es cert que Jmucrist no va orde-
nar cap dona (o així ho suposam),
quan en tenia que li anaven a darre-
ra; però hem de pensar que ell, en
quant a home, no deixava d'estar
condicionat per un medi social on
les dones no pintaven una regadora.
Podem, doncs, bellament suposar
que tal abstenció responio a raons
conjunturais. una dona, no
sois pot pintar totes les regadores
que vulga, sinó explicar física ató-
mica a una universitat, esser primer
ministre d'un gran país i contribuir

CIN

¡La película de la juventu(l!

a decidir els destins de la Humani-
tat Nomes una inercia no gens en-
comiable ha pogut impedir durant
tant de temps que l'Església assu-
mis els signes del temps.

Però, per mes que els mitjans de
comunicació no ho hagen anunciat
amb el renou que era d'esperar, se
presenta un canvi imminent en
aquest terreny. Ho dic perquè, a
l'ofici del dia de la Puríssima, a la
parròquia de Felanitx (i supós que
a totes les de la diòcesi), entre les
pregaries comunitaries, se va poder
sentir la que transcric literalment:
«Preguem, en aquesta festa de Ma-
ria, per les dones. Que a tot arreu,
a la societat i a l'Església, tinguin
el mateix tracte i les mateixes possi-
bilitats que els homes. PREGUEM».

Sí, senyors. Tal com ho heu
Ilcgit. Llavors, si a la societat, i en-
cara dins l'Església mateixa, les do-
nes han de tenir les mateixes possi-
bilitats que els homes, es evident
que han de poder accedir no sols
al simple sacerdoci, sinó a la digni-
tat del bisbe i, per que no?, a la
de Papa.

Es impensable que l'Església cai-
ga en una contradicció tan flagrant
com seria la de proposar als fidels
una pregaria per demanar una gra-
cia a la qual ella mateixa pensas
continuar posant obstacles perquè
se fes realitat.

Total: que les dones, els fidels en
general i l'Església tota estan de
vertadera enhorabona. Jo, mentres-
tant, per allò que puga venir co-
mençaré a aprendre les declinacions.

Atentament
Una cristiana impacient

llepolies
easolanes

TORRO DE JIJONA

Ingredients: 1 Kg. de bessó d'a-
rnetlla torrat i 800 gr. de sucre
mòlt.

Preparació: El bessó, un cop es-
caldat i pelat es deixa secar mig
cha i es posa al forn fins que queda
ben torradet. Llavores passau-lo per
la maquineta de capolar i després
mesclau-lo amb el sucre n'Oh i tor-
naulo passar per la maquina unes
guantes vegades més. (Com més el
passareu més fi serà).

A continuació feis les barres i
posau-les dins paper de barba o una
capseta de cantó per tal que pugui
absorbir

Nota: Aquest torró es millor fer-
lo unes guantes setmanes abans de
les festes.

Agraiment
La familia Orfi-Huguet, da-

vant 1 , s nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de 1,-1 mort de Joan Hu-
guet Canet i en la impossibili-
tat de correspondre les a totes
personalment, ho vol fer per
mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

DIETARIS

AGENDES 1987
Disposam d'un bon assortit de
les millors marques

Papereria
RAMON LULL
C. Major, 25

SALO !Varia
PEGAR

Quan llegim els diaris mallor-
quins o d'abast estatal i ens fixam
en les planes de succesos, sovint
constatam una greu situació: enca-
ra hi ra un gran nombre de casos
de- maltractes d'infants pels seus
pares, infants que han ingressat a
urgencies plens de cops i ferides.
Perventura algun d'aquests casos
han succeit a la nostra ciutat.

El capdavall d'aquesta qüestió es
que encara hi ha pares/mares que
peguen als seus fills, mes o menys,
però els peguen. Possiblement no
existeixi una gran incidencia de
maltractes a Felanitx. Però si que
hi ha pares/mares que peguen so-
vint-sovint als seus infants. Els pe-
guen perquè han romput qualque
cosa de valor, han fet alguna mali-
feta o quelcom parescut. També
perquè arriben cansats de la feina
o els problemes els aclaparen, i
per això involuntàriament toleren
menys els seus fills, que amb les
seves preguntes continuades i ganes
de jugar els treuen de llóc.

El mes important pels pares/ma-
res es autocontrolar-se totalment,
mai pegar als seus fills; mai vol dir
en cap ocasió ni per cap motiu. Cal
entendre que quan un pega al seu
fill. aquest viu una situació emocio-
nal molt intensa i negativa, es in-
descriptible la vivencia de panic i
de terror qe pateix.

Es evident que mai hem de pegar
als fills. Però, que cal fer quan fan
alguna malifeta? El mes important
es explicar-los al seu nivell el que
han fet, perquè no ho han de fer
mes. Si tornen caure en la mateira
malifeta, es poden aplicar alguns
correctius, com suprimir algurra
cosa que desitgen molt o els es molt
agradable, o fer tasques que no els
hi agrada fer. Però sempre explican-
los perque aplicam el correctiu.

Per consultes i suggerències diri-

gir-se a la redacció d'aquest setma-

nari.

Bernat Calafat, Psicòleg
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Viernes 12 y ssibado 13 a las 9. Domingo 14 desde las 3

CIUICF CELESTIAL
--Nunca sabes quien te protege—

Y una obra estremecedora

GRUPO SUICIDA
Viernes 19 y stibado 20 a las 9. Domingo  21 desde las 3_

¡Un tern ble hecho criminal de dolorosa actualidad!

Crimen en familia
Basada en hechos reales sobre la dulce Neus.

Con Charo López, Agustín González y Cristina Marsillach
Y la obra mas d vertida del cine actual

SIMPATICO CARADURA
Jean Paul Bel mondo

ALTA PELUQUERIA FEMENINA Y MASCULINA
Diplomado en el tratamiento para el cabello.

Salón de belleza atendido por una profe-
sional.

Horario: De 10 mañana a 8 tarde.

's MAYOR, B27 Pisso.ntTeld. 58) 23 16.Hubio 



representació de la Sarsuela «DOÑA
FRANCISQUITA». A l'hora dc tan-
car la confecció d'aquest Setmanari
no es coneix el nombre de possibles
assistents, ni el dia ni l'hora. Infor-
macions que es publicaran en el tau-
ló d'anuncis de la Llar o en la pro-
pera edició.

vida social
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Ceràmiques Mallorca a Baleart 86
a la III Fira del Fang
L'empresa felanitxera Cerámicas

Mallorca, ha estat present aquests
dies a dues mostres importants dins
l'ambit illenc, la Fira d'Artesania
«Baleart 86», presentada per la
Institució Ferial de Balears IFEBAL
al passeig del Born de Ciutat i a
Ia III Fira del Fang de Marratxí,
installada a la Barbacoa «Ses Tres
Germanes» sota l'organització de
l'Ajuntament de Marratxí amb la
collaberació del CIM y de «Sa Nos-
tra». Obviament, la ceràmica fela-
nitxera constitueix un alt exponent
i gairebé únic de manufactura se-
lecta ,a1 marge ja de la ceràmica
popular que es treballa a diversos
indrets de Mallorca i sobre tot dins
el terme de Marratxí.

També hi havia a «Baleart 86» un
estant on s'exhibien els populars
instruments musicals que promo-
ciona el grup musical «Sis Som»,
realitzats amb canyes, ossos, cui-
ros, etc.

Pere Bennissar i Bernat Sansó
exposen a «4 nats»

A la Galeria 4 Gats de Ciutat, des
de dimecres passat es troba oberta
una exposició de pintura, a la que
al costat de dos artistes més hi
exposen els nostres paisans Pere
Bennassar Obrador i Bernat Sansó.

Aquesta mostra restara oberta
fins dia 17.

Conferencia «Felanitx a finals del
segle XIX»

Dijous dia 18, a la sala de la
Caixa de Balears «Sa N'ostra»,
Mn. Pere Xamena pronunciara una
conferencia entorn a «Felanitx a
finals del segle XIX». Es un acte
que patrocina «Sa Nostra» per la
commemoració de Ia proclamació
de Felanitx com a ciutat

Curs Stvdia
La trobada que estava anunciada

per avui dissabte al capvespre a
Marratxinet, tindrà lloc avui a Fela-
nitx al Collegi de Sant Alfons.

La dirigira el Pare Antoni Oliver
Monserrat. El tema de reflexió es
«L'Advent. El Senyor ve».

Començarà a les 5 del capvespre,
i acabara amb la Missa, a les 7.

Hi són convidats a més dels
alumnes d'Stvdia, els Creuats de
l'Amor Diví, els Pares d'Alumnes i
lotes les persones interessades.

Una nova revista a Manacor
El passat dia 28 de novembre va

tenir Roe a Manacor la presentació
d'una nova revista. «Setmanari» és
el nom de la publicació que, com
indica el seu nom, sortira hebdo-
madariament.

El seu director es Toni Tugores,
Qtli havia exercit anteriorment la
del «Manacor».

El número de presentació consta
de 62 planes i s'ha imprés a «Infor-
macions Llevant, S. A.».

Desitjam liarga vida a la nova
publicació.

6frculo Recreativo
Se hallo n.al cobro en conserjería

Ias cuotas carrespond lentes al pre-
sente afio 1986. 'Se ruega a los Sres.
socios que tertgan'a bien •reti rada s.

Pluja
Les precipitacions registrades el

passat mes de novembre són les
següents:

Dia 13, • 4 , , ,,litres
Dia 16, 8.. »
Dia 17, 13'8	 »
Dia 27, 24'6
Dia 28, 0'4 "
Dia 29, 0'2'
Dia 30, 13'5

Total recollit durant el mes, 64'5
litres per metre quadrat.

Mutualidad La Protectora
RENOVACION DE CARGOS

El pasado domingo, en el local
social, tuvo lugar la anunciada
Junta General Ordinaria para la
preceptiva renovación anual de la
mitad de los cargos directivos.

Efectuada la votación fueron ele-
gidos:

Presidente, D. Miguel Vadell Roig.
Contador, D. Antonio Vicéris Ben-

nassar.

Vice Secretario, D. Gabriel Fiol
Bennássar.

Vocal 1.°, D. Felipe Martín Alvaro.

LOTERIA
Se advierte a los señores mutua-

listas que el pago de las cuotas
pueden efectuarlo cualquier día en
el Bar del local social.

Para que no haya lugar a recla-
maciones, se advierte que las parti-
cipaciones de la Loteria Nacional
se les reservará a los mutualistas
hasta el día 20 del actual. Pasado
dicho plazo se pondrán a la venta
las que queden.

Liar de la Sa. Edat
ACTIVIATS SOCIO -CULTURALS
CURSET NADALENC

Dimarts dia 16 a les 4 del cap-
vespre.

MOSTRA DE TORRONS I LLE-
POLIES DE XOCOLATA, a càrrec
del Grup Taller de Cuina de So'n
Cladera, coordinat per la monitora
Margalida Mulet i l'Assistenta Social
de l'Ajuntament de Palma Margali-
da Barceló.

Dimecres dia 17 a les 5 del cap-
vespre.

MOSTRA DE CUINA - PLATS Ti-
PICS DE NADAL.

Dijous dia 18 a les 5 del capves-
pre.

Conferencia a càrrec del P. GA-
BRIEL LLOMPART, teatí, que trae-
tata «LA PINTORESCA HISTORIA
DEL BETLEM MALLORQUI».

EXCURSIÓ
Divendres dia 19 a Lluc, se podrá

assistir al cant pels Blauets de la
Salve, Lloseta on es visitara el pa-
lau dels Comptes d'Aiamans. El di-
nar al Foro de Mallorca.

FESTA DE LA NIT DE NADAL
S'organitza una festa per la Nit

de Nadal que començarà a les 10'45
del vespre amb una xocolatada, en-
sairnades, coques, torrons, cava Co-
dorniu, fruites, gelat, etc.

Les places són limitades.

AVISOS
Reunió

Es convoca a totes les persones
interessades en participar en la con-
fecció i collocació de l'ornamenta-
ció nadalenca de la Llar, a una reu-
nió el proper dilluns dia 15 de de-
sembre a les 6 del capvespre.
Loteria

Es recorda a tots els socis de la
Llar del Pensionista que fins el dia
20 podran retirar una participació
de la Loteria de Nadal que les sera
entregada gratuïtament. Aquells que
no la retirin s'entén que renuncien
a la mateixa. La loteria sobrant no
repartida passara a propietat de tot
el collectiu de socis.

Sarsuela al Teatre Principal
El Consell Insular de Mallorca ha

convidat a les Institucions i Asso-
ciacions de Tercera Edat de Mallor-
ca perquè assistesquin gratuïtament
al Teatre Principal de Palma a la

NAIXEMENTS
A Sa Pobla, la llar dels esposos

Gabriel Ramis Simó I Assumpció
Juan Obrador, s'ha vista augmenta-
da amb el naixement de la seva
segona filla, una nina preciosa que
en el baptisme rebrà el nom de
Margalida.

Felicitam els venturosos pares.

Els nostres benvolguts companys
En Bernat Bennasar Riera i esposa
D.a Barbara Adrover Albons, s'han
vists alegrats amb el naixement del
seu primer fill, un nin que rebrà
el nom de Pere.

Enhorabona als novells pares.

ENLI. kÇ
BORDOY-ANDREU

Dissabte passat, a la Parròquia
de N.a S.a del Carme de Porto Co-
lom, s'uniren en matrimoni els jo-
ves ARNEST BORDOY MESTRE i
CATERINA ANDREU MESTRE.

Beneí l'enllaç el Rev. Pare Gui-

llem Bathe, Carmelita, i apadrinaren

els nuvis els seus respectius pares
D Pedro Bordoy Ramis i D. a Josefi-

na Mestre Gira!, D. Simó Andreu

Obrador i Da Coloma Mestre Mes-

quida.

Enviam als novells esposos la

nostra més cordial felicitació

NECROLÒGIQUES
Dia 2 de desembre, entrega l'ani-

ma a Déu a Felanitx, a l'edat de 72

anys i després de veure's confortat

amb els sagraments, D. Joan Huguet

Canet, de Sa Canova. D. e. p.
Reiteram la nostra condolencia a

la seva filla Catalina, fill politic Ga-
briel Orfí i als altres familiars.

Dijous de la setmana passada va
morir a l'edat de 78 anys, havent re-

but els sants sagraments, D. Damià

Nicolau Huguet, de Ca'n Not. A.C.S.
Enviam el nostre més sentit con-

do! a la seva familia i d'una mane-
ra especial a la seva esposa D.  An-

tònia Monserrat i fills D. Baltasar
i D. Bernat.

Secció Religiosa
ESGLRSIA DE ST. AGUSTI

Fasta de Santa Liuda
A V u i ditiSabie dia 13	 s la

festa de Santa Llucia, advocada
contra les malalties dels ulls. A les
7'30 del vespre, hi haurà missa
solemne cantada, amb sermó que
dila Mn. Miguel Serra Llodra, Arxi-
prest de Felanitx.

Restaurante MALLORCA
Pasee Reldn	 21 - Tel. 581631 - Fanal

Especialitlati en &tos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.
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l'oportunitat de fer valer amb vots el seu pes específic. Però això, aquesta
idea, o aquesta illusió, s'ha quedat sols en aholl: una illusió, tot i que
qualque politic l'hagi qualificada de «fantasma».

Tanmateix no crec qe el sistema que s'ha elegit per votar els repre-
sentants al Parlament Balear sigui un sistema proporcional en estat pur.
Els números canten. Es deu tractar del que s'anomena «proporcionalitat
corregida», o alguna cosa semblant. Ho podeu comprovar vosaltres ma-
teixos amb aquestes dades.
Illa Poblad() (*) Escons N.° habitants per escó
Mallorca 534.705 33 16.203
Menorca 57.843 13 4.449
Eivissa 59.983 12 4.998
Formentera 4.222 1 4.222
(") Cens del 1981.

Bé, ja esta fet. El sistema proporcional (corregit?) sera el que fun-
cionara a les Illes. Tanmateix no deixen de sorprendre'm alguns canvis
que es produeixen en l'estratègia política en qüestió de pocs anvs.

Tinc a l'abast el projecte d'Estatut de les Illes Balears i Pitiüses fet
pel PSM, editat el maig de 1981, i ara vos relacionaré algunes de les coses
que deia aquell avant-projecte:

Art. 25-1. El Consell General (es refereix al Parlament) representa
els pobles de les Illes Buleurs i Pitiüses.

Després, en les Disposicions Transitòries, diu:
4 2. El Parlament o Consell General de les Illes Balears i

estarà integrat per 80 consellers.
4-3. Les circumscripcions electorals seran la Ciutat de Mallorca, la

Part Forana de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
4-4. El nombre de consellers elegits per circurnscripció sera: 20 per

la Ciutat de Mallorca, 20 per la Part Forana de Mallorca, 20 per Menorca,
17 d'Eivissa i 3 per Formentera.

Les coses, emperò, han canviat ara i d'aquell projecte paritari proba-
blement no en tornarem sentir parlar. Sens dubte tenia raó aquell home-
net vell que un dia em digu6: Ramon, els anys no passen debades.

RAMON TU RMEDA

VENDO FURGONETA Citroen 2CV EN PORTO COLOM, se alquila
PM-A con revisión iiisada.
Inf.: Tel. 580019

AMARRE con barraca en Es Rivaló.
Precio razonable.
Inf.: l'e . 653154

ALQUILARIA PORTASA O MA-
GATZEM
In f.: Tel. 581023   ELECTRO-FRED

FELANITX

Ja tenim Casa de Cultura
	

Una greu equivocació
Com molts pocs ciutadans hau-

ran vist, aquest passat cap de set-
mana s'ha inaugurat la Casa de Cul-
tura de Felan:tx; al mateix temps
sembla que celebràvem el centena-
ri de la nostra Ciutat. I deim que
molta gent ni se n'ha adonat, a no
ser per la TV felanitxera, ja que el
Grup Governant a l'Ajuntament, el
PDP, no n'ha fet molta fressa, no
sabem per que

Començarem per les 50 medalles
commemoratives que ha donat el
Sr. Batle amb uns criteris molt ex-
tranys i irregulars. Se n'ha donat
una al president de la Comunitat
Autónoma i al President del CIM,
però en canvi no se n'ha donat al
Delegat del Govern:. i s'ha de recor-
dar que a la Casa de Cultura l'han
pagada el Govern Central, el Con-
sell Insular i lAjuntament de Fela-
nitx. També se n'han donat a insti-
tucions de Felanitx, que ara no ano-
menarem, i en canvi no a S'Estol
cies Gerricó ni a la -Cooperativa de
Felanitx entre altres. Se n'ha clonat
una a personalitats felanitxeres pero
no al Sr. Miguel Oliver. En canvi el
Sr. Batle i el Sr. Pere Mesquicla en
tenen una cada un. Com podeu veu-
re són molt mal d'entendre els cri-
tenis que ha seguit el Sr. Batle per
fer aquesta elecció.

Moltes d'aquestes coses ens pas-
sen perquè el Grup Governant no
s'ha plantejat mai ni sap el que sig-
nifica participació ciutadana. Si s'ho
haguessin plamejat hauriem pogut
tenir una celebrad() com tots ens
mereixem. Qui diu que en Miguel
Barceló no hagués participat si li
haguéssim derr anat?, per exemple.
Així mateix cre m que a Felanitx hi
ha molts de pintors i escultors que

haguessin pogut aportar la seva
obra.

Fins i tot hem arribat que el nos-
tre Grup, cl Grup Municipal Socia-
lista, ho ha sabut quan el funciona-
ri ha entregat el programa dos dies
abans de la festa. I la Comissió de
Cultura que pinta en aquest poble?

Ara tenim una Casa de Cultura
que a pesar de no estar gens mala-
ment ens ha costat un ull de la
cara, però es igual que comprar un
cotxe molt bo i no tenir ningú que
el sàpiga menar.

Tots ens podrem demanar qui
coordinara les activitats que s'hi fa-
cin? Quins funcionaris tendra?

Si no se'ns explica, a nosaltres i
a tots els ciutadans que es vol fer
amb aquest edifici veim venir que
estarà tancat gairebé sempre.

Entre tots hem d'aconseguir que
això no passi.

AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE
FELANITX

Agrahnent
La familia Nicolau-Monser-

rat, davant les nombroses ma-
nifestacions de condol rebu-
des amb motiu de la mort de
Damià Nicolau Huguet i en
Ia impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes grades.

VENDO COCHERIA en calle Verá-
nica, 27
In f.: Tel. 580381

Damiet nicolau Huguet
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N." 267

(Damia de Ca'n Not)

va morir a Felanitx, el dia 4 de desembre de 1986, a 78 anys, havent
rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

,t I ce! sia

Ea seva esposa Antònia Monserrat Mesquida; fills Baltasar i Bernal; fines politiques Mique-
ta Ferra i Catalina !ligo; nets Damia i Joaquim, Damià i Miguel Angel; germa Miguel; germans po-

lides Catalina Rosselló, Sebastia i Damiana Monserrat i Miqueta Bover; lillols Baltasar, Ja orne i

Daman: nebots, cosins i els Mires parents, vos (Imanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Campos, 1

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. 580348
FELANITX

Aquestes Festes de Nadal

DOÑA FRANCISQUITA
en el Teatre Principal de Palma

Un gran espectacle per a tota Mallorca
Informació: AUTOCARES 6RIMALT—Tel. 581135

VIAJES ANKAIRE—Tel. 551950

Coordina: VIAJES EUROMAR—Tel. 727627

VIAJES MANACOR, S. A.
GAT 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 200/„ I. y V. 25°/. Rte. 40 0/0 coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013
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ATLETISME

Una agratible matinada a so'n Mesquida
Participació de qual:tat

El passat dilluns dematí a la
«Carrera Popular Felanitx-So'n Mes-
quida» hi va haver un nombres pft-
blic que pogué gaudir de l'assolellat
dia i de l'espectacle d'aquest cente-
nar i mig de corredors que arriba-
ren a la placeta mesquidenca.

La novetat de la sortida des del
Camp de Deports dona amplitud a
aquesta i afegí un altre punt a la
sempre notable organització.

Encara que la majoria de partici-
pants era de la vila, n'hi hagué bas-
tants que acudiren des de Manacor,
Porreres, Campos, Palma, Pollen;a,
Montuïri i Sant Joan, atrets per la
solera de que ja frueix aquesta pro-
va atlética. Hi foren presents, com
quasi be cada any, els millors
Mallorca dins cada una de les cate-
gories.

Aquests són els primers classifi-
cats:

Mini femeni

I. Apollenia M. Vidal (Porreres)
2. Quica Romero (J. Capó)
3. Margalida Vidal (J. Capó)

Ben/ami femení

I. M.  Antònia Rigo
C. D. Campos)

2. Francisca M." Soler (Porreres)
3. Antònia Obrador

(C. D. Campos)
La local (7). Juana Romero (J. C.)

Alt vi femení

I. Catalina Karmany (Sant Joan)
2. Catalina Albons (J. Capó)
3. Catalina Capella (Porreres)

Infantil femení

1. Catalina Bauza (C. D. Campos)
2. Isabel Duran (C. D. Campos)
3. Apollenia M.' Moll ( Porreres
1." local (6). M." A. Crucera (J. C.)

Mini masculí Cadet femení

I. Llorenç Páramo (J. Capó) 1. Maribel Obrador (J. Capó)
2. Francisco Alcón (J. Capó) 2. Catalina Juan (C. D. Campos)
3. Miguel Mesquida (Porreres) 3. Maria Monserrat (J. Capó)

Benjatni masculi Júniors inasculi
1. Juan V. Matíes (J. Capó) I. Bartomeu Salva (J. Cape)
2 Joan R. Vidal (J. Capó) 2. Miguel S. Perdió (J. Capó)
3. Antonio Madero

(La Salle Manacor)
3. Jordi Llobera (Pollença)

Alevi masculí Senior masculí

1. Antoni Sánchez (C. C. Campos) 1. Juan Merchant (Bodega Oliver)

2. Jesús D. Martínez (Fidípides) 2. José. Muñoz (Yama)

3. Xisco Monserrat (J. Capó) 3. Francisco Páramo (J. Capó)

Infantil masculí Veterans
1 Toni Mesquida (Porreres) 1 Joan Barceló (Costa de Calvià)
2. Miguel Sánchez (J. Capó) 2. Sebastià Adrover (Ficlípides)
3. Ismael Ferrer (J. Capó) 3. Toni Barceló (J. Cape)

Cadet masculi Absoluta femení

1. Mateu Cafiellas (Pollença) I. Josefina Hisado (Fidípides)
2. Sebastià Oliver (J. Capó) 2. Francisca Rosselló (Fidípides)
3. Mateu Obrador (J. Capó) 3. Margalida Adrover (J. Capó)

MOTOR FELANITX
C. Alonso Rodrigez, 5-Tel. 580331

FELANITX

Cadets masculins:

J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 59
PERLAS, 44

Sense problemes ni obstacles
transcorregueren els quaranta mi-
nuts de l'encontre, on Mateu Julia
es destaca per una labor efectiva i
extraordinaria. També Tomeu Mai-
me treballa correcte i logra molts
de rebots i punts. L'actuació del
base Pere Joan fou molt viva i
positiva, com sempre, llevat de les
cabrioles que adesiara realitz.a i que
Ji minven l'efectivitat a l'hora d'en-
cistellar. I els altres que tocaren
pista tampoc ho feren gens mala-
ment,

Juvenils masculins:

SANT AGUSTI, 46
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52

Probablement aquest es el millor
èxit de tota la vida aconseguit per
un equip masculí del Joan Capó.
Està viFt que enguany els juvenils
ens ho fan passar be.

Perelló, A. Obrador, J. C. Maimó,
Damià i Amengual dugueren el par-
ta a un altissim nivell. Quina lluita!

Els afeccionats saben de les grans
dificultats del Sant Agustí i de la
seva peculiar pista. Res frena als
coratjosos components de l'equip
felanitxer.

Hem de destacar que es demos-
tra de forma clara el fet de que el
Joan Capó té la millor defensa ...de
Ia categoria. El Sant Agustí únilia-
ment anota 16 punts en el primer
temps i 46-a l'acabament, quan duu
una mitjana de quasi be 70.

Guillem Amengual (40 minuts en
pista, 23 rebots i 7 taps) fou la
destacada figura en defensa. Damià
Bover (22 punts, dos triples i tam-
be 40 minuts en joc), el millor
atacant.

Seniors femenines:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 61
XALOC, 43

Se conseguí una victòria tran-
quilla, davant un equip ben classi-
ficat, però que no demostra gaire
coses, a no ser la gran veterania,
amb anys i fets, d'alguna de les
seves jugadores.

Jo en el descans l'encontre es veia
clefinit (33-22). L'avantatge s'amplia
fins a 18 punts grades a la fina
punteria dc I. Reverte (17) i Ante-
nia Camarero (18); ambdues juga-
dores, les més efectives de l'equip
senior enguany.

El preparador local dona entrada
a totes les components de l'equip.

Seniors masculins:

COMERCIAL ARTA, 39
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 53

Segona victòria consecutiva dins

camp contrari. Aquesta vegada des-
pies d'un mal començament i una
ercertada segona part.

El 10-0 (minut 7) es convertí en
un igualat 13-11 (m. 13) per desen-
cadenar un gens ni mica esperança-
dor 28-11 en el minut 17 (15-0 par-
cial). Afortunadament les coses es
començaren a compondre abans del
descans: 28-18.

La forta reacció, basada princi-
palment en la lluita de A. Oliver i
Pere S. Barceló juntament amb els
rebots i taps de Tia Serra, ens du-
gué a un favorable 28-35 (m. 29).
En deu minuts s'havia lograt un
increïble 0-24. El partit estava con-
trolat i els locals, al final, s'acaba-
ren d'enfonsar per concluir la cosa
amb un clar resultat favorable al
Joan Capó.

La major part dels punts foren
anotats per A. Oliver (13), Tia
Serra (12) i P. S. Barceló (12).

AVUI EL PARTI I DE LA
TEMPORADA

J. Capó-A. Grima!!
-Peña Madridista

Aquest encontre de juvenils mas-
culins ha despertat una atenció
inaudita. Els ciutadans, enrevoltats
de teatralitat i llorers, portadors
d'uns altíssims fums i pretensions,
segons fonts dignes de crèdit, s'ha-
vien de concentrar uns dies abans,
tal es la importancia que conce-
deixen al partit i el temor que els
causen els jugadors de la samarreta
cel.

El «Peña Madridista» es el líder,
ho ha guanyat tot i té, de molt, el
rr:illor atac. A camp contrari ha
aconseguit una mitjana de 50-98.

El Joan Capó es el segon, ha per-
dut un sol encontre i té la millor
defensa. Dins camp propi ha gua-
nyat fins ara, per un 75-37 de mit-
jana.

I els «madrilenys» arribaran amb
xandal de luxe i bosses de categoria
que pensen omplir amb els punts,
filigranes i «matxacades» per oferir
a les seves «mamas» que sens dub-
te els acompanyaran com ho han
fet fins ara.

Vist tot això s'espera una presen-
cia récord de públic en el camp de
«Sa Mola». Confiam en que l'espec-
tacle valgui la pena i que la gent
animi, però també es comporti de-
portivament.

Els difícils compromisos dels ca-
dets a Arta, de les séniors a Ses
Salines i el més assequibles dels
sériors masculins a Felanitx contra
Son Servera, queden un poc al
marge en aquesta ocasió.

LARRY CISTELLES

BASQUET

impassible

ALQUILO Apartamento y Garaje 1E3dzimioRnioSA

Apartamento: 2 dormitorios, baño, cocina, salón comedor.

Garaje de unos 120 m2. preparado para taller, con 220 y
380 V. trinisico.

Para informes: Teléfonos 580777 y 575741



GADGETS

Catalina rilaimó Ortigues
Vda. de Jaume Mas Obrador

va morir a Felanitx, el dia 9 de desembre de 1986, a 88 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al eel sia
Les seves fi lles Francisca, Antònia i Catalina; fills politics Joan Capó i Joan Sansó; néts

Antònia Mas, Catalina i M.  Antònia Sansó; néts politics Bartomeu Nadal, Joan Tauler i Bartomeu
Oliver; renéts, rebesnéts, i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Pelat, 18 (Ca Ses Farinetes)

1

11nMINNIONINIIIInn••1111•=1111111V	

FELANITX 

Autocares hijo excursiones.
Servicio Tads y Microbuses,

reis. 580246 - 5 31135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• La semana ha sido corta prie-
ta, escasa para ser fieles a la ra-
biosa actualidad. Había asuntos
pendientes como es el caso de MI-
QUEL ADROVER ALONSO, el cesa-
do entrenador C.el C. D. FELANITX
que hoy ocupa un lugar importante
dentro del fútbol de las islas, al ser
uno de los hombres de ROBERTO
ALVAREZ, entrenador de la U. D.
POBLENSE, tal como vimos en la
foto de «ULTIMA HORA» hace
algunos lunes. Al margen de sus
condiciones, lo cierto es que hizo
mucho por el fútbol felanitxer, y
claro, no será recompensado por
ello. Ahí está mi dedicatoria, mi
gratitud.

• JOAN SBERT del «RTE. MA-
LLORCA» conjuntamente con JAU-
ME «RAFAL» tampoco serán recom-
pensados por presentar —por pri-
mera vez en nuestra «City»— el
01.' MARTES DEL CINEMA FELA-
NITXER». Lo hicieron casi a puer-
ta cerrada. Pero con cierta impro-
visación. A la hora del cierre de
esta edición telían que presentar
las películas más representativas de
nuestro cinema, que pese a los esta-
mentos, existe, y por lo tanto ha
marcado una época. Una fiesta a la
que muy pocos fueron invitados,
los su ficientes para apreciar la
muestra.

• VIDEOCLUB.—«LOCAL HERO»
(«Un tipo genial»). Escrita y diri-
gida por BILL FORSYTH con DE-
NIS LAWSON, FULTON MACKAY,
BURT LANCASTER y PETER RIE-
GERT. Produci la por el mismo
productor de «Los gritos del silen-
cio» y «La misión», me refiero a
DAVID PUTTNAM. Un pintoresco
pueblecito escocés es protagonista
de una comedia hecha con estilo e
intención. Petróleo, astronomía, psi-
coanálisis... para un, desenlace pocOr

usual.

• CUMPLEN AÑOS en la 1.a
quincena de ciciembre. WOODY
ALLEN (51), VERONICA FORQUE
31), CHARLENE TILTON (26),

JEAN LUC GODARD (56), AGATA
LYS (35), ISABEL MESTRE (38),
ELI WALLACH (71), CONCHA PI-
QUER (78), PABLITO CALVO (39),
KIRK DOUGLAS (70), FRANK SI-
NATRA (71), CONNIE FRANCIS
(48), ABBE LAJE (54), LEE RE-
MICK (51), JANE BIRKIN (39) y
JUAN DIEGO (42).

• «LAS DOCE HORAS DE CINE
DE TERROR Y KARATE» fueron
un exitazo. Algo increíble ver la
cantidad de gente que las aguantó
al completo, c!rca de' doscientas
personas vieron salir el sol. Que se
repita.

• Veo en «ULTIMA HORA» el
amplio reportaje que dedica nues-
tro colega, el infumable PEDRO
PRIETO al famoso conjunto musi-
cal felanitxer «LAS HIENAS». Un
grupo rockero compuesto solamen-
te por el elemento femenino, que
mucha gente mal llama sexo débil...
«Las Hienas» son agresivas...

• Francamente me gustó, me
sorprendió la «MOSTRA CONCEP-
TUAL EN TRES DIMENSIONS»
que expone TOFOL VADELL en el
salón de actos de «Sa Nostra». Inte-
resante bajo cualquier concepto
porque la originalidad, el detalle, la
imaginación, el buen gusto, el color,
Ia forma... está en cada pieza obje-
to/material...! Y esto es arte! Una
muestra desbordante que es una
pena que sólo este a la vista hasta
mañana día 14, así que si la quiere
apreciar, apresúrense. La cosa tiene
su interés y debe verse con tranqui-
lidad.

• En el «PRINCIPAL» tenemos
una buena película de MICHAEL
CIMINO («El cazador», «Los días
del cielo»... etc.) se trata de su últi-
mo trabajo conocido «MANHATTAN
SUR>, («l'he year of Dragon»), la
mafia china en acción en este céle-
bre barrio neoyorquino. De comple-
mento una misteriosa cinta «EL
SECRETO DE JOEY», dirigida por
ROBERT ENMERICH y puede tra-
tarse de una agradable sorpresa.

JORDI GAVINA

SE TRASPASA TIENDA en calle
Mateo Obrador, 34.
Informes: Tel. 581570.

TENGO para ALQUILAR LOCAL.
de 250 m2., apto para almacén,
comercio. etc. en C. Ob. Miralles
(esquina Juan Alcover). Felanitx..
1 n f.: Tel. 580196

VENDO Renault 11-8 PM-13.
Precio 40.000 ptas. •
n f.: Tel. 580482

CONFERENCIAS

Las conferencias que todos los
jueves da en el Salón de la Caja Ru-
ral el Rdo. D. Nicolás Sagesse, cape-
llán castrense de Falange, atraen
extraordinaria concurrencia, ávida
de escuchar la palabra elocuente y
conveniente del sabio propagandis-
ta, que se dedica, con singular
acierto, a difundir entre el pueblo,
el concepto real de la masonería y
su influencia decisiva y notoria en
el movimiento revolucionario del
comunismo internacional.

CURSOS DE RELIGION
El 24 de Noviembre empezaron

en la Caja Rural los estudios supe-
riores que se van a impartir en
dicho local. La primera lección ver-
só sobre Lógica y fué explicada por
el Rdo. D. Antonio Nebot, ante los
numerosos alumnos que asistieron
a esta primera clase.

BANDERA PARA EL «BALEARES»

Desde las páginas de este Sema-
nario, la Sección femenina de F.E.
se complace en recordar a las bue-
nas patriotas y de un modo especial
a los buenos mallorquines, ya que
a ellos se les ha encargado que con-
tribuyan con la pequeña cuota de
0'25 cts , que será destinada a sufra-
gar la bandera que lleva el nombre
de nuestro dorado archipiélago de
Baleares.

DECLARACIONES DE FRANCO

Un periodista italiano se entrevis-
tó con el General Franco... quien le
manifestó que España está muy
agradecida a Italia, a su Emperador
y al Duce, así como al pueblo ita-
liano.

También dijo: «En cuanto al Go-
bierno futuro que debe regir los

destinos de España, una ve ter-
minada la guerra, debe ser una
dictadura militar, una dictadura
moderna que este en el poder unos
cuantos años y luego se verá la
inclinación del pueblo y se le com-
placerá.

(El «Felanitx» lo transcribió del
«Correo de Mallorca»).

CONTRA EL PARO
El pasado 30 de noviembre, tuvo

lugar en el Salón de sesiones del
Ayuntamiento, una reunión que pre-
sidieron el Comandante Militar, el
Alcalde de la Ciudad y los vocales
de la Comisión gestora...

El Sr. Alcalde D. Manuel Oliver
Puig, expuso a los reunidos, que se
había terminado la época de los
discursos y promesas, que dejaban
a la masa obrera con el corazón
emponzoñado de odios, pero sin
trabajo ni pan para atender a las
necesidades de la casa...

...dió a conocer las bases que de-
berán seguir los obreros inscritos
en el Registro de la Oficina local
del Paro Obrero, cuyas normas se
especifican en seis puntos...

FUTBOL
Partido a favor del Movimiento

Salvador de España.
Gimnástica, 5 - Columna Móvil In-

fantería de Inca, 2.
El Gimnástica alineó a: Mora-

gues, Llull, Rius; Bordoy, Barceló,
García; Vicens, Berrocal, Sanapol,
Sánchiz y Mestre.

La recaudación líquida fud de
391'55 pesetas, que fueron entrega-
das al Sr. Alcalde, para ingresarlas
en los Fondos del Movimiento.

Debemos hacer constar que el
Gimnástica sufragó todos los gastos
de viajes y manutención de sus ju-
gadores, así como también taquilla-
je y demás. La Banda de Música
condonó sus derechos, los porteros
sus haberes, el Conserje regaló las
gaseosas y la Imprenta los progra-
mas.

Per a la transcripció, resumida,
D'ALLAVORS    

VENDO CASA semi acabada (dos viviendas)
3 o 1 dormitorios y 2 baños cada una

en calle Virgen Sa'n Salvador

Informes: Restaurante PITUFOS Cal Millor
Tel 585606 

PROFESSORA d'EG13. dona classe
particulars. Cl. ZavellA, 14
In f.: Tel. 580340
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ALQUILO LOCAL planta baja,
apto para oficina o comercio, con
corriente de 125 y 220.
Inf.: Tel. 580247.        



cine f ri el

Van d'En Mol Vadell
La sala de la Caixa de Balears

«Sa Nostra», es escenari aquests
dies d'una mostra molt interessant
i significativa. En Tõfol Vadell ex-
posa un nodrit arreplec de la seva
tasca creativa, integrat per un
gran nombre de peces que, d'acord
amb els cànons conceptuals, inter-
peHen l'espectador i el situen a un
lloc distint davant el convenciona-
lisme dels considerats principis ele-
mentals de l'expressió artística.

Les matèries i objectes mes pro-
saics prenen en mans d'En Tbfol
Vadell una significació i categoria
dimanan .' d'una lellexió (pie pareix
que proposa l'autor a l'observador
amb Un Ilenguatge plástie dineil de
copsar —això si—, però no despro-
veit de coherencia, Entre tots
aquests objectes, escultures dibui-
xos... sembla que ens inovem dins
un camp gaireb6 utòpic, per al qual
no serveix l'especulació que parteix
d'unes arrels lixades en els estadis
de les impressions i les sensacions.
En definitiva, un camp que resulta
incómode per a molts espectadors
si no voten abordar l'exercici men-
tal que els proposa la Mostra.

Cal destacar l'acurada tecnica em-
prada en els objectes i composi-
cions ai xi com tamla. 1.exclelent
muntatge d'aquesta exposició, una

mantlestaeió que, Si mes no, ha
romput la monotonia i ensopiment

l'ambient artístic local, encara
que consideran) que es lraeta de
quelcom Inés valuõs i ens atrevim
a assegurar que esdevé la in uni

 d'un jove valor local.
En hora bona TOfol.

Ain
AUTOMOVILES

Servicio oficial OPEL
P.  Ramón Uull, 12 - Tel. 58152 1

FELANITX
Ocasiones que le:ofrecemos esta
semana:

Opel Corsa TR 1,2	 PM-Y
Opel Corsa 3 ptas.	 PM-AD
Seat Panda 40	 PM-AZ
Opel Corsa 5 ptas. 1,2 PM-AH
Renault R5	 PM-AF

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

Restaurante Mallorca
Paseo R. hull, 21 - Tel. 581631 - Felanitx

ESPECIAL

Nochebuena y Nochevieja
Cena y baile amenizado por el

Pianista-Teclista Cantante

SALVADOR
Música de baile y de ambientación

Tel. 580111
Viernes 12, sábado 13 a las 9 noche y domingo 11 desde las 3

Dos películas base con gran éxito.

El secreto de Joey
Y

Manhattan Sur

Viernes 19, sábado 20 a las 9 noche y domingo 21 desde las 3

El Guerrero Americano

La mejor Defensa: el Ataque

FELANITX: Ferrer (1), Obrador
(2), R. Juan (3), Santi (2), Barceló
(2), Valentin (2), Gallardo (2), Ca-
no (2), Martín Rial (3), Vacas (2),
y Vanrell (2).

Covas (1) por Vacas y Maimó (-)
por Obrador.

ARBITRO: Vivancos (3). Muy
autoritario. Amonestó a Serra, Javi
y R. Juan. Sacó la roja directa a
Alvaro.

GOL: Minuto 84, elaborada juga-
da del Felanitx y es finalmente Van-
reli quien cede a Covas que bate
por bajo a López, 1-0.

COMENTARIO: El Santa Ponça
que jugó desde el minuto 2 en infe-
rioridad numérica se defendió bien
y demostró buenas maneras en el
centro del campo, pero el Felanitx
en la primera parte ya pudo haber
sentenciado el partido, tuvo claras
ocasiones de gol.

Pero Vanrell solo ante el portero,
Rial por dos veces dio en la made-
ra y Gallardo en otras dos que dis-
paró desviado no consiguieron batir
al buen meta visitante.

En la segunda siguió el Felanitx
insistiendo y cuando parecía que el
marcador no se iba a mover llegó
el gol de la victoria, merecida y
hasta a ser sinceros, corta por los
méritos contraídos por el equipo
local, que parece haberse encontra-
do a sí mismo y hallarse por el
buen camino de la mano del nuevo
entrenador Delfín Janer.

MAIKEL

2.6 REGIONAL
S'HORTA, 2 - CA'S CONCOS, 1

PUDO SER EMPATE
Victoria del S'Horta en el E derby

de la temporada. En un partido
que no brilló precisamente por su
buen juego ni su calidad técnica,
suplida por el derroche de voluntad
de todos los jugadores.

El Ca's Concos se presentaba con
muchas bajas, innumerables, pese a
Jo cual realizó un buen encuentro
si tenemos en cuenta que jugaba
fuera de su casa, pudiendo empatar
en algunos momentos de la 2." par-
te, en la que dominó en el centro
del campo.

El partido tuvo dos fases, comple-
tamente opuestas, en la primera
llevó la iniciativa el equipo local,
aprovechando para marcar sus go-
les y hacerse con el partido. En la
segunda parte fue el Ca's Concos
quien llevó la batuta, pero no tuvo
suerte de cara al marco rival.

GOLES.—(1-0).—Se saca una fal-

ta, Aznar cede en corto a Mas que
de fuerte testarazo bate a Juan

(2-0).—Balón bombeado que llega
al área para que Mas lo aproveche
hábilmente para establecer el dos
cero.

(2-1).—Jugada desgraciada, Bur-
guera y Emilio dudan en rechazar
el cuero y Burguera lo introduce
en su propia meta.

S'HORTA.—Emilio, Guillermo, Xis-
co Asturias, Burguera, Dino, Aznar,
Oscar, García (Torrens), Mas, J. Ra-
món (Desi).

CA'S CONCOS.—Huguet, Bordoy,
Monse, Campillo, Mora, Joaquin
(Perelló), M. Mestre, B. Mestre, Ro-
selló, J. Oliver y Risco.

Cabe significar que durante todo
el partido reinó la deportividad
tanto dentro como fuera del terre-
no de juego. Buena entrada y bue-
na nota para el colegiado de turno.

J.

JUVENILES
PORRERES, 3 - FELANITX, 2

MAS JUSTO EL EMPATE
Partido muy igualado, con diver-

sas alternativas en el juego. Goles
de Sagrera y Vaquen

INFANTILES
POBLENSE, 3 - FELANITX, O

NADA SE PUDO HACER
Ante el «coco» de la categoría, el

Poblense, los felanitxers se limita-
ron a defenderse, poco más.

ALEVINES
BADIA, 4 - FELANITX, 4

FUTBOL EMPRESAS
GRIMALT/PROTECTORA, 1 -

VETERANOS LA REAL, 1
¡NO SE SUPO GANAR!

El gol local lo consiguió Tomeu,
tras un rechace defectuoso del me-
ta visitante, en la primera mitad.
El gol visitante se marcó en la se-
gunda parte tras jugada desafortu-
nada de la defensa local.

Cabe destacar la gran deportivi-
dad de ambos equipos.

Alineación.—P. Muñoz I, Gori,
González, Guindi (Sobrino min. 75),
Cardell, G. Muñoz (Felipe min. 70),
P. Muñoz II (Torres min. 45), Lillo.
J. Vidal (Rigo min. 60), Ferrá y To-
meu (Manresa min. 45).

PROFESORA DA CLASES DE
ALEMAN Y DE INGLES
INFORMES: EN ESTA ADMON

CHICA BUSCA TRABAJO DE
DEPENDIENTA

Inf.: C. 11ellpuig, 21

El Felanitx, jugando bien batid al líder
FELANIX, 1 - SANTA PONÇA,0

Novedades LOBELIA
Necesita costurera Diplomada

con experiencia

Se necesita Srta. para representa-
ción, con coche.

Trabajo a comisión.

Máximo 30 años




