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La martifestació a favor de l'Hospital la rodelia4Çiper a la zona de Ilevant
Dos autocars i un grapat de cot-

xes particulars, sortiren de la nostra
població per a integrar-se a Manacor
a la gran manifestació que s'organit-
zà dissabte dematí per a exigir que
es respecti per part del Ministeri de
Sanitat, el mapa sanitari aprovat pel
Parlament Balear per a la nostra
illa. Seixanta autocars i uns mil cinc-
cents cotxes integraren la caravana
que transporta a Ciutat unes deu mil
persones. La teringa de vehicles as-
soli una llargaria d'onze quilòmetres
i necessita unes tres hores per arri-
bar a Palma. En aquest punt se su-
maren a la manifestació els diputats
Miguel Oliver Massutí, Sebastià Ser-
ra i Joan Maiol, així com el presi-
dent del PIMEM Demetrio Peña.

Els problemes però sorgiren prop
del Parc de la Mar, on s'havia pre-

Des de fa unes tres setmanes, un
equip depenent del Departament
d'Història de la Universitat de les
Illes Balears, sota la direcció de la
professora Maity Orfila, ha duit a
terme una campanya d'excavació a
uns terrenys anomenats Ca'n Maiol,
de la barriada de So'n Mesquida, on
s'havien detectat amb anterioritat in-
dicis de l'existència de restes arqueo-
lògics.

Aquests treballs han revelat uns
elements que semblen d'un hàbitat
rural de l'època romana. La tipolo-
gia d'aquests elements, segons la
professora Orfila, els atribueix una
antigiiitat de dos mil anys.

En aquesta primera fase d'excava-
ció —sollicitada amb caracter d'ur-
gència del Govern Balear— s'ha dei-
xat a la vista la planta d'una habita-
ció provista de trespol i equipada
d'un aljub o dipòsit de molt bona
factura que podria haver contingut
vi o altre producte líquid. També hi
ha la base d'un mur de pedres, així
com dos basaments rectangulars de
columna.

Segons el propietari del terreny,
D. Joan Artigues, no són
aquests els únics restes que hi ha
dins la parcella, ja que uns vint o
trenta metres Inés enfora fa temps
que se'n detectaren d'altres amb oca-
sió de fer-se un clot de figuera. Això
permet suposar que sota un metre
escàs de terra hi pugui haver tota la
planta de que podria haver estat
una explotad& agraria dels romans.

vist d'aparcar els vehicles per iniciar
la marxa a peu cap a la seu del De-
legat del Govern. La imprevissió de
la policia municipal de Palma fou
causa de que es creas un embós de
tràfic que paralitza la circulació per
espai d'una hora, i de que es regis-
trassin actituds llamentables que en-
telaren en certa manera la manifes-
tació. Una mala nota doncs per a
l'Ajuntament de Ciutat.

Una comissió representativa dels
manifestants feu arribar al Delegat
del Govern un manifest, que fou re-
but amb —al manco— aparent inte-
rès per Carlos Martín Plasencia, el

qual assegura fer arribar el clam al

ministre de sanitat. El Sr. Martín

Plasencia despedí els manifestants
amb un aplaudiment.

De moment, aquesta excavació
quedara interrompuda, però amb el
propòsit de continuar-la una vegada
que s'hagin avaluats amb més exacti-
tud el valor i característiques de la
troballa.

En els treballs d'excavació han in-
tervengut, a més d'un bon grapat
d'estudiants, la familia propietaria
dels terrenys, la qual amb un gest
encomiable, ha donat tota casta de
facilitats i informació entorn als an-
tecedents de l'exploració.
Valoram extraordinàriament aquest

descobriment que ve a inserir la con-
trada felanitxera dins el mapa ar-
queològic de l'època romana, fins
ara gairebé reduït a Pollentia Pal-
ma, Santa Ponça, Son Peretó i pocs
llocs més.

Festa de Sant Martí de
Tours a la Casa Hospici-
Hospital
El proper dimecres dia 11, és la fes-
tivitat de Sant Martí, patró de la Ca-
sa Hospici-Hospital. Amb tal motiu,
a les 7'15 del capvespre, se celebrara
una Eucaristia a l'església de Sant
Alfons, a la que hi participara la Co-
ral de Felanitx, la qual un cop acaba-
da la missa oferirà un breu concert.

La Comunitat de Religioses de la
Caritat i els Residents-conviden tot-
hom a.aquesta festa.

el Cine Felanitx

—Diuen que s'ha venut el Cine Fe-
lanitx.

—Efectivament, i segons remors,
el local tancarà les portes definitiva-
ment i s'hi instaHarà un supermer-
cat.

—¿I no havien dit que l'havia de
comprar l'Ajuntament?

—Sí que ho havien dit i l'Ajunta-
ment s'ho havia plantejat amb inte-
rès, tant que, segons tenc entès, al
pressupost de l'any 1987 hi havia una
quantitat consignada per l'adquisi-
ció del local.

—I doncs, ¿què ha passat?

—No ho sé. Supbs que l'Ajunta-
ment degué refredar. Vós sabeu que
hi ha hagut unes eleccions munici-
pals, que hem canviat de batle i se
deu haver reconsiderat la qüestió. Al
consistori anterior, semblava que ha-
vien arribat a un cert consens res-
pecte del tema. L'únic inconvenient
que hi posava, el grup de l'oposició,
era que el grup majoritari havia de
dir què pensava fer-ne del cine, ja
que per tenir-lo tancat no ho pagaya
fer l'operació.

—I vós què en pensau?

—Pens que, efectivament, la indús-
tria de l'exhibició de pellícules en sa-
les obertes al públic passa per un
moment molt critic i que segura-
ment a la Vila no hi ha prou deman-
da per a mantenir rendables dues sa-
les; però és lamentable de bon de
veres que justament un local molt
ben dotat, amb bones installacions
de projecció i so, dependències ne-
tes i perfectament condicionades,
haja de desaparèixer d'una manera
que hem de considerar irrecupera-
ble.

—¿Creis, doncs, que l'Ajuntament
no havia d'haver refredat?

—No sé ben bé que vos he de dir.
Si ho miram d'un punt de vista una
mica ideal, crec que hauria fet moft
bé de comprar el local i només amb
això ja aconseguiem un efecte po-
sitiu: salvar-lo. Avui no entrarem en
la qüestió de la utilitat o els incon-
venients d'un nou supermercat; bas-
ti dir que de botigues de tota casta,
Felanitx en va ple. En canvi aquest
local era únic per molts de concep-
teS, A Felanitx, ii hauria anat molt
bé conservar aquest local, que, de-
gudament adaptat, hauria pogut ser-
vir per concerts, que hem de sentir
dins les esglésies amb la incomoditat

que això suposa, qualque represen-
tació teatral, i també una programa-
ció cinematogràfica orientada en un
sentit més cultural que comercial.

—I tot això seria possible?

—Si el nostre consistori tengués
una altra sensibilitat, per ventura si.
Ho pagaya provar-ho; però efectiva-

,,ment un pla com el que jo vull dir,
requeriria imaginació, illusió i sen-
sibilitat per la cultura, qualitats
aquestes que han mancat i manquen
totalment als qui comanden a la Sa-
la. La prova irrefutable d'això que
dic és la lentitud exasperant amb

que s'ha duit a terme la Casa de

Cultura i la dificultat que hi ha de

posar-la en marxa.

—Ara parlen de la possibilitat de
restaurar l'edifici de l'antic escorxa-

dor.

—Sí; però primer que res conven-

dria sebre què n'hem de fer, un cop

restaurat. Si ha de complir una fun-
ció com la que suara deia, amb el

cine Felanitx, ja teniem la feina qua-

si feta i potser amb un part del pres-

supost s'hauria pogut arribar al ma-

teix resultat.

Pirotècnic

Agraïment deis Saharauis
Fatma Taleb, membre de la «Unió

Nacional de Dones Saharauis», va vi-
sitar dilluns passat el nostre poble
per a entrevistar-se amb el batle i
transmetre-li l'agraïment del poble
saharaui per les mostres de solidari-
tat i les atencions que Felanitx va
dedicar als quinze nins que passaren
el mes d'agost a les nostres illes.

Na Fatma ha vengut a Mallorca
convidada per l'Associació d'amics
del Poble Saharaui de les Illes Ba-
lears. Ha visitat ajuntaments i s'ha
entrevistat amb persones de la po-
lítica illenca.

El poble saharaui esta realitzant
una seriosa tasca de sensibilitzact6
entorn al procès de lluita del seu po-
ble.

No fa molt que la premsa reflexa-
va l'acord de la ONU entorn al con-
flicte del Sahara occidental. Una de-
legació d'aquest organisme interna-
cional visitara el proper dia 20 els
campaments de la R.A.S.D. de Tin-
duf i els territoris del Sahara occi-
dental ocupats pel Marroc.

Descobriment timportants restes romans a
So% Mesquida
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SANTORAL

Diu. 8 St. Victorí
Dill. 9 Ded. Bas, Latera
Dim. 10 St. Lleó el Gran
Dim. 11 St. Martí de Tours
Dij. 12 St. Josafat
Div. 13 St. Leandre
Dis. 14 St. Serapió

LLUNA

Lluna plena dia 5

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

menges i festius, a les 8 i 19 h.

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

Felanitx - Portocolom: A les
9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portoeolom - Felanitx: A les
9,20, 14,45 i 18 h. Diumenges, a
les 9,20 13 i 18,15 h,

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges 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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Miquel-Nadal
jaurre Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Pifia
Gaya-Melis
Miquel-Nadal

TELEFONS D'INTERES

Ajuntament: Oficines i Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeritria Felanitx

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Gubrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

Aviso de GESA
Lectura

días 12 y 13 de noviembre

en Porto-Colom

SERVICIO DONIESTICO. Se necesi-
ta señora responsable interna para
llevar casa de matrimonio con

, hija mayor en Porto-Colom.
(Mejor si tiene carnet de con (1 ucir)
Interesadas mandar información
al apartado de correos, 125 de Fe-
Ian i tx.

ALQUILO LOCAL comercial i des-
pacho.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou O. 10	 — bajos — FELANITX

	
Tel. 582450

••nnnnnn90.1.1.,	 011•n•=.111n111nMI.	   

Catalina Bennetsar Obrador
Vda. de Joan Oliver

va morir a Felanitx, el dia 30 d'octubre, a Pedat de 84 anys, havent rebut els sants
Sagraments i la Benedicció Apostólica.

.E.1ANITX

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 23, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros, a excepción de
D. Andrés Oliver Monserrat:

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anteror.

Se acordó designar los Ayunta-
mientos dc Felanitx, Campos del
Puerto y Santanyí para que repre-
senten a nuestro Ayuntamiento en
el Consejo Territorial de la Propie-
dad Inmobiliaria.

Se aprobó la certificación de
obras de la Mejora del Trazado y
pavimentación del Camino de Cala
Sanau, por un importe de 7.402.494
pesetas.

Se dio cuenta del escrito del Mi-
nisterio de Industria y Energía
cediendo el sondeo de investiga-
ción hiclrogeológica realizado por el
IGME en solares del P. de la Repú-
blica Argentina.

Se asesoró al Sr. Alcalde sobre la
conveniencia de solicitar de la Cruz
Roja la instalación de un puesto de
socorro.

Se dio cuenta de escrito sobre
aprovechamiento de fangos de la
Depuradora de Felanitx.

Se acordó conceder una subven-
ción de 25.000 pesetas a la Cofradía
de Pescadores de Porto Colom para
gastos festividad Virgen del Carmen.

Se concedió licencia a D. Eduar-
do Gómez Sánchez para abrir zanja
en vía pública para instalación aco-
metidas aguas residuales en calle
Badaluch, 1, con una tasa de 450

pesetas.
Se concedió licencia a Bad Pro-

motores para abrir zanja en vía
pública para instalación de acome-
tida de aguas residuales en calle
Costa i Llobera, con una tasa de
450 pesetas.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se concedió licencia de obra me-
nor a D.a Margarita Grimalt Bordoy.

En el turno de proposiciones, rue-
gos y preguntas, el Regidor Sr. Ma
ra pidió que se instale el servicio
telefónico en el Matadero Municipal.

A continuación la Comisión de
Gobierno asesoró al Sr. Alcalde en
diversos asuntos.

Felanitx, a 24 de septiembre 1987.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

Descansi en pau

Astituto Nacional de la
Seguridad Social

AVISO

A partir de hoy sábado día G, las
oficinas del I.N. de la S.S. sitas en C. S'A-
beurador, 17, permanecerán cerradas los
sábados.

Para presentación de documentos
cuyo plazo prescriba en sábado, remitir
por correo certificado. La fecha de pre-
sentación en las oficinas de Correos
será la válida.

Els seus fills, Francisca Vda. de Ramis, Pere i Maria Lluíssa Vda. d'Arcas; nora Maria Bar-

celó; germana Maria; germana política Margalida; nets, renéts, nebots, cosins i altres parents, vos

demanen que encomaneu-la seva anima a Deu.

Casa mortuòria: Carrer Miguel Bordo)', 8-ler
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GOVERN BALEAR
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A l'Arxiu Parroquial hi ha un
«directori» elaborat per Mn. Sebas-
tià Planes durant el seu rectorat
(1864-1917), en el qual se detalla
minuciosament tota la normativa
que regia la litúrgia parroquial en
aquelles saons i en el que hi podem
trobar apuntat des de la catifa que
havia de cobrir els graons del pres-
biteri fins a la indumentaria que
s'havien de posar els celebrants.
Naturalment, ocupa un espai molt
important d'aquest directori la des-
cripció dels tocs de campana, dels
que actualment ningú no pot sospi-
tar la seva diversitat i l'ampla gam-
ma de matitzacions de que eren
objecte segons les circumstancies.
Seria una vana pretende, doncs vo-
ler reflexar en aquest article tot el
que sobre els tocs de campana
s'ordena en aquest llibret. Per aixe ,

hem optat per adreçar-nos a una
persona que, pel seu càrrec, ens pot
donar un testimoni més viu i recent
d'aquesta qüestió.

Aquesta persona és en Biel Ramis
i Nicolau, l'escota major de la Par-
roquia, qui s'ha prestat de bon gust
a transmetren's tots els coneixe-
ments que ha adquirit al llarg dels
44 anys que ha servit la parròquia.
Un espai de temps molt respectable
i suficient per haver-li permés de
conéixer els darrers anys de l'es-
plendor litúrgic del nostre temple
parroquial. Era durant el rectorat
de Mn. Antoni J. Mora, qua n
l'amo En Joan Obrador, l'escota

Barraqueta trescava vigoreis en-
cara d'alt a baix de l'església per
posar ordre i tenir-ho tot a punt,
quan en Biel Ramis començà com
a ajudant. Ha servit doncs durant
una epoca en la qual l'Església, en
l'aspecte litúrgic, ha sofert una gran
transformació. Sota el seu guiatge
ide• passam tot d'una a parlar dels
distints tocs de campana, fent refe-
rència primer als que s'usaven als
voltants de l'any 1940 i després als
que s'empren actualment.

Agruparem una mica els tocs
d'acord amb la seva freqüència i per
a fer més lleugera la relació dona-
rem una enumeració a les campanes
d'acord amb la seva granaria, de
manera que a N'Eloi ii assignarem
el número 1, el 2 a N'Antònia (tam-
bé anomenada Na Cor de Jesús
i una de les campanes que tenen
millor so de Mallorca), el
3 a Na Rectora (que actualment no
existeix), el 4 a Na Vicença (també
anomenada N'Extremunció), el 5 a
Na Combregas i el 6 a Na Vespres.

TOCS ANTICS
DIARIS

Les Avemaries.—Tots els dies, el
matí, migdia i vespre se tocaven
amb la campana 2.a. Nou batallades
en grups de tres. Tots els dilluns a
migdia s'hi afegien cinc batallades
per a l'Oració d'Animes.

ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA

DE MALLORCA

Missa de jorn o missa primera.—
Sc tocaya amb la 2.a a batallades
d'una en una però en començar se'n
tocaven tres de seguides.

Misses resades.—Se repicaven amb
la campaneta de fer senyal i en un
sol tret.

Ofici diari.—Tots els dies hi havia
Ofici o Missa cantada. Podia ser de
N'Aloi, doble i semidoble. Pel de
N'Aloi se tocaven els tres trets amb
Ia 2.» i la 4•a Doble, primer i segon
tret amb la 2.» i el tercer amb la
2.a i la 4.a. Semidoble, se tocaven
dos trets amb la 4a i se quedava
amb la 4.a i la 6.a. Quan s'alçava
Déu a l'Ofici se tocaya «santos»,
tres batallades amb N'Eloi. Els diu-
menges s'hi afegien sis o set bata-
hades espessesespesses com si se quedas.

Vespres.—Cada dia a les dues, i
si el dia següent era festa colenda
se tocaven solemnes. Les llises se
tocaven així: Primer senyal de Ves-
pres amb la 6.a (Na Vespres), des-
prés s'alçava la ..a tres o quatre
tirades, seguidament se tocaven
totes dues i s'amollaven. Les solem-
nes: Primer senyal amb la 6.a, lia-
vores se repicava amb la 1.a, 2.a, 5 •a
i 6.a, tot seguit se tocaya un tret
curt amb la 1.a, 2.» i 4.» i s'amolla-
ven. Si el sendema era festa de
misteri, després del tret de les peti-
tes no se repicava i s'alçava N'Eloi
tres o quatre tirades i de seguida
se tocaven la 2.a i la 4.a i s'amolla-
ven totes.

El Rosari.—Tots els dies hora-
baixa se tocaya el Rosari amb la 2.a,
batallades de tres en tres. Si la
2.3 estava asseguda se tocaya amb
N'Eloi.

La queda. — A batallades amb
N'Eloi i se quedava.

SETMANALS

Ja hem descrit el toc d'Animes
dels dilluns. Tots els divendres de
quaresma després de tocar els
passos, se tocaven els Pare Nostres
de la Passió de Jesús: trenta tres
batallades amb la 2.a.

Doctrina.—Els diumenges que hi
havia doctrina, a les dues se tocaya
la dels nins amb N'Eloi.

ALTRES TOCS

Les festes.—Algunes tenien Com-
pletes cantades el dia abans. Aques-
tes se tocaven, primer amb una
repicada de la 2.", 5." i fi.", el pri-
mer tret amb la 2.", després el segon
tret amb la mateixa, tot seguit se
tocaya el Rosari amb N'Eloi i se
quedava amb les mateixes campa-
nes.

Hi havia un grapat de festes que
se repicaven vuit dies abans. Eren
les següents: Els Reis, St. Antoni
Abat, St. Sebastià, Quaranta Hores
del Cor de Jesús, El Corptis, el
Cor de Jesús, St. Joan, St. Pere,
Sta. Margalida, Mare de Déu d'Agost,

(Passa a la pagina 5)
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LA BRUTÍCIA

Ara que han passat les calors i
l'estiu ha fet les derreres, es quan
les persones tornen redreçar la seva
vida quotidiana. Per fer honor al
que dic, vaig tornar seguir el cos-
turn de fer una caminada pel camí
de Sant Salvador, redol sempre for-
mi:1s i més ara quan les pluges de
la tardor s'han enduit la canija de
l'estiu i el paisatge es net i d'uns
colors encantadors.

Quan vaig ésser a l'indret a la
Creu del Corral d'En Nofret em
vaig donar compte que la carta que
va publicar el Setmanari Felanitx,
en la secció cartes al Director, de
data 18 de juliol d'enguany no va
conscienciar els òrgans decissoris
del municipi: la brutorada i les
deixalles de tota classe que mencio-
nava seguien tirades, escampades i
amuntegades, si cal, amb més abun-
dancia.

Hem de creure que el fet d'haver
ignorat l'anterior missiva va ésser
pel període constitucional en que es
trobava l'Ajuntament, allargat per la
dimissió del Batle, que els proble-
mes municipals quedasen deixats.

Crec, però, que la repetició de
l'anterior carta ha de fer que algú
dels afectats se'n senti responsable
i hi posi de la seva voluntat tots
els mitjans per fer que aquets i
altres indrets semblants no esdeven-
guin uns abocadors incontrolats de
ferns.

Per tot això, he cregut conve-
nient tornar-la a publicar, si la be-
nevolència del director d'aquest set-
manari li vol donar una altra vegada
publicitat, es titulava EN DEFENSA
DELS NOSTRES PARATGES, i deia
així:

«He cregut oportú ara que s'ha
acabat el periode electoral i s'han
acabat els pactes que han permès
la constitució del nou Ajuntament,
enviar aquestes quatre retxes per-
que es publiquin al setmanari Fela-
nitx, cas de merèixer la seva apro-
vació.

El motiu que em decideix a fer
aquets escrits es el fet que la censu-
ra que sovint es fa a les testúlies
dels cafes sobre ternes d'àmbit mu-
nicipal no són més que una crítica
que la majoria de les vegades resten
sense solució positiva. En canvi, per
ventura, amb la paraula escrita i a
través dels mitjans de comunicació
pot ferir més la sensibilitat dels res-
ponsables de la vida ciutadana.

Acabat aquest preàmbul, m'expli-
caré: En les bores en què la meya
professió m'ho permet, som afeccio-
nat al "Footing" i a passejar pel
camí de Sant Salvador; bell paratge
estimat per tots nosaltres.

Sempre que arrib a la creu del
Corral d'En Nofret la meya estima
envers aquets indrets queda atupa-
da. Quan gir la vista cap el camí
que surt de Son . Quelles es veu un
munt d'escombreries, "fems del con-
sumisme actual, que s'acaramullen

i s'escampen per tots els voltants
donant així la impressió d'abando-
nament i despreocupació dels cinta-
thins i autor tas.

Si seguim la caminada, no hi ha
volta que no hi surtin un caramull
d'objectes tirats, de moltes i varia-
des classes: televisors romputs, cui-
nes, ferns dins bosses, pots... en
dues paraules una porqueria.

Aquest espectacle continua fins a
la volta del garrover dels Manaco-
rers; gràcies a Déu que aquí s'atura.

Em supbs que mes d'un visitant,
que en gran nombre i freqüência
visiten la formosa i preuada mun-
tanya, haura tengut més d'una ex-
clamació de censura en veure aquets
Roes tan abandonats. Ben segur
que els seus comentaris sobre la
nostra. ciutat no són gaire afalaga-
dors. Són totes aquestes raons les
que m'han empès a escriure aquesta
carta i amb el desig d'aturar per a
sempre que aquest paratge es con-
vertesqui en un abocador de fern
Em permet, alhora, demanar
ciutadans que tenen el mal costum
de dur-hi les seves deixalles, que ho
deixen de fer; a la vegada que em
plau informar-los que hi ha un ser-
vei municipal de recollida de ferns
encarregat de realitzar aquesta fun-
ció.

La meya intenció amb aquesta
carta es ferir la sensibilitat de les
persones que, pel seu càrrec, els
pertoca posar fil a l'agulla i solven-
tar aqueste qüestió; en especial als
nous regidors de la Comissió de Sa-
nitat que, ben segur, posaran tota
Ia seva voluntat per tal d'acabar
amb aquesta vergonya per al nostre
municipi». Atentament,

Un felanitxer

LA SEGURETAT SOCIAL

Arnie Tomeu:

Voldria comentar-te un fet que
m'ha succeït. La nostra filla de 10
anys té unes molèsties als ulls, com
poden ser coentor i visió borrosa
quan fa una estona que llegeix o
mira la televisió i una sensació de
marejada.

La varem dur al metge de la Se-
guretat Social i ens va fer el volant
per anar a revisió a l'ambulatori de
la Via Roma de Ciutat. Les infer-
meres ens varen donar el número
de telefon i nosaltres x, iirem trucar
per demanar hora. Idõ sapiguem
tots que ens varen donar hora per
dia 30 de desembre! O sia, per
d'aquí a dos mesos!

No cal dir que a l'hora de que els
lectors vegin aquesta carta, ja hem
portat fa dies la nina a l'oculista.
Naturalment, pagant.

Però el que ens empipa és que la
visita de dia 30 de desembre, també
l'hem pagada, perquè la mos facin
d'hora i esser ben atesos.

En el programa de Na Prego, per
TVE, varen parlar l'altre dia de des-
penalitzar l'escàndol públic.
consider que aquest fet és un escàn-
dol i no pot esser despenalitzat.
Tocaria demanar responsabilitats
als causants d'aquest desgavell. Per-
qué no es ver que un allot en edat
escolar hagi d'estar marejat i tenir
molesties durant dos mesos per cul-
pa d'una mala administYació.

Un contribuent

Les campanes de Felanitx
II - EL TOCS



TREVIN, S.A.
PAGO DE UVA

TREVIN informa a sus proveedores de
uva que tiene previsto efectuar el pago
de la misma en Felanitx, los días 7 y 8
de noviembre, de 9 a 13'30 horas en su
celler de la calle Ramón Llull.

Cercam PERSONA per a TREBALL
EVENTUAL de sis mesos, amb possibi-
litat de quedar en plantilla de l'Empresa.
De 25 a 35 anys.

Preferible amb experiencia en ca-
rreretes elevadores.

- Informació: Tels. 580054 y 580075
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Tràgic succés a Portocolom
El matí de dilluns passat es regis-

trà a Portocolom un succés molt Ila-
mentable. La dona alemanya de 26
anys Monika Kruger, que residia al
carrer La Niña intenta suicidar-se ta-
llant-se les yenes, un COp que hagué
llevat la vida a dos fills seus —una
nina de 7 anys i un nin de 5— mit-
jançant el subministre de barbitu-
rics. El fet fou descobert quan un
amic de la familia acudí com
era habitual a recollir els nins per a
dur-los al collegi.

El metge que fou cridat per aten-
dre les ferides que s'havia produit
la infortunada fou el que descobri
els cadavers dels dos infants.

La malaurada, que es confesa auto-
ra de la mort dels seus fills, fou
traslladada a la seu del jutjat de Ma-
nacor i ingressada tot seguit a l'hos-
pital municipal d'aquella població,
mentre que els cossos dels infants
foren enviats a Ciutat a l'Institut
Anatòmic Forense.

No cal dir la commoció que pro-
dui a Portocolom i arreu del terme
aquest trist succes, el qual ha rebut
un ample tractament periodístic als
mitjans de comunicació illencs.

S'ha venut el Cinema Felanitx
A finals de la setmana passada es

va confirmar la noticia de la venda
de la sala de cinema

«Cine Felanitx».
Aquest local, com saben els nos-

tres lectors, va estar en tràmit d'ad-
quisició per part de l'Ajuntament i
segons es va dir, per un preu molt
venta jós.

Ara sembla que els nous propieta-
ris l'han de destinar a supermercat.

Amb aquesta operació s'ha quedat
definitivament descartada la possibi-
litat d'aconseguir a curt termini un
local apte ner a audicions i especta-
cles que requereixin un escenari
—era susceptible de fer-se al Cine
Felanitx—

Exposició col.lectiva a «Sa Nostra»
Fins dilluns restara muntada l'ex-

posició coHectiva de pintura que re-
cull obra d'uns trenta cinc autors,
d'estils i temàtica molt variada.

Els sous dels regidors
A la referencia que publicarem a

l'edició passada de la plenaria muni-
cipal de dia 21 i quan parlàvem dels
seus dels membres del consistori
varem cometre una inexactitud que
volem subsanar. Els tinents de bat-
le cobraran 50.000 pessetes sense cap
altre tipus d'increment. Els incre-
ments de 15.000 pessetes per als de-
legats del Batle o presidents de co-
missió sols s'aplicaran als regidors,
la paga dels quals és de 10.000 ptes.

Trobada arxiprestal de matrimonis
El proper dissabte dia 14, se cele-

brara a Sant Salvador una trobada
de matrimonis a nivell d'arxiprestat.
Sera dirigida per la Delegació Dio-
cesana de Familia i s'iniciarà a les

4'30 de l'horabaixa.
Es convida a tots els matrimonis

interessats.

Analada la darrera sessió plenà-
ria de l'Ajuntament

l'el passat dia 4, hi havia convo-
cada sessió pleniria de l'Ajunta-
ment, perô el mateix dia el Ralle
signà Un decret anul.lant-la per mor
d'una protesta d'un regidor —segons
el (leeeret— per haver-la convocada
amb MerIVS de dos dies hàbils d'an-
te la e

La protesta procedia del regidor
dels Coloms Torneu Xamarri, el qual
ha manifestat que no es trectava de
cap protesta, sitió d'un preg en el
sentit de que es respectàs el termini
que indica el Reglament.

Sia com sia, suposam que s'haura
de convocar una altre plenitria
aviat, per tal de donar ressolució a
tot un seguit d'assumptes que ho
exigeixen.

Llar de la 3.a Edat
CONCURS DE
SOPES MALLORQUINES

Dilluns dia 9 a Sant Salvador. Sor-
tida a les 9 del matí des de la plaça
Pax.
CONFERENCIA

Dijous dia 12, a les 17'30 h., a car-
rec de la Doctora de la Llar Isabel
Caballero, sobre el tema «La diabe-
tes».

Cicie de conferbacies 1937-86;
El proper dia 16, dilluns, comen-

çarà el cicle de Conferencies que ha
organitzat «Felanitx Cultural» i que
patrocina l'Ajuntament de Felanitx.

Com ja s'ha anunciat, aquestes
conferencies seran retrasmeses per
Radio i per Televisió, i se celebreran
a la Casa de Cultura, a sa Font, els
dilluns, a intervals de quinze dies i
començaran a les nou i mitja del
vespre.

La conferencia pel proper dia 16
serà sobre el tema: «LA BOLSA DE
VALORES», que desenvoluparà el Sr.
D. Francisco Jover Balaguer, corre-
dor de comerç, ex-conseller d'Eco-
nomia i Hisenda i professor de l'es-
cola d'Empreserials de Palma.

I Mostra de Pintura i Dibuix de la
gent gran de la comarca de
mitjorn

El proper dissabte dia 14, s'obrirà
a la Casa Municipal de Cultura una
mostra de dibuix i pintura de la gent
major de la comarca de mitjorn, que
comprén els pobles de Llucmajor,
Porreres, Campos, Santanyí, Ses Sa-
lines, Felanitx i els nuclis urbans
d'Alqueria Blanca, Calonge, Ca's
Concos, S'Horta i Portocolum. Res-
tara oberta fins dia 22 i a la igau-
guració han promés la seva assis,t0-
cia representants del Govern Ba-
lears, del Consell Insular i els batles
de les distintes poblacions.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT
ANDREU AVELLÍ

Avui dissabte se celebrarà la festa
de Sant Andreu Avelli, advocat con-
tra mort repentina. A les 7 del cap-
vespre hi haurà Eucaristia solemne
amb sermó.

Es convida a tots els fidels.

vida social
NAIXEMENT

A Cala d'Or, la llar dels nostres
amics els esposos Vicenç M. Ortega
Taberner i Isabel Adrover Rigo, s'ha
vista alegrada amb el naixement del
seu primer fill, una nina preciosa,
que en el baptisme rebrà el nom de
Neus.

Felicitam als novells pares.

NECROLÒGIQUES
El dia 27 d'octubre descansa en la

pau de Déu a Felanitx, a l'edat de 70
anys, després de rebre els sants sa-
graments, Da Maria Soler i Prohens,
Vda. d'Oliver. D.e.p.

Reiteram el nostre condol, a la se-
va familia i d'una manera especial al
seu fill D. Antoni i filla política D. a

Damiana.
o 

Divendres dia 30 entrega l'ànima a
Déu, a l'edat de 84 anys, després de
veure's confortada amb els sagra-
ments, D.a Catalina Bennasar Obra-
dor, Vda. de Joan Oliver. Al cel sia.

Enviam el nostre condol als seus
fills D.a Francisca, D. Pere i D.a Ma-
ria Lluíssa, filla política i als altres
familiars.

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Em presa Autorizada por el N. de
I. N.' 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

VENDO TIENDA EN CALA D'Oil
A estrenar, muy bien situada.
Inf.: Tel. 575637.

.11n•n

CERCAM AL.LOTA que sipiga ca-
talli i escriure a tMiquina.
la.: Tel. 581822

NECESITO APRENDICES Y OFI-
CIALES. En industrias metidieas
G. M.
Informes: Tel. 581901.

SE NECESITA CAMARERO
Informes: Cafetería S'Abeurador.
Tel. 582309.

NECESITO APRENDIZ de pintor.
Inf.: C. Calaliguera, 61 Tel. 582038

SE VENDE LOCAL COMERCIAL
en Porto-Colom, bajos Marblan,
60 m2. con terraza.
Informes: Tel. 552877.



A Miguel Toni Enginyer
Miguel, molt de gust me dóna
com en altre temps glosar
amb tú, que ara estas present.
Lo primer, et vull demanar
que me vulguis perdonar
lo que escriu aquesta ploma,
que tot lo que dic es broma
per entretenir una estona
sa gent que això llegirà.
Felanitxer d'Argentina,
prou t'agrada es fer cançons
i les fas com a bombons,
sa meya no surt tan fina,
me falta materia prima.
Tú ets mestre i dónes lliçons.
Menges porcella rostida,
també morros i ronyons
amb un poc de vi, collons!
Jo crec que prest pels calçons
cap sastre tendra patrons
per a fer-los-te de mida.
No importa fer cap crida
de que t'agrada menjar
i per cinto hauras d'armar
un rollo de serpentina,
i si n'és un poquet prima
sempre tens "una sortida:
sa corda de garbejar.
Però si t'ha d'escaldar,
perquè crec que ets de pell fina,
sa solució que hi ha
es que t'hauràs de tapar
amb un domas o cortina.
A sa broma pos un pany,
ara de cor xerraré:
un bon amic me digué
que un llarg viatge has de fer
abans d'acabar aquest any.
Miguel no trobis estrany
que no me despediré,
només sa ma te daré,
essent tú un bon company
i de sa mateixa sang,
sé ben cert que ploraré.

Rafel Roig Maimó

25/10/87

ELECTRO-FRED
F. Contreras

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

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
-Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
JRG ENT El

VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, -muy cerca de la
calle Mayor -- en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,.
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseci,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.

Intormes: Td. 411941

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

Especialidad en platos
típicos mallorquines.

SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL

MENU DEL DIA	 Pruebe la zarzuela

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

Se necesita ayudante
almacén piezas recambio
y persona ayudante oficina

TRABAJO TODO EL AÑO.

Inf.: Tels. 581984 y 581985

FELANITX

Les campanes de Felanitx
(Ve de la pagina ,`;)

Sant Miguel, el Rosari d'Octubre,
Sta. Teresa i la Puríssima.

FUNCIONS NO LITURGIQUES

Sermons.-E1 mateix dia se toca-
ya ei sermó a batallades amb la 2.a
des de que havien quedat l'Ofici
fins després dels Kiries i se quedava
a batallades espesses. Si el sermó
era l'horabaixa després del toc
d'Avemaries.

Novenaris.-Se tocaven sempre
tres tret amb la 2." i se quedava amb
Ia 2." i la 4.".

Exposició del Santíssima.-A to-
tes les funck, amb exposició del
SS. i Quaranta Hores, quan s'havia
quedat la funció se feia senyal amb
una repicada amb la 1.a, 2.a, 5.a i 6.a.
Si l'exposició era a l'Ofici se repi-
cava en exposar-se el Santíssim Sa-
grament. Llavores es tornava repi-
car quan .es feia la reserva.

El darrer dia de carnestoltes,
després de la Reserva, se tocaven
quaranta batallades amb la 1.8,
anunciant la Quaresma.

Visita pastoral.-Quan venia el
bisbe de visita pastoral, cada cop
que aquest entrava a l'església se
repicava.

Tocar per foc.-S'alternaven bata-
hades amb N'Eloi i la 2.a.

SAGRAMENTS

Combregars.-Se tocaven amb la
5." (Na Combregas) ventant com
que fer senyal de Vespres. Si era
a fora vila després de les primeres
tirades se tocaven dues batallades
de N'Eloi. Una vegada tocats els
tres trcts seguits se tocaya l'extre-
maunció. Si era d'un sacerdot se
tocaven nou trets i el mateix se feia
per a Ia processó dels combregars
als malalts la tercera festa de
Pasqua.

Extramaunció.-Se tocaya amb la
4.a (N'Extremunció) ventant-la. Si
era a fora vila, després d'alçada la
campana se tocaven dues batallades
de N'Eloi. Per un sacerdot se toca-
ven nou trets amb la 4.a. Si l'extre-
maunció era del Rector, el nove
tret era amb N'Eloi.

FUNERALS I SUFRAGIS

Tant per a fer la senyal d'un di-
funt com per l'enterrament i fune-
ral existien bàsicament tres catego-
ries que es distingien clarament
amb els tocs.

Com a norma general, si l'enterra-
ment havia de ser a la tarda es feia
senyal després d'haver tocats «san-
tos» a l'Ofici i si era el dematí se
feia el dia abans després de Vespres
o més tard.

Senyal de 1.a classe.-S'alçava
N'Eloi i després la 2.a i tot seguit
la 4.a i la 6.8, tocant-les alternades.
Amb un quart de diferencia se toca-
ven els dos trets restants i s'amolla-
ven les campanes. Pels sacerdots es
tocaven nou trets.

Senyal de 2.a classe.-S'alçava la
2.8 i després la 4.8 i la 6.a i se toca-
ven tres trets cuidant d'alternar la
2." amb les altres i en el darrer
s'amollaven les campanes.

Senyal de 3.a classe.-S'alçaven al
mateix temps la 4.8, la 5.a i la 6.8,
es feien tres trets i s'amollaven les
campanes.

També hi havia tocs específics
pels albats en dues categories.Pels de
1." se ventaven la 5." i 6." i en els de 2."
només se tocaven batallades amb
les mateixes.

Enterraments.-Es procedia de la
mateixa manera que quan es feien
les senyals i amb les mateixes cam-
panes, tocant els trets abans de sor-
tir la processó, quan sortia aquesta

quan arribava altra vegada a l'es-
glésia. El mateixos criteris regien
en els enterraments d'albats. Si se
celebrava festa de 1.8, només se
tocaven els trets amb batallades de
N'Eloi.

Conventuals o aniversaris.- S'a-
nunciaven amb un tret el vespre
abans, després del toc d'Avemaria.
S'alçava primerament la 2.a i des-
prés la 4.a i la 6.a I se tocaya el tret.
El dia del conventual s'anunciava
amb dos trets de la 4.a i se quedava
amb la 4.a i la 6.8; després de «san-
tos» se tocaya el tret de morts
alçant la 2.a i tot seguit les altres,
amollant-les totes després del tret.

Fins aquí una petita mostra del
tractament que antany es donava
des del campanar a l'activitat par-
roquial. Aquesta relació se faria
molt Ilargaruda si detallassim tot
el que es feia per Setmana Santa,
la Quaresma, Cinquagesma, etc. i no
ens volem fer pesats. Per això, per
acabar, oferirem una relació dels
tocs actuals, molt simplificats com
saben tots els lectors.

TOCS ACTUALS

Es conserva el toc de missa amb
un tret a batallades de la campa-
na 2.a.

L'Ofici dels diumenges es toca en
un sol tret amb les campanes 4." i

6.a, i les festes, segons la categoria,
amb N'Eloi, la 2.a i la 4.a o amb la
2.a i la 4.8.

Sols se repica vuit dies abans per
les festes de Santa Margalida i Sant
Miguel.

Se venta N'Eloi durant les proces-
sons del Corpus i de l'Encontrada
i a l'Ofici del dia dels Morts junta-
ment amb la 2.a, la 4." i la 6.a.

Només se celebren Vespres so-
lemnes per la festa del Cor de
Jesús i es fa senyal amb la 6.a i se
repica amb la 2.a i la 4.a.

Per Sta. Margalida se celebren les
úniques Completes solemnes i se
toquen alui) les campanes 1.", 2." i 4.".

Quant als morts, ara sols existeix
una categoria. Es fa senyal el matí
o al migdia amb la 2.a i es toca el
funeral en un sol tret de les cam-
panes 2.", 4." i 6.a.

I aquí tancam aquest treball so-
bre les campanes de Felanitx i els
seus tocs, la segona part del qual
bem limitat òbviament als tocs de
la parròquia. Ben segur que haurem
comés cualque error i per endavant
en demanam excuses.

Però no volem posar el punt final
sense expressar el nostre agraiment,
a més d'En Biel Ramis, a Mn. Pere
Xamena que ens ha servit de guia
i a Miguel Perelló, també escolà de
Ia parròquia, que ens ha revelat
alguns detalls scnbre les campanes
certament valuosos.

Tomeu Pou

VENDO TIENDA EN CALA D'OR
A estrenar, muy bien situada.
In f.: Tel. 575637.

CERCAM AL.LOTA que sàpiga ca-

tala i escriure a maquina.
Ini.: Tel. 581822



Cena espectáculo en el
Casino Paladium

DIA 14 DE NOVIEMBRE

Durante la cena podremos ver los
magníficos números musicales y después
de la misma podremos admirar el sensa-
cional

Show - Casino Paladium
Precio 2.950 ptas.

El ,precio incluye autocar, entrada, cena y entrada en la sala
de juego del Casino.

INFORMES Y RESERVAS:

VIAJES f 1 Ntx TOURS 
C. Major, 28—Tel. 582400-582113

FELANITX

SOMNIS D'ESTIU 1
Estimats lectors, l'estiu 85-86 «En-

tre l'enyor i la tendressa» em va
permetre escriure en aquest setma-
nari. Des de So'n Oliver, Ca'fi Pels
Nou, els colors em cridaren, des
d'aquest beneït espai em vaig diri-
gir a vosaltres fills d'una illa, somni
d'En Miró.

Enguany també hem estat a l'illa
gaudint de la llum, els amics, eis
silencis, els colors, la remor de la
maremar.

Enguany, com des de sempre, es-
timada, hem viscut amb tu, amb
els teus.

Ara, a les acaballes de l'estiu,
lluny de tu, recorda i somnia. Som-
nia i recorda.

La tardor amb la seua melangia
em duu un grapat de somnis, de
records barrejats.

La casa, lluenta com un e spill, es-
lava plena de plantes curades amb
amor, amb cerimònia. Dues pedres
de batre amb verd capitell ens par-
len de temps llunyans.

La cisterna ens crida amb un
soroll d'aigua.

—Per que aquest forat al poal per
on torna caure l'aigua al pou?

—Diuen que s'aigo si es remou,
no deixa que es facen cabots ni
altres animalets.

Omplim el poal un altra vegada,
les xiquetes voten beure, i el soroll
de l'aigua ens acompanya al ilarg
d'aquesta conversa.

Campanes, campanetes de metall
amb distint to segons l'anyell que
les portara.

Sons del passat que avui escoltem
ad, en aquest ombrívol espai, on
Antònia i Tomeu recorden i ens fan
viure històries llunyanes. Al pati co-
horns. Més plantes.

—Mireu aquesta. Quan li aplega
el temps es va fent groga poc a poc

fins que es mor; llavors s'ha de
treure la ceba del test i guardar-la.

—On?
—Dins d'una capseta... o a un

altre Roe. On volgueu. Sense terra.
Passara cert temps i quan us
n'adoneu que la ceba fa mudança,
torneu a posar-la dins un test i tor-
nara creixer, i així sempre.

—Cada quant de temps s'ha de
regar?

—Un pic per setmána es suficient.
Es gira cap on esta la Rum.

Una guitarra al porxo. Silenci de
boleros. Una estona conversant, vi-
vint, en un espai Ple de llum, de
verds, d'amor, de' records també
lluents com un espill.

Grades Antònia, gracies Tomeu.

Moltes mercés a tots vosaltres
mallorquins germans d'un somni
present i llunya, que, potser, jo vise
i sent i vosaltres desitjau.

Aquest escrit quo us dedique, lec-
tors amics, no vol ser cap esforç
dirigit a xuplar-vos , el temps amb
vanitats estèrils, sinó l'intent de
compartir amb vosaltres espais més
ença de les frontres que ens alijen.
De vegades es necessari emprar pa-
raules al poeta, en aquest cas Josep
Piera, que escriu amb precissió
que jo sent en escriure aquestes
lletres.

Vicenç Pedrós

Meliana. Tardor del 87

NECESITO APRENDICES Y OFI-
CIALES. En industrias metalicas
G. NI.
Informes: Tel. 581901.

SE NECESITA CAMARERO
Informes: Cafetería S'Abeurador.
Tel. 582309.

Per P. Xamena
1900

PUBLICACIONS:
Almanaque de El Felanigense para 1900. (Imprenta de B. Reus).
Banco de Felanitx, Memoria leída día 11 de febrero de 1900. (Impren-

ta B. Reus).
Bernat Bathe, Pyre. En Pepito Carabassa. B. Reus 1900.
Memoria del Fomento Agrícola, Industrial y Comercial de Lluchmayor.

(Imprenta B. Reus 1900).

1901

Gener.—EI Banc de Felanitx ofereix facilitats per installar el gas a
les cases i ha baixat el preu a 35 cèntims el metre cúbic.

Gener, 6.—A la clematinada les teulades aparegueren blanques de neu.

Gener, 12.—A la plaça de la Font han installat un pavelló on ofereixen
audicions de fonògraf i exhibicions de teresetes.

Gener, 13.—Inauguració del Centre de Contractació. Té el local a la
plaça de l'Arraval número 8.

Gener, 13.—Comença a actuar en el teatre una companyia de sarsue-
les.

Gener.—E1 jove concertista de guiterra de 18 anys Bartomeu Calata-
yud dóna concerts en el Centre de Contractació i en el Centre Republica.

Gener.—Les monges de la Caritat passaren a servir els pobres i malalts
de l'Hospici-Hospital.

Gener.—L'Ajuntament autoritza la construcció de la síquia d'aigües plu-
vials sollicitada pels veins del carrer d'En Pelat.

Febrer.—Arreglen el camí del Calvari.
Febrer.—Es parla de construir un teatre nou.
Febrer.—E1 Centre de Contractació senyala el dimarts com a dia extra-

ordinari de contractació.
Febrer.—L'Ajuntament es proposa arreglar els abeuradors i rentadors

públics de la plaça dels Rossells.
Febrer, 9.—Representació de la sarsuela «El Duo de la Africana».
Febrer, 17-19.—Quaranta Hores dels darrers dies. Predica el P. Francesc

Salva de l'Oratori de Sant Felip Neri.
Febrer, 26.—La Diòcesi compra el corredor de les caes veïnat de l'es-

glésia del Convent per 125 duros.

Restaurante SES PORTADORES
Comunica a sus clientes y amigos que
a partir del día 16 de noviembre y hasta
el 18 de diciembre, permanecerá

CERRADO POR VACACIONES
Ruego disculpen las molestias

GRACIAS

Los jueves, cerrado

Disposam d'un variat mostrari de jolius
presents per batejos, combregaments i
noces.

JOLIUS
Objectes de regal
C. Major, 84—Tel. 581803

Dr. FELIP RAMIS
Centre Medic de Naturoterepia i Acupuntura

Pça. Weyler, 2 - her Dreta (al costat de l'església gran)
MANACOR - Tel. 569020 - 555587

Visita a hores convingudes



s; N'As
Antemia Caldenley

',licenciada en
Educació Física

P. Ses Sivines, su.
Tel. 575083
PORTO-COLOM

DILLUNS - DIMECRES - DIVENDRES

INICIACIÓ ESPORTIVA MASCULINA
INICIACIO ESPORTIVA FEMENINA
GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT
BODY BUILDYNG
BODY BUILDYNG

de 5'30 a 6'15
de 6'15 a 7'00
de 7'00 a 7'45
de 7'45 a 8'30
de 8'30 a 9'15

DISSABTES DEMATI DE 9 A 11 HORES I DILLUNS, DIMECRES
I DIVENDRES, DE 4'30 A 5'30

Utilitzacid Iliure del gimnAs: Aperells, peses, etc.

SAUNA
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES, DE 5'30 A 9'30

DISSABTES, DE 9 A 11

Jaime Valens Tugores
Diplomado en Ciencias Empresariales

Les ofrece sus servicios de
ASESOR CONTABLE - FISCAL

Plaza Pax, 17-2.° C.
Felanitx	 Tel. 580763 

Embutipos Blanco S. A.
Hace saber a su distinguida clientela y público en general, que

habiendo empezado la temporada de matanza, para pastones par-
ticulares \ tripa fresca pueden hacer sus encargos al teléfono
58 00 53.

C/. La Estrella, 4 — FELANITX. 

GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat

Els comunica que es trasllada al carrer
de Campos, n°. 16, telèfon, 581444.

FELANITX

Coloms a la Sala
NO TENIM ON REBRE A LA GENT

Dissabte passat teniem «consulto-
ri» a La Sala. Al despatx que, en
principi, ens havien reservat, dissab-
te es cobraven els arbitris. Un fun-
cionari ens va informar que ens po-
sassim allá on volguessim. L'article
27 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Regim Juridic de les
Entitats Locals diu clarament que
s'ha de disposar d'un despatx o lo-
cal per rebrc les visites. No entenem
a que ve això de voler-nos fer l'es-

cala d'encortinar, quan se n'han cui-
dat prou de fer un despatx al segon
batle no en diu res de res
el Reglament esmentat. Dit això ens
sentim discriminats perquè trobam
preferencies que no treuen cap en

Avantatge de llavors

I pot esser?
Sembla que era ahir que desfeiem l'equipatge i ja l'hem de tornar re-

fer. Però quan Inés va millor. És a dir, venir un any i tornar l'any següent
sembla ser una solució, que no acaba de ser. Passar d'un estiu a l'altre,
sense hivern, té l'encís de la mar, la platja, aquí, el riu, la piscina, allà,
però si be arribam a la darrera fira «del pebrebord» i a la primera ma-
tança, no hi serem quan l'escalfapanxes Parà espires, i el pa i talcc torrat
ens disposaria anímicament a recordar els que ja no hi són, els que estan
lluny i prest se trobaran amb els que partiran amb nosaltres.

Altre temps, quan s'acabaven ses messes, cada feina tenia una cançó,
una tonada, tot ben ensacat, encistat o enfilat, es feia festa, ja fos dinar o
sopar, amb ball i gloses .., si no s'esbucava pels «punkys» d'aleshores. Per
despedir la IV.' TROBADA BALEAR a L'ARGENTINA, ja enllestida, En
Toni Grimalt ha posat «La Ponderosa» en pla de festa, i s'hi farà un sopa r
divend res dia 13 a les 90 h., una topada de glosadors amb el nostre Rafel
Roig Maimó, amb acabament d'un ball de bot, com toca a tota festa pa-
gesa, de S'Estol d'Es Gerricó, que enguany faran bo seguir-nos cap a l'Ar-
gentina, però encara no arriben ... perquè si hi poguessin anar amb carre-
tó ja es segur que hi serien per suar lo seu en «Nochevieja», i Inés si
ballen com bailaran a San Pedro, Bones Aires i Mendoza, be ho paga el
sacrifici de renunciar, així sia per una vegada sola, al pa i talec torrat.
Esperam que ens acompanyeu a fer la festa plegats, i si veniu cridau al
58 02 46 ó al 57 56 02, lo més prest que es pugui i ens fareu contents.

Es que com passa amb tot, si ens hi posam, vaja si es ver que pot
esser!

Miguel Antoni Enginyer
Felanitx, 3 de novembre de 1987. 

Enllaç metafòric
Córrer [atravessant l'espai

inalterable,]
córrer [viatjant lleuger cap

l'horitzó,]
córrer [repetint frases violentament

acabades,]
córrer [cercant la flaire festívola

de la mort.]
Córrer [moguent els membres

sagnants,]
córrer [esvalaint icones

de la ment,]
córrer [acostant-me a la teva imatge

encisadora,]
córrer [encenguent la flama

d'aquest ocàs].
tiquet
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a n'Agnès.    

RUBIO'S peluqueros Major, 27 Felanitx
Tel. 582316

PHILDAR boutique Major, 32 Campos
Tel. 650934

VIDAL foto cine -Pre
laiza6,5t1Mampos

Después de éxito obtenido en Campos, donde fue necesario
hacer un segundo pase agotador, anduvimos prevenidos en la orga-
nización de Felanitx, pero una vez más nos vimos desbordados por
la cantidad de público que abarrotó la sala del Cine Principal, y
no nos quedó otro remedio que, a pesar nuestro, cerrar las puer-
tas y dejar a gran parte del público fuera, porque era imposible
colocar más gente. Por tanto os agradecemos la magnifica acogida
que nos habéis dispensado y a la vez pedimos disculpas a aquellas
personas que no pudieron entrar para ver el desfile. Os promete-
mos, si nuestras autoridades dan su visto bueno, hacer algo digno
en nuestras verbenas en ese gran marco que es el Parque Muni-
cipal.

Con tiempo vamos a consultar a nuestro Ayuntamiento para
empezar a preparar lo que creemos pueda ser MODA E IMAGEN
88 a lo grande.

A todos vosotros, por vuestra gran acogida, a Zapatería Tif-
fanni, a Floristería y Jardinería Capó (Cala d'Or), a TV y Video
Ricart, a las esteticistas Sebastiana Lladó y Mari Carmen, a la
Televisión Felanitxera y a D. Rafael Salas, pbr dejarnos desinte-
resadamente el Cine Principal, ¡GRACIAS!

A vuestro servicio y hasta la próxima.

lloc.

Dissabte rebèrem la primera con-
sulta a baix de les arcades i des-
prés d'avisar passarem al cassino de
davant amb dos ciutadans queixo-
sos. Sabem que vengué altra gent i
no ens va trobar, les 'demanam dis-
culpes i esperam que la propera con-
sulta, el darrer dissabte de novem-
bre, ens hagin ates amb una mica
més d'interès i amb carácter defi-
nitiu.

SE TRASPASSA EL LOCAL de lo
Llibreria KAFKA.
informació, a la mateixa llibreria o
a Boutique VIVA del C. de la Mar.
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les finestres i portes que vostè necessita
— PRODUCTE DE QUALITAT ALEMANYA

— FINESTRES I PORTES EN CPE-PVC

— PERSIANES I PERSIANES INCORPORADES EN PVC

— PER A CONSTRUCCIONS NOVES I EDIFICIS PER A REFORMAR

— 20 ANYS D'EXPERILNCIA EN CONSTRUCCIONS I MUNTATGES

— EL MILLOR SERVEI TÈCNIC

— GRAN VARIETAT DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

CONSTRUCCIONES

Carrer Joan Alcover, 25
Teléfono 58 00 93

07200- FELANITX (Mallorca)

EL MATERIAL D'AVUI PER AL FUTUR

PROTECCIÓ CONTRA EL FRET
— PROTECCIÓ CONTRA LA CALOR

PROTECCIÓ DELS RENOUS
— REDUEIXEN ELS COSTOS DE CALEFACCIÓ I ESTALVIEN MES

ENERGIA

Ens visiti a la nostra oficina i sala de mostres a Felanitx o truqui per
telèfon al núm. 58 00 93 de 9 a 13 i de 16 a 19.

DISSABTES I DIUMENGES, de 9 a 13.

REGLAMENTACION
TOQUES ALARMA

Habiendo requisado el Alto Man-
do la sirena que se hallaba instala-
da en el edificio del Ayuntamiento...
se han dado las siguientes instruc-
ciones a la población civil...

1.°—Las campanas de la Iglesia
Parroquial se utilizan para repique
de fiesta patriótica, aviso de peligro
aéreo y llamamiento de Milicias Ciu-
dadanas.

2.°—E1 repique con motivo de al-
gún acto de patriotismo que exija
una exteriorización de júbilo popu-
lar, se hará por todas las campanas
en la forma que se venia celebran-
do.

3.°—En caso de alarma por peli-
gro aéreo, se tocará a voleo la cam-
pana llamada oEloy», que es la ma-
yor que hay en el campanario...

4.°—Para el cese de alarma por la
misma campana se harán toques es-
paciados por poco tiempo.

5.°—...En caso de alarma queda
prohibido circular por las calles a
Ias personas que no estén especial-
mente autorizadas para ello.

Se han hecho algunos ensayos
para orientar a la población civil y
sería de desear que menudearan,
buscando la manera de que contri-
buyeran los principales campanarios
de la población a transmitir las Or-
denes oportunas al vecindario...

No olvidemos que una buena or-
ganización hace prodigios y puede
ahorrar dineros y vidas.

COLEGIO MUNICIPAL
El miércoles, 3 de noviembre, des-

pués de laboriosas gestiones llevadas
a cabo por la Comisión nombrada
al efecto, inauguró sus tareas docen-
tes el Colegio Municipal de Segunda
Enseñanza, incorporado al Instituto
Nacional de Paina, que viene a sus-
tituir a nuestro Instituto Elemental
mientras dure la suspensión tempo-
ral del mismo.

Es Director de dicho Colegio el
estudioso farmacéutico D. Julián Mi-
nar Prohens, habiéndose confiado la
Secretaría al ejemplar Coadjutor de
esta Parroquia D. José Bauzá Gaya
y la Administración al laborioso in-
dustrial D. Miguel Valls Valls...

TODOS LOS SANTOS
Como es costumbre la fiesta de,

Todos los Santos y Difuntos dedica-
da a rezos, visita al Cementerio y
trasiego de cirios y flores, fité este
año más lucida que en años ante-
riores por la circunstancia de resal-
tar buen i día y favorecer la visita a
estos santos lugares...

Se vi6 concurridisimo como hacía
muchos años no se había visto.

No doblaron las campanas con
motivo de las circunstancias del día,
pero en los templos se celebraron
los oficios fúnebres de costumbre.

El Cementerio estaba aseadisinzo
con profusión de flores sembrada,
siendo unánime el comentario favo-
rable para cl Encargado y Comisión
del Ayuntamiento.

D 'ALLAVORS

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El BILLAR AMERICANO está
de moda. En nuestra comarca se
está disputando el CAMPEONATO
INTER-BARES. Cabe destacar la
marcha triunfal de «BAR CRISTAL».
En sus dos últimos compromisos
han vencido holgadamente a «AR-
MASA» por (6-0) y al «BAR CAN PI»
por (4-2). Queda pendiente una par-
tida frente al «BAR GARAU», que
quedó aplazada en su día, para co-
nocer el resultado final de esta con-
frontación.

• El conocido escultor ALFONS
SARD expone sus obras en MANA-
COR en la «TORRE DE SES PUN-
TES», hasta el 13 de noviembre.

• Se fue el lunes pasado uno de
los puntales del «EQUIPO —A—»
felanitxer. Lejos, a tomar el sol y
aires más sanos. Se trata de JIMMY
RIERA, que a estas horas estará en
SANTO DOMINGO, allá en la RE-
PUBLICA DOMINICANA. Como se
llevó mucha pasta, es casi seguro
que tardaremos en volver a verle.
¡Bones vacances, Jaume!

• Y tras las huellas del amigo
Riera están preparados para la par-
tida PEDRO «TWIST» y S.M. «EL
SASTRE». Estos días tenían que dar
un poco de lustre a sus alas antes
de emprender el vuelo, y arreglar
unos asuntejos económicos que esta-
ban al caer. Así que un día de es-
tos nos encontramos en SANTO DO-
MINGO al «triángulo de las Bermu-
das» felanitxer: SEBASTIAN/JAU-
ME/PEDRO.

• Un amigo, ANDRES TALON,

ha abierto un nuevo bar «BAR SAN-
TANYI» en la calle del mismo nom-
bre. Conocida su experiencia en es-
tas lides no es difícil aventurar que
clientes y amigos no le van a faltar.
¡Enhorabuena, tío!

e La directiva del C.D. FELA-
NITX estaba últimamente muy satis-
fecha por las gestiones del nuevo
concejal de deportes felanitxer
CRISTOBAL BENNASAR. Al fin,
gracias a él, me cuentan que el cam-
po « Eç TORRENTO» tiene agua co-
rriente. ¡Ya era hora! Digo yo.

VIDEOCLUB.— «MEMORIAS DE
AFRICA» (4). Director: Sydney Po-
hack. Interpretes: Robert Redford,
Meryl Streep, Klaus Maria Bran-
dauer. Productora: CIC-Vídeo. Dura-
ción: 154 minutos. Género: Biográ-
fica. Sinópsis: Karen Blixen es una
mujer cuyo romance extraordinario
con Africa comenzó cuando ella y

•su marido, el barón von Blixen, mar-
charon a Kenia en 1914. A pesar de
su desastroso matrimonio y de la
quiebra de su plantación de café, su
pasión por Africa nunca murió, por-
que no solamente estaba enamorada
del país, sino también del rebelde
aventurero Denis Finch Hatton...
Comentario: Siete Oscar de 1986, in-
cluyendo el de la mejor película, ava-
lan una historia muy personal en la
que se combina el amor a la natu-
raleza de la protagonista con retazos
de su vida sentimental.

• Pronto se va a organizar en la
«CASA DE CULTURA» de FELA-
NITX un largo CICLO DE CONFE-
RENCIAS que serán retransmitidos
por «FELANITX-RADIO» y por la
TELEVISION LOCAL. Más informa-

ción al respecto caerá en las pági-
nas de este Semanario.

• Si quieren ir al cine en FELA-
NITX deben saber que en el «PRIN-
CIPAL» echan una gran película que
ganó en su tiempo 5 «OSCARS», me
refiero a «ALGUIEN VOLO SOBRE
EL NIDO DE CUCO» del director eu-
ropeo, afincado en la meca del cine,
MILOS FORMAN. Está interpretada
por el histriónico pero eficaz JACK
NICHOLSON. De complemento un
bodrio que tiene éxito en taquilla
«SUFRE, MAMON» una película del

inefable MANOLO SUMMERS, que

es un buen humorista, pero un mal

director. La película es lo de menos,

la gente va a ver a ese grupo musi-

cal llamado «HOMBRES G» que tie-

ne en sus filas al hijo del «dire»
DAVID SUMMERS.

JORDI GAVINA

BUSCO CASA para al(' nihil - en Fela-
ni tx. Urgente.
Informes: Tel. 573136 (de 11 a 1 y
de 2 a 6). Preguntar por Isabel.
Cala Murada.

A BINIFARDA, ES VENEN 4 (piar-
terades, amb caseta N'ella i 3 cuar-
tera(Ies i mitja.

Tel. 580406 (els vespres).

ALQUILO o VENDO sobreatico en
PALMA zona Paseo Mallorca.
Completamente amueblado.
Mí: Tel. 582157

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarro, Esq. Churruca. Tel. 575174 Pto. Colom
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Milla Urbana a Campos

Tienda Géneros de Punto

OMEL T.
FABRICACION PROPIA
Directo de fábrica al cliente

Sábados tarde abierto
Carrer Nou, 5 - Tel. 647049 - PORRERES

CENTRO MODA
BOUTIQUE

C. Asunción, 19—Porto-Colom

Artículos de piel - Confección - Lencería
Horario invierno: De lunes a sábado, de 9 a 13 y de 16 a 18'30

Restaurant BONO	 I
C. AIGO, 10 — FELANITX 	 TEL. 580588

Als nostres a mics clients:

Durant el mes de novembre i primera quinzena de desem-
bre, tots els divendres i dissabtes a vespre, un pianista tocará melo-
dies mediterrànies de 9 a 11'30 h. del vespre.

Com sempre se podrá sopar a la carta o si ho desitjau hi
batirá un menú de 1.500 ptes., cosistent en dos plats i postres (tot
c u ina mallorquina: ca la mais  ferei Ls, pe i xa ires l'oi-n, escald urns
din(iiot, etc.) i no se repetiran plats cap vespre.

Reservi, si hi ha &assistir, la taula ami) antelació. Graeies.

Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.

SERVICIO OFICIAL

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 -FELANITX

FELANITX 9

RESULTATS

Cadets masc. JOAN CAPO/AUTOC.
GRIMALT - ALCUDIA, 98-73.

Juvenils masc. J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT - LLUCMAJOR, 62-57.

Júniors masc. J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT - PATRONAT, 47-71.

Juvenils fem. J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT - POLLENÇA, 58-17.

Seniors fem. J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT - AUDIOLUX, 58-40.

COMENTARI

Autentica marató de bàsquet la
que visquerem el passat cap de set-
mana a a pista de Sa Mola. El
temps i els resultats foren bons i no
mancaren ni l'emoció ni la qualitat
en alguns partits.

Els CADETS obriren el festival el
dissabte i per una cistella no arri-
baren al centenar de punts. Els 171
d'anotació conjunta indiquen a les
dares que es defensa molt poc, la
qual cosa no resta merit a la mag-
nífica actuació en atac, tenint nova-
ment a Pere Joan Fullana (44 punts
i 5 triples) i Rafel Lladó (26 punts)
com a principals protagonistes. En
Bover lluita. molt.

L'equip JUVENIL FEMENI apro-
fita l'ocasió per a guanyar el seu
primer partit d'una manera contun-
dent, en front d'un debil rival. Mar-
galida Roig i Xisca Nicolau, amb 12
punts cada una, es destaparen jun-
tament amb l'habitual Maria Lladó
(15).

El partit estelar de la jornada,
radiat i televisat en directe, fou el
protagonitzat pels JÚNIORS, els
únics que perderen. Durant la La

part el J. Capó solament encaixà 25
punts (23-25) amb una bona demos-
trad() de força i ganes. L'àrbitre,
Sr. Orón, clarament nerviós i inade-
quat per a aquest partit, ja ho havia

començat a espenyar en el primer
període i ho acaba d'arreglar en el
segon temps, pitant ni més ni man-
co que 43 faltes als de Felanitx. El
Patronat, dels 71 punts, n'aconsegui
34 de tirs lliures.

El diumenge els JUVENILS MAS-
CULINS malgrat algunes baixes, sal-
varen positivament la compromesa
visita del Llucmajor. Acusaren en
alguns moments, la falta de partits,
i perderen pilotes molt clares que
contrarestaren amb altres inspira-
des accions. D'aquestes cal destacar
els 5 punts en un espai de 15 se-
gons de Miguel Villalonga quan el
resultat estava empatat a 55 i falta-
va menys de 2 minuts. En Gaspar
Noguera, 19 punts, fou el mes
efectiu.

El darrer partit el protagonitza-
ren les SENIORS que dominaren el
partit sense problemes a partir del
minut 10, baix d'un sol que socarra-
va el cul a les llebres. Fou un partit
sense història.
Aquesta jornada

No hi haura bàsquet a Felanitx.
Tots es desplacen, i cap a Ciutat.
Ja es casualitat. ...!

Cadets a Pollença.
Juvenils masc. a Campos.
Júniors a Alcúdia.
Juvenils fern. a Porreres.
Seniors fern. a Santa Maria.

LARRY CISTELLES

SE NECESITA CARPINTERO 1."
categoría.
Inf.: Tel. 575037.

VENDO CASA PLANTA BAJA apta
para negocio, con piso.
Informes: Tel. :")80339:

VENDO CI 1, 1LET en UrbanizaciOn
Sa Punta. hab.
In/i: Tel. 226 82 Sr. Juan

Dijous dia 22, acompyant la Fira
de Campos, es va córrer una Milla
Urbana. La participació a aquesta
competició va esser molt nombrosa.

Destacam d'aquesta prova la cor-
reguda feta pels veterans atletes
Sebastià Adrover (C. Opel Felanitx)
i Antoni Barceló (C. Joan Capó), que
quedaren classificats en tercer i
quart Roe de Ia seva categoria.

A la categoria senior també hi
participaren corredors del C. Opel
Felanitx que aconseguiren batre els
seus propis temps obtinguts a cur-
ses del mateix tipus.
VIII TRAVESSA
PORT DE POLLENÇA - POLLENÇA

Amb molta calor pel temps que
estam dissabte passat se va celebrar
la travessa popular Port de Pollen-
ça - Pollença de 8 kilèmetres de dis-
tancia.

La concurrencia de corredors va
esser massiva i hi trobàrem bona
part de les figures de l'atletisme
mallorquí.

A Senior el primer felanitxer que
va arribar a meta fou en Francisco
Páramo (C. Joan Capó) amb un
temps de 27' 21". La resta de sèniors
felanitxers queda així: Victoriano
Martínez (C. Opel Felanitx) 28' 19",
Joan Huguet (C. Opel Felanitx) 31'
20", Antoni M. Fuster (C. Opel Fela-
nitx) 32' 01" i Miguel Soler (C. Opel
Felanitx) 33' 59". Guanya la prova
en aquesta categoria en Gomáriz
(independent) amb un temps de
23' 35".

N'Antoni Barceló (C. Joan Capó)
a la categoria de veterans aconseguí
un temps de 29' 25" i es collocà en
el sete lloc de la classificació.

LLAMPET

BAsQuErr

Excelient balanç



Emocionante victoria
Felanitx, 2 - Cardassar, 1

cine princip ii
Tel. 580111

Viernes 6, sábado 7 a las 9 noche y domingo 8 desde las:3

La música y marcha del momento, lo que ahora se lleva en discotecas,
emisoras de radio, etc. HOMBRES G en una gran película. (Sorteo de dis-
cos domingo en la función de las 3).

Sufre Mamón
Y

Alguien vokrsobrefel nido del Cuco
Si eres amante del cine bueno, ven a verla, no te arrepentirás (5

Oscar).

Viernes 13 y sábado 14, a las 9 noche y domingo 15, desde las 3

Una deliciosa comedia que ha durado cuatro meses en Palma, en el
cine de los grandes estrenos, Sala Augusta.

Cita a Ciegas y Silverado
PRONTO. Una vez al mes, los martes, a las 6 de la tarde, para los

más peques, festival de películas auténticamente infantiles.
Niños, sed buenos, estudiad mucho y de premio... al Cine Principal.

Os tendremos informados.

TREVIN S.A.
Pago de uva

TREVIN informa a sus proveedores de
uva que tiene previsto efectuar el pago
de la misma en Ca's Concos, los días 14
y 15 de noviembre, de 9 a 14 horas, en el
domicilio de Andrés Obrador.
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Agradable tarde y aceptable entra-
da en «Es Torrentó».

FELANITX.— Rigo(1), M. Riera
(1), Pastor(1), Valentin(1), R. Juan
(2), Juli(2), Obrador(1), Cano(1),
Pont(1), X. Riera( 2) y Roselló(1).
Vanrell(0) por Pont y J. Barceló(—)
por Obrador.

ARBITRO.— Sr. Prieto( 1). No
tuvo grandes fallos, pero a este se-
ñor le sobran muchos kilos de peso,
está que no se puede mover. Estu-
vo bien ayudado con la banderola
por Bauzd y mal por Sánchez Chico.
Entre los fallos espectaculares del
Sr. Prieto está aquel «orsay» que
pitó a X. Riera en la 2.a parte.

TARJETAS.— Amarillas a Pastor,
Vanrell, Sancho y Frau (que la vió
en dos ocasiones) vió lógicamente la
roja en el min. 95 de partido.

GOLES.— (1-0).— X. Riera «roba»
la carrera a un defensor, tras un mal
saque del portero Seminario, chuta
colocado, flojito, el balón da al palo,
lleva mucho efecto y se cuela.
(1-1).— Min. 88.— Gran jugada de
los visitantes, la única con sentido
de ataque, el balón va al «amigo»
Nicolau, desmarcado en el área, lan-
za un potente chut que penetra por
Ia misma escuadra. (2-1).— Min.
91.— Balón largo a Roselló que se
cuela por la izquierda, centra pasa-
do y Juan, en la boca del gol, mar-
ca a placer.

MAS EMOCION QUE NADA
Nada más comenzar este esperado

choque, se vió de lo que iba la cosa.
Los visitantes fueron a contener, a
recibir los menos goles posibles, su
entrenador no arriesgó nada en ab-
soluto, es más, a pesar de ir per-
diendo desde el min. 16, tras la há-
bil «ratonería» del «maestro Xisco»,
siguió empeñado en defender su par-
cela.

El Felanitx sin jugar bien ni mal,
dominó absolutamente, tuvo algunas
ocasiones, no muchas, de ampliar el
resultado y asegurarse la victoria,
pero no lo consiguió.

En la 2.a mitad las cosas no cam-
biaron. El Felanitx siguió siendo due-
ño absoluto de la situación, ocasio-
nes tuvo para ampliar resultado,
pero una vez el larguero y dos fa-
llos consecutivos del desmoralizado
Vanrell, le privaron de un triunfo
anticipado. ¡Al fin! el míster visitan-
te se había decidido a sacar a Ni-
colau y crear alguna situación de
gol.

Vencer por uno a cero, es poca
renta, así fue. Los visitantes que ha-
bían disparado, al centro de la por-
tería, en una ocasión y tras una fal-
ta, hilvanaron una gran jugada que
pilló a la defensa blanca con los
«pantalones bajos» y Nicolau, que
años tiene pero el olfato de gol no
lo ha perdido, no desperdició la oca-
sión. Una ducha de agua fría.

El mister felanitxer Fiol se jugó
el todo por el todo, sacó a Barceló;
el joven delantero salió a por todas,
faltaban tres minutos del tiempo re-
glamentario. Fue Barceló que tras
gran disparo hizo lucir al joven Se-
minario en la mejor estirada de la

tarde. Y después llegó el ansiado y
merecido gol, cuando las manecillas
habían so repasado el minuto no-
venta. El árbitro alargó seis minutos
y veintinueve segundos... Emoción a
raudales y victoria apretada del Fe-
lanitx, pero a ser sinceros justa y
hasta corta.

El próximo domingo a POLLEN-
ÇA. Un equipo que tiene los mismos
puntos que el Felanitx, once y un
positivo. Partido —no cabe duda—
importante.

MAIKEL asesorado por JIMMY.

2.6 REGIONAL
SON COTONERET, O - S'HORTA, 2
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Este S'Horta actual nos tiene sor-
prendidos, es capaz de perder en
casa ante el colista, y sacar puntos
en donde nadie saca. El pasado do-
mingo realizó un gran partido, es-
pecialmente en defensa e hizo gala
de un rápido contrataque, pudiendo
golear a su oponente.

Goles.— (0-1), Gaspar tras varios
recortes, centra sobre Luis, que de
certero testarazo, consigue marcar.
(0-2), García se adentra en el área
siendo zancadilleado por su marca-
dor, claro penalti que transforma M.
Roig.

S'HORTA.— R. Roig, (Santi), Flo-
res, Burguera, Manolo, Asturias, Az-
nar, Muñoz, M. Roig. Lluís, Juli y
Oscar.

ALTURA, 3 - CA'S CONCOS, 1
SOBRO LA SEGUNDA PARTE

El partido se dividió en dos par-
tes muy diferentes, en la primera
dominaron los pupilos de M. Vilar,
que disfrutaron de muchas ocasio-
nes, pero el portero local estuvo
acertado.

En la segunda fueron los locales
que dominaron y acosaron la porté-
ría de Huguet, obteniendo pronto
un resultado significativo (3-0). A
poco de finalizar, una buena jugada
de Roselló y Bordoy da ocasión a
este último a marcar el gol del ho-
nor.

CA'S CONCOS.— Huguet, Gordi-
llo, Campillo, Juliá I, Llull, Toni, Ro-
selló, Lesma, Bordoy, Mateo y Mes-
tre. Capó salió por Toni.

JUVENILES
POLLENÇA, 2 - FELANITX, 4
EL MEJOR PARTIDO DE LOS

FELANITXERS
Con goles de Gallardo(3) y Sagre-

ra, los juveniles blancos jugaron el
mejor partido de la temporada.

Un resultado que les permite es-
tar al frente de la clasificación igua-
lados con el «coco» J.D. INCA.

El próximo partido se disputa
en «Es Torrentó»: FELANITX-SAN-
TANY/.

S'HORTA, 8 - MARIENSE, 2
SIGUE LA RACHA TRIUNFAL
Los juveniles del S'Horta este ario

realizan una espectacular camparia,
marcando muchos goles y sumando
puntos. Militan en la 3.a regional
grupo «C» y aspiran a conseguir la

primera plaza.
El pasado fin de semana jugaron

fenomenalmente y consiguieron ese
esplendoroso resultado. ¡A seguir!

INFANTILES
J.D. INCA, 3 - FELANITX, 2

SENSIBLE MEJORIA
Los chicos de Caldentey ban ex-

perimentado una relativa mejoría, al
menos marcan goles. Perder por tres
a dos en Inca no es un buen resul-
tado, pero es bastante alentador, por-
que da una idea de que el equipo
va a más.

El próximo compromiso es en casa
frente al JUV. SALLISTA.

ALEVINES
FELANITX, 3 - SAN JAIME, 1

PODER DE REACCION
Nueva victoria de los pupilos de

Adrover, los cuales no las tenían to-
das consigo, al retirarse en el des-
canso perdiendo (0-1).

En la segunda parte, jugando al
fútbol, demostraron que ¡querer es
poder!

Goles de Acosta, Herrero y Basi.
FELANITX.— Serafín, Tony, To-

meu, Jaime, Acosta, Basi, Evaristo,
Marín, J. Pedro, Ramón y Herrero.
(Matos, José y Nico) salieron en la
2. a parte.

El próximo partido se desplazan a
Capdepera.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIANDO LA FORMACION

DEL ALISTAMIENTO
Don Cosme Oliver Monserrat Al-

calde-Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx.

Hago saber: Que de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 19/1984,
de 8 de junio, del Servicio Militar,
Real Decreto 1948/84, de 31 de octu-
bre, y Orden 721/38778/1985, de 10
de septiembre, se recuerda a todos
los españoles, cuya fecha de naci-
miento esté comprendida desde el
día 1 de enero de 1970 al 31 de
diciembre de 1970, ambos inclusive,
que están obligados individualmente
a solicitar su inscripción, para el
presente alistamiento, durante el
tiempo que resta hasta el 31 de
diciembre del presente ario, si no lo
hubieran efectuado con anteriori-
dad.

Lo que se hace público para cona
cimiento de los interesados y se
advierte a los que dejaran de cum-
plir la anterior disposición, que
incurrirán en la responsabilidad re-
glamentariamente prevista, y que
los mozos no podrán ser declarados
excedentes del contingente excepto
por circunstancias extraordinarias
debidamente justificadas.

En Felanitx, a 1 de octubre 1987.
El Alcalde




