
111 FUTBOL
3.a DIVISION

Ssasaeona! victotia del Felanitx
sokre
Felanitx, 4

el Allard
- Mart, 0

mostraron ayer tarde que pueden ju-
gar en la categoría de Tercera Divi-
sión, que es la categoría que, natu-
ralmente, ellos desean.

Se logró ayer un resultado que de-
be dar serenidad a todo el eouipo,
especialmente al entrenador Juan
Perez del Cid, que hace pocos días
se le quería cesar.

MAIKEL

Continuen les sessions
musicals

La segona vetlada musical es va
celebrar el passat divendres a la
Sala de Cultura. Tal com havíem
anunciat es projecta «Aida» de Ver-
di segons un enre2istrament video-
prafic en el qual hi participava el
baríton menorquí Joan Pons.
-- Sertibta que rafireió a aquest tipus-
d'esdeveniments au menta i els in-
teressats preparen ja la propera
sessió. Es tractarà d'una audició
comentada sobre la Vida i obra de
BACH. Un viatge illustrat amb dia-
positives, sobre els Hoes en els
quals el Mestre hi va viure i com-
pondre. La data, si no hi ha canvis,
sera la del proper divendres dia 18
a les nou i mitja del vespre a la
Casa de Cultura. En Biel Massot i
en Pere Estelrich seran els encarre-
gats d'adintrar-nos en aquest uni-
vers que es la música de BACH.
■•••■••••■=i14. 	 AcIammilmc.	

La festa de Sant Marti,
patrti de la Casa
Hospici-Hospital

El proper divendres dia 11, festa
de Sant Marti, la Casa Hospici-Hos-
pital honrara el seu patró amb una
Eucaristia que se celebrarà a les
7.15 del capvespre a l'església de
Sant Alfons.
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Endidatures en:epees
S'ha format ja la candidatura Izquierda de los Pueblos (IP) al pat-

lament europeu, preparant les eleccions que se celebraran el maig de l'any
proper. En aqueixa candidatura s'integren partits com el Partit Socialis-
ta de Mallorca, Euskadiko Ezquerra (País Basc), Unitat del Poble Valen-
cia, Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (Catalunya), Partido Socialista
Galego, Partit Socialista de Menorca i Izquierda Nacionalista Canaria,
comptant amb el suport de la Xunta Nacionalista Asturiana i de la Unión
Aragonesa. El candidat designat per encapçalar la llista sera J.M. Ban-
drés.

Tarde gris pero agradable. Antes
de empezar el encuentro se guardó
un minuto de silencio por la muerte
de Bartolomé Albons padre de un
directivo.

También entre los comidillos se
hablaba del accidente de tráfico que
tuvieron el sábado dos chavales de
Ia cantera: Obrador y Barceló, este
último en estado grave. El pasado
martes hubo manifestación delante
de nuestro Consistorio para pedir
medidas urgentes que solucionen el
problema que supone «Es Torrentó»,
emplazado a la vera de una carretera
tan transitada.

FELANITX: Parera (2), M. Riera
(1), Juan (3), Valentín (3), Llull
(3), Felipe (2), Pont (2), Teruel (3),
Mut (3), Agustin (1) y Rial (1).

ARBITRO: Sr. Sastre Pou (2).
Bien, con reparos. Le equivocó el li-
nier Navarro. Tarjetas amarillas pa-
ra Muntaner y Marcos.

GOLES: .1.0, m. 12„ Mut de sober-
bio disparo; 2-0 m. 29, jugada per-
sonal de Teruel que se planta junto
a dos compañeros, y para evitar el
fuera de juego, marca personalmen-
te; 3-0 m. 45, Mut arrancando desde
atrás entra en el área y coloca el es-
férico ante la salida de Ibars; 4-0
m 53. clarísimo penalty a Mut que
él mismo se encarga de transformar.

COMENTARIO
Ambos equipos salieron sin com-

plejos, si bien el fútbol de ca-
lidad se vió sólo a ráfagas. El Feia-
nix salió bien desde atrás, contragol-
peando con éxito.

El marcador es corto para ambos
equipos, y si algún equipo mereció
algún gol, fue el Felanitx, ya que am-
bos equipos dispusieron de bastan-
tes ocasiones.

Nota lamentable del linier Nava-
rro, que no estuvo a la altura de las
circunstancias. Anuló lo que pudo
ser el quinto gol, un remate de Mar-
tín Rial a botepronto.

El Felanitx, que juega ultimamen-
te mermado por las bajas de Gal-
més, Juli y Xisco Riera, ha tenido
que sacar fuerzas de flaqueza y con-
fiar la responsabilidad en chicos jó-
venes como Felipe y Llull, que de-

L'agut observador haura pogut veure que, a la llista de partits
d'IP, son majoritaris els partits catalans, pen') així i tot el candidat elegit
ha estat de nacionalitat basca. Tal vegada l'elecció es deguda al fet que
una candidatura encapçalada per un català es difícil de promocionar?
L'experiència de Roca i Junyent a les eleccions al parlament espanyol, fa
uns quants anys, em pens que va ser alliçonadora, pern es probable que
la designació de J.M. Bandrés s'hagi degut a una qüestió de projecció po-
pular.

Tanmateix una coalició electoral com la d'IP té poques justificacions.Que
fan mesclades opcions nacionalistes canaries, basques, gallegues i catalanes?
Una opció nacionalista ha de representar-se ella mateixa, sense necessitat
d'ajuntar-se amb partits d'altres nacions per poder anar a unes elec-
cions. Per cert, això em fa pensar en quina llengua es deuen fer les
reunions d'IP. En basc?, en gallec?, en català?, o potser es fan traduc-
cions simultànies? Quines preguntes més estúpides que faig de vegades.

El que no comprenc es la facilitat que tenen els partits nacionalistes de
Catalunya, Mallorca. Menorca í el País Valencia per coalligar-se amb par
tits nacionalistes d'altres llocs de l'Estat i la dificultat que tenen per fer
una candidatura exclussiva de Països Catalans.

Personalment pens que un partit nacionalista de PP.CC. sols té tres
sortides de cara a unes eleccions, en aquest cas les europees:

• No presentar-se, cosa que sembla repugnar a determinats partits,
tot i que la presentació a unes eleccions suposa haver d'invertir en la
campanya uns recursos econòmics que moltes de vegades ultrapassen les
possibilitats reals dels partits i sols serveixen per endeutar-los.

• Presentar-se en solitari, cosa bastant difícil en unes eleccions com
les europees, ,que consideren tot l'Estat espanyol com un únic districte
electoral.

• Presentar-se en una candidatura de PP.CC., alternativa aquesta
que, segons sembla, s'ha deixat de costat —com també es deixa a poc
a poc d costat el terme Pahos Catalans— perquè la idea i el nom són,
electoralment parlant, mals de vendre.

És evident que les possibilitats d'exit d'una candidatura de PP.CC .
serien més reduïdes que les de, posem per cas, IP, pert') també es cert
que l'existència dels partits nacionalistes —en aquest cas els nostres-
depén tant dels vots i dels escons obtinguts, com de la seva capacitat per .

mantenir viva una ideologia nacionalista pròpia, sense possibles confu-
sions.

No es estrany que, en unes condicions com aquestes, un grup de
nacionalistes de Mallorca es decidissin a afiliar-se a ERC. Votar per votar
en unes eleccions europees —si s'és nacionaliste de Mallorca i, per tant,
pancatalanista— es més conseqüent votar un candidat català de Cata-
lunya, que un de basc, per molt nacionalista —base— que sigui.

RAMON TURMEDA

La Coral de Felanitx interpretara 	 La Comunitat de Religioses de la

els cants propis de la missa i al fi- Caritat i els Residents, conviden

nal oferirà un breu concert. 	 tothom a aquesta festa.
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Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL

Diu. 6 St. Sever
Dill. 7 St. Ernest
Dim. 8 St. Victori
Dim. 9 Ddic. Bas. Later-A
Dij. 10 St. Lleó el Gran
Div. 11 St. Marti de Tours
Dis. 12 St. Josafat

LLUNA
Lluna nova dia 9

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. DiumeneS j festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ea-
feteria Alcali: Dies feiners, a
les 12,30 1 19 h. Diumenges 1
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12,30 i
17 h.

Port000lom - Felanitx: Dies
feiners, a les 9,20, 14,45 i 17,30
h. Diumenges i festius, 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:

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
GuArdia Civil 	 580090
Bombers	 581717

Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayh-Melis
Miguel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat

4,9
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iljuataffleat
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 12, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros, a excepción e
D. Miguel Barceló Batle:

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior. 1

Le acordó solicitar de la Cruz
Reja Española la instalación ei
este Término Municipal de un pues-
to de primeros auxilios.

Se acordó proceder al adecenta-
miento del local del antiguo Parque
de Bomberos para ser utilizado por
el INEM como Oficina de Empleo.

Se desestimó la solicitud de
D. Clemente Serra Barceló intere-
sando la anulación de un recibo de
agua correspondiente al inmueble
de la calle 31 de Març, n.° 5.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: A D. Antonio
Ortega Gómez, a D. Rafael Mestre
Obrador y a D. José A. Pareja Hina-
rejos.

Se informó favorablemente las so-
licitudes de construcción de vivien-
da rústica, suscritas por D.a María
Ramis Vidal, D. Cristòfol Bennasar
Vadell y D.a Margarita A. Barceló
Artigues.

Se concedió licencia a la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España
para proceder a la apertura de
zanja e instalación de red a lo largo
de las carreteras de Felanitx-Mana-
cor, Felanitx-Porto Colam, Felanitx-
Campos y parte de la calle Mateu
Obrador.

Se concedió licencia a D. Andreu
Vidal Rigo para construir una vi-
vienda entremedianeras con garaje
en la calle Vicari Monserrat esqui-
na calle Norte, con una tasa de
77.967 pesetas.

Se concedió licencia a D. Francis-
co González López para realizar
obras en calle Llop, n.° 29, con una
tasa de 164.211 pesetas.

Se concedió licencia a D. Juan
Manresa Lorenzo para realizar obras
en calle Jaume Prohens, n.° 17, de
S'Horta, con una tasa de 61.242
pesetas.

Se concedió licencia a D. Sebas-
tian Juan Huguet para real izar
obras en calle Sant Alonso Rodri-
guez, n.. 17, con una tasa de 16.560
pesetas.

Se concedió licencia a D. Juan
Obrador Obrador D.a Francisca
Llodrá Sitjes para construir una
piscina en solar de la Urb. Sa
Punta, n.° 15, con una tasa de 17.677
pesetas.

Se concedió licencia a D. Juan
Obrador Ramón y D. Bernardo
Obrador Ricart para realizar obras
en el solar de la Urb. Cala Marçal,
con una tasa de 223.462 pesetas.

Se concedió licencia a D. Crista-
fol Fontanet Alvarez para realizar
obras en calle Gabriel Vaguer, con
una tasa de 131.550 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D.a Antonia Vadell Adrover, a
D.  Margarita Fiol Soler, a D. Juan
Más Estelrich, a D.a Antonia Julid
Rosselló, a D. Andrés Fiol Bordoy,
a D. Juan Perelló Patró, a D. Barto-
lomé Bennásar Mesquida, a D.a Ma-
ria Artigues Adrover, a D. Pedro
Ballester Adrover, a D.a María Gri-
malt Adrovet y a D. Antonio Mar-
toreil Obrador.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.

Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.

En trámte de urgencia se acordó
adjudicar definitivamente a D.a Pe-
tra Mendoza Rodriguez el contrato
de .los trabajos de limpieza .de la
Casa de Cultura, Escuela de la calle
Rocabertí y varias dependencias del
Colegio Juan Capó, por plazo de un
año prorrogable.

Felanitx, a 16 de septiembre 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

CONSTRUCCIONES RAFAEL
GI MENEZ

Construcciones en General.
Inf.: Tel. 575707 y 581270

Felaniixadio
104.0 Mhz.
Ap. Correus, 15

Tel. 580000

PROGRAMACIÓ HABITUAL

DILLUNS. — «Bat Bi Hiru» (Toni
Fiol i Guillem Mascaró). — 18: «Musi-
cals» (Joan Toni Miró). — 19.15: «Vis-
ca la Música Clàssica» (Toni Roig
Pep Orfi). — 20 «Salut per a tothom»
(Dr. Vidal). — 20.30: «Dilluns Espor-

tiu» (S. Picornell). — 21: «Petit zoo»
(Andreu, Barceló i Bordoy). — 21.30:
«Escapcions» (J. Barceló i J. Mestre).

DIMECRES. — 16.30: «Superdime-
cres» (Joan Toni i Llucia Miró i Toni
«Perenofre»). — 19.30: «Cartellera»
(Maikel). — 20.30: «Salut per a
tothom» (Miguel Vidal). — 21: «Coses
nostres» (Biel Bordoy i M. Magdale-
na Oliver). — 22: «Xerrim de camins
1 muntanyes» (Tomeu Salvà). — 22.30:
«Visca la Música Clàssica» (T. Roig
P. Orff):

DIVENDRES. — 18: «Passam total-
ment» (Toni Obrador i J. Cercla. —
19: qtRocarola» (Joan Cerdà I Tomeu
Adrover). — 20.30: «Salsa» (J. Mes-
tre). — 21: «Crònica Política» (Sebas-
ti  — 22: «Exit» (Jaume Ju-
HA I Jaume Nicolau).

DISSABTE. 10.30: «Detxondit» (M.
Benniisser). — 1: «Fent Show» (Ju

Nicolau, Mascar6,Mufliz).— 13.30:
«Bon Profit» (Ben-nitsser i Muñiz).
— 14.30: «Bourbon & Cervesa»
(Tõfol Vicens, JaumeMestre i M.'
Antònia Covas).

INSTITUTO DE BACHILLERATO
«Virgen de San Salvador»
de FELANITX (Baleares)

El plazo para formalizar matrícu-
la por enseñanza libre, estará abier-
to en este Instituto durante el
período comprendido entre el 2 y
el 15 de Noviembre próximo.

Las inscripciones podrán efec-
tuarse, previo cumplimiento de los
requisitos exigidos durante los días
indicados, de 11'00 a 13'00 horas en
Ias oficinas de Secretaría del Insti-
tuto.

Felanitx, 24 de Octubre de 1988.
El Secretario

Mariano Salido Soler
V.° B.°

El Director
Antonio Bonet Burguera

A. C. S.

Margatida figo liambias
mod. a Felanitx, el passat dia 30 d'octubre, havent rebut els

Sants Sagraments i la Benedicció  Apostòlica

Els seus afligits: germana Política Lluïsa Reus; nebots Joanaina i Llorenç Sureda i Ma-
. riantemia i Francisco Rodriguez-Orta; renebots, eosins i altra família, en participar tan sensible

pèrdua, preguen una oració per l'etern descans de la seva ánima.

Casa mortuòria: C. Jaume I, 22



Josefina Valls de padrinas Caidentey

va morir a Felanitx, el dia 26 d'octubre, de 1988, a Pedal de 63 anys, haven t rebut
els Sank Sagraments i la Benedicció Apostólica

Descansi en pan

Les seves germanes Catalina i Carme; genitalia politica Catalina Abraham; nebots Salvador
i Guillem; nebodes politiques Emv •Forna i Catalina Amengual; eosins i els altres parents, vos de-
manen que volgueu encomanar la seva Anima a Den.

Casa inortuèria: C. 31 de Marc, 15 - ler.

FELANITX

Jesucrist i els amors humans - VI
Fins a cert punt explícita, ha

circulat la idea que Jesucrist no
tenia pulsions sexuals. Record que,
a uns exercicis espirituals, practi-
cats a finals de l'any 1957 a la Casa
dels Jesuïtes de Sarria (Barcelona),
el predicador, del qual conserv
molt bon record (una persona sen-
sible, culta, delicada), va dir lite-
raiment que Jesucrist no tenia con-
cupisobncia.

Analitzar el significat que donen
els diccionaris de la paraula «con-
cupiscencia» (una de les més belles
que pogueu trobar en cap idioma)
em duria massa enfora. Era ben
clar, pet-6, el que li donava, aquell
predicador: requivalent d'instint
sexual. I no ho va dir com qui
expressa una opinió personal, sinó
una veritat comuna, de repertori.

¿Com s'explica que haja pre cos
entre eis cristians, aquesta creença?
Hi deuen haver pesat factors diver-
sos, com són ara:
a) Que si be reconeixien la hu-

manitat de Jesucrist, ja que la pro-
clama la doctrina, l'oblidaven tot
d'una per pensar només en la divi-
nitat.

b) Per la convicció íntima, ben
arrelada, que la inclinació sexual es
dolenta en si.

C) Per la doctrina del pecat
original.

El factor a), des del moment que
se basa en una visió parcial de la
doctrina, no mereix més comentari.
El b) sembla rectificat, almanco en
certs sectors de l'Església, fins i
tot en els reaccionaris. El doctor
=Cruzmán Carriquiry escriu: «vivir
la sexualidad a todos los niveles no
sólo resulta signo de buena salud
física y psíquica, sino Vie es ' con-"
dición de serenidad, felicidad y
maduración de la pareja conyugal»
(1). Per tant, passaré a considerar
el punt c).

No em puc detenir a desfer totes
les confusions creades respecte del
pecat original i la sexualitat, algu-
ñeš cIararhent cõntraries- al text
bíblic mateix. Es ver que els parà-
grafs d'aquest relatius al sentiment
de nuesa que experimentaren Adam
i Eva després de la desobediencia
se presta a interpretar-se en tal
sentit (Gènesi II, 25; III, 7-11).
Qualcú n'ha deduft que, comes el
pecat original, l'home va sentir
despertar-se dins ell l'instint sexual

com que es cosa dolenta, en va
sentir vergonya. El sentiment de
pudor iligat a la nuesa i a certes
vivències sexuals seria, doncs, una
conseqüência del pecat original.

Ës fbcil veure que tal interpreta-
ció es insostenible. El pecat origi-
nal, segons la doctrina tradicional,
afecta tota la humanitat sense dis-
tinció, suposant, com se suposa,
que tots els homes descendeixen
d'una parella única, justament la
pecadora. Doncs be: resulta que hi
ha pobles sencers on els habitants
van tots nuus i no senten gens de
vergonya. Entre nosaltres, hi ha
persones que passen una mala esto-
na Si han de mostrar una petita
zona de la regió ghatia per una in-
jecció intramuscular; d'altres en
canvi de bon grat l'exhibirien tota
sencera en públic si ho permetien
les ordenances municipals. ¿Vol dir

que, a les primeres, els afecta més
el càstig del pecat original?

Lai reacció de vergonya se pro-
dueix en situacions diverses: va
lligada a la consciencia de culpa,
justificada o no. El qui es sorprès
cometent una mala acció, de l'orde
que sia, s'empegueeix. A la nostra
i a les cultures pr6ximes a la nos-
tra, tot i que hi ha hagut canvis
notables els darrers anys, les per-
sones adultes no se solien mostrar
nues en públic. Les parts del cos
que s'han de dur tapades depenen
de les circumstancies: no es igual
una platja que un teatre d'òpera un
vespre de gala. La unió sexual se
realitza en la intimitat, pet-6 les
persones ben educades també hi
reserven pràctiques tan innòcues
com per exemple tallar-se les un-
gles, i no són més culpables del
pecat original, que les que na tenen
inconvenient de fer-ho davant les
visites.

Qui tracta en detenció del tema
es sant Agustí. Ho paga llegir tot
el llibre XIV de la seva obra De
civitate Dei, on he trobat resposta
a un dubte exposat a un article
anterior. Abans de la caiguda, diu,
era possible la generació, només
que els òrgans que hi intervenen
haurien respost perfectament a la
voluntat de cadascú. Ara, com a
càstig del pecat original, els òrgans
de la generació, en lloc d'obeir la
voluntat, responen a un impuls
(que el sant anomena libido) el
qual actua en contra d'aquella, i de
vegades se nega a actuar quan
l'ànim està disposat (qcommotoque
animo in commovendo corpore se
ipsa non sequitur», cap. XVI, in
fine). Així la desobediência de la
primera parella al manament diví
es castigada amb la desobediência
de l'impuls sexual a la voluntat de
l'home.

No sé quina versió donen, els
teòlegs d'avui, al pecat original. Al
meu entendre, es un dels capitols
mes espinosos de tota la Doctrina.
Si partim de l'exposició de sant
Agustí, hauríem de creure que
aquell pecat va determinar instan-
tàniament en l'espècie humana una
mutació biològica difícilment .conci-
liable amb la concepció actual de
l'evolució de les especies. No obli-
dem que també se consideren con-

seqüències del pecat original, cl
sofriment i la mort. Uns organis-
mes vius, susceptibles de reproduir-
se i no subjectes a l'envelliment i
a la mort (com se diu que eren
Adam i Eva abans dc la caiguda),
haurien d'haver estat tan diferents
dels que avui poblen la Terra que,
partint dels coneixements actuals
de la ciência, són impossibles
d'imaginar.

Pere, tornem a Jesucrist. Hem de
creure que no va tenir pecat origi-
nal, però sabem que estava sotmès
almenys a algunes d'aquelles conse-
qüències, singularment el dolor i la
mort. Doncs be: ¿per quê respecte
de les altres havia de constituir
una excepció?

El darrer dels laics
(1) Admet que viure la sexuali-

tat a tots el nivells sia un signe de
bona salut física i psíquica; pert,
potser també es qüestió de sort.
La citació es presa de «Sexualidad
y ascesis», del volum collectiu Algu-
nas cuestiones de ética sexual. Col.
B.A.C. popular. Madrid, 1976. Pàg.
94.
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«Sa Nostra» I Os «Clubs
per a la Tercera Edat»

Hem rebut una informació de
«Sa Nostra», arran de la tasca cluita
a terme per la seva Obra Social i
Cultural durant l'any passat. Re-
sulta que les inversions fetes en
aquest sector assoliren la quantitat
de 363 milions de pessetes (un in-
crement del 26 % amb relació a
l'any anterior) els quals foren dis-
tribuits per àrees d'activitats se-
gons la proporció següent:

Area cultural 40'27 %.
Area docent i investigació 19 Wo.
Area assistencial 40'73 %.

Cal esmentar, pel que fa a cen-
tres de Tercera Edat, que «Sa
Nostra» manten la residencia del
carrer General Riera de Ciutat amb
154 residents i deu «Clubs "Sa
Nostra" per a Majors» amb prop
de dotze mil socis, així com dos
centres en coHaboració amb altres
institucions, el de St. Francesc de
Paula i el de Sta. Catalina Thomas,
inaugurat el passat dia 14 d'octu-
bre.

I per últim «Sa Nostra» ha con-
cedit ajudes per a la construcció
de locals, adquisició de mobiliari i
per a la gestió anual a vuit centres
d'altres- tantes poblacions, a més
d'obsequis diversos a un grapat
d'associacions locals d'aquest esta-
ment.

PINTURAS

Adrover-Antich, C.B.
-Pinturas interior y exterior.
-Lacados y tratamientos de
muebles y maderas en general.
-Colocación de moquetas, pavimen-
tos y papeles pintados.

Talle: C. San Agustín, 19—Tel. 582302
Part : C. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

P°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645



Restaurante MALLORCA
NUEVA DIRECCION

Especialidad en cocina mallorquina

Pimientos rellenos de marisco

Conejo a la mostaza
Solomillo al roquefort
Supremas de salmón

Tordos con col.

MENU DEL DOMINGO:

Lasaña o entremeses
Calamares rellenos
Macedonia de fruta

POLLOS AL AST Y PAELLAS POR ENCARGO
BANQUETES, BODAS, COMUNIONES

Pida presupuesto sin compromiso

Paseo Ramon Llull, 21 	 — 	 FELANITX 	 — 	 Tel. 581631

CONSULTA DE DERMATOLOGIA

Joan Escalas Taherner
Col. 3264

MALALTIES DE LA PELL, CABELL I VENÈRIES

Consulta: Dilluns horabaixa.
Hores convingudes

C. Costa i Llobera, 32 - 1 er. B. - Tel. 582233 	 FELANITX
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FELANITX
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Cronicó Felanitxer

Les obres de la Rectoria
Es troben en una fase bastant'

avançada les obres que es fan a la
Rectoria i que han permés la recu-
peraCió d'una peça arquitectònica
d'un gran valor històric, com es la
nau d'una de les esglésies que pre-
cediren el temple actual i l'imme-
diat anterior.

Ens hem de referir al bon criteri
que ha presidit la realització d'a-
questa reforma i el gran respecte (rue
s'ha tengut per l'estructura origi-
nal, no alterada en lo més minim.

Aquests dies es treballava en el
sol, que es fa en terra-cuita, mate-
rial que consona molt be amb
l'austeritat de la peça.

La Parròquia va establir, des de
que es fa aquesta obra, que les
collectes dels primers diumenges de
més es destinarien a sufragar
aquestes despeses. Es d'esperar que
els fidels i tota persona sensibilit-
zada amb el nostre patrimoni artis-
tic sabran respondre a l'esforç que
suposa aquesta iniciativa de la
Parròquia.

L'Escola de Música a «El Mirall»
Ha sortit al carrer el número

corresponent al mes d'octubre de la
revista EL MIRALL en el qual i tal
com anunciarem hi apareix un re-
portatge sobre l'Escola de Música
Pare Aulí de Felanitx.

El reportatge, fet a modo d'entre-
vsta a Joan Oliver, està inclòs dins
d'un dossier més generic titulat
«L'Ensenyament de la Música a les
Illes», i entre altres coHaboracions
hi apareix també una entrevista al
nostre paisà Bernat Julia., director
del Conservatori.

La festa de This Sants
el dia da Difunts

Com es habitual, els dies 1 i 2 el
cementeni ha estat el centre d'aten-
ció de molts de ciutadans, que hi
han acudit per a fer ofrenes florals
i pregar pels difunts. El dia de
Tots Sants horabaixa, a la plaça
central del recinte, se concelebrà la
solemne Eucaristia, que fou segui-
da per una gran quarditat de fidels.

La Coral de Felanitx dona solem-
nitat a l'acte interpretant els cants
propis de la festivitat.

L'exposició de Mondéjar
a «Sa Nostra»

Demà a vespre quedara clausura-
da l'exposició que té muntada a la
sala de «Sa Nostra» el pintor Jose
Mondéjar.

És una mostra prou interessant
a la qual queda ben palesa l'acura-
da tL-cnica de l'autor, així com la
seva personalíssima visió artística
del món.

La «Missa» dal Pare Capó
Diumenge passat, amb motiu de

Ia festivitat de Sant Gaieta, la
recentment reconstituida «Capella
Teatina», interpreta els «Kiries»
l'«Agnus Dei» de la «Missa» del
pare Miguel dels Sants Capó, C.R.,
una pega musical certament valuo-
sa que feia anys que no ens havia
estat possible d'escoltar.

La «Capella Teatina» ha estat no-
vament arranjada per tal de donar
relleu al culte en el temple teatí i
sota la batuta de Sor Catalina Puig
s'integra d'elements de la Coral de
Felanitx i d'altres de procedencia
diversa.

Hem de dir que la interpretació
de la partitura del pare Capó fou
molt encertada i ens féu redesco-
brir el bon tremp musical del com-
positor felanitxer.

Club Altura
Per demà dia 6 de novembre,

tenim prevista una excursió al Mal-
pas d'Alcú dia. Farem caminant'
des del campament, per l'Atalaia
fi ns el Canó des Moro.

La sortida sera, com sempre, a
les 8'30 del matí des de la plaça
d'Espanya i la tornada es preveu
per a les 7 del capvespre aproxi-
madament.

Es prega que vos apunteu d'hora
i també puntualitat a la sortida.
Informació: Tel. 580589.

SE VENDE KAWASAKI GPZ 900
R. PM 6697 AF en perfecto estado.
16.000 Km.
Informes: Tel. 575316 y 657851
(horario laboral)

Llar de la Tercera Edat - Inserso
CONFERENCIA.—Dirnecres dia 9

de no‘embre, a les 17 hores, a
càrrec de la Dra. Paula Grau que
parlara del tema «La diabetes».

TALLER DE CUINA.—Divendres
dia 11. a les 17 hores, «Receptes de
cuina per a diabètics», a càrrec de
Na Margalida Mulct.

EXCURSIÓ AL «DIJOUS BU».—
Dijous dia 17 de novembre. Visita
a la fira d'Inca, dinar a Son Sant
Marti ; tornada per la badia d'Alcú-
dia. Inscripcions a partir del dis-
sabte dia 5, a la Llar.

MATANCES A «LA PONDERO-
SA».—Dissabte dia 19 de novembre.
Sopar a les 18 bores. Preu per so-
cis, 600 ptes. No socis, 800 ptes.
Inscripcions a partir del dilluns
dia 7.

Sorteig «paga extra»
de «Sa Nostra»
En el sorteig «paga extra» de

«Sa Nostra» ha estat agraciat amb
25.000 pies. D. Pere Ramon Nico-
lau, del carrer del Serrai, núm. 11.

Adoració Nocturna
Dijous dia 9, a les 9 del vespre,

en el Convent de Sant Agustí, hi
haurà Vigília de Difunts. S'oferirà
en sufragi de l'adorador honorari
Joan Pou Mayol.

*0‘ 1))4,I	 •
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APLNDIX
per Ramon Rosselló

1517, 19 maig.—E1 governador ha rebut la carta del batle de Felanitx
on informava de les discrepancies entre els jurats sobre les eleccions, i
mana que els jurats acudesquin a sa pres.encia amb els sacs del Regi-
ment. (ARM LC 262 f. 50)

1518, 26 març.—Ha estat a Felanitx el Rd. Prior de Cartoixa per pas-
sar comptes amb Onofre Ferrando, que d'altra banda, ha estat penyorat
pels jurats. (ARM LC 262 f. 165)

12 octubre.—Jugant al joc de ballesta, Joan Ferrer ha guanyat una
joia que es una ballesta; els jurats, en Hoc de I'arma, li han promès 2
ducats. (Id. f. 241)

1519, 1 juny.—Pere Oliver de Moranta ha exposat al governador que
en el sac del Regiment dels jurats ha estat posat duplicat Jaume Abram
i que en el sac dels oïdors de comptes sortiren, l'any passat, «tres hò-
mens illiteratso, i tem que en el sac dels consellers de la Ciutat sia la
mateixa error. El governador crida a sa presencia el batle, un dels jurats
amb els sacs del Regiment. (ARM LC 264 f. 54)

— Aquest temps sortí elegit clavani el notari Carles Gaya, per Ber-
naclí Oliver, un dels jurats, no vol sia admès perquè no paga en els cari-ecs
de la vila com sia gentil home. (Id. f. 59)

15 octubre.—E1 iloctinent general mana al batle que els taxadors ta-
xin degudament, ja que Romeu Sabet, un dels jurats, diu que uns són
taxats excessivament i altres poc. (ARM LC 265 f. I05v) Onofre Ferrandell
era síndic i clavani de la part forana. (Id. f. 136v)

1520, gener.—Eren jurats: Bartomeu Sabet, Bernadí Oliver, Gabriel
Ballester i Pere Oliver de Moranta. Gabriel Sunyer era portador de cartes.

1 juny.—Angel Fe, prevere comanador del Sant Esperit de Roma vol
que Jaume Bordoy sia, a Felanitx, portador del bad que capta per dit
Sant Esperit. (ARM LC 264 f. 198v)

1520, 14 gener.—Des del Bisbat es mana als Vicaris de Porreres, Fe-
lanitx i Campos, a instancia de Guillem Mesquida, amonestin aquelles
persones que han arrancades unes fites de la Talaia grossa d'En Solerm
a la part de Porreres, altra fita que estava a la mata d'En Barata a la
volta dels Rossells i un capçal llevat de la fita prop de l'estret d'En Gi-
nard; que dins 6 dies ho tornin posar tal com estava. (ADM Comuns 4
f. 75v)



vi a social
DE VIATGE

FELANITX

Procedents de San Pedro (Argen-
tina), arribaren a Felanitx D.a Ethel
Boneti de Bosch, acompanyada de
Ja seva filla Lilian i net Josep.

NOCES
Dissabte passat horabaixa, en 'el

santuari de Sant Salvador, s'uniren
•en matrimoni els joves Miguel Roig
Mesquida i Francisca Barceló Al-
bons. Beneí l'enilag Mn. Josep Roig,
tio del nuvi i durant la cerimònia
polsa l'orgue Na Margalida Obra-
dor.

El nuvi fou apradinat per la seva
mare D.a Miquela Mesquida Vda. de
Roig i pel seu oncle D. Miguel Mes-
quida i la nuvia pels seus pares don
"Pedro Barceló i D.a Barbara Albons.

Testificaren l'acta matrimonial,
, pel nuvi les seves germanes Marga-
lida i Miquela, el seu germa politic
Antoni Font i la seva cosina Mique-
la Blanch; per la nuvia ho feren els
seus cosins Joan Fullana i Antoni
Monserrat, el seu fiol Narcís Fulla-
na i el seu germa Pere Barceló.

Acabada la cerimònia, els convi-
dats es reuniren en un sopar que
fou servit a la barbacoa «La Ponde-
rosa».

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 26 d'octubre, des-

cansà  en la pau de Déu ,a Felanitx,

ES COMPREN LLIBRES USATS
papers antics.
Informes, Tel. 713055 (de 10 a
1'30 i de 5 a 8'30).

SE NECESITA DEPENDIENTA en
Selecciones Diana.
Tel. 580667

Circulo Recreativo - Felanitx
ELECCION DE NUEVO CONSERJE

Se convoca a los señores socios a la elección de nuevo conser-
je que tendrá lugar el domingo dia 13 de noviembre, en el local
social.

La urna para la elección estará abierta desde las la hasta Ias 13
horas y desde les 15 a las 20 horas.

Seguidamente se procederá al recuento de votos.
Se encarece la asistencia de todos los socios.

La Directiva

Mesón-Restaurante LA-FE
les invita a su inauguración, mañana
dia 6 a partir de las 10 de la mañana

Carr. Pto. -Colom - direc. S'llorta.
Porto-Colom

Les esperamos.

Setembre.—E1 prior de l'Hospici-Hospital compra mitja quarterada
de terra a l'eixampla de la torre, per servir d'hort d'aquell establiment.

Setembre.—Funcions a la plaça de toros a càrrec de la companyia
eqüestre que dirigeix D. Alejandro Nava.

Octubre.—Ha ccmengat l'embarcament de porcs cap a la peninsula,
es paguen a 11 pts. l'arrova.

Octubre 13-15.—Funcions recreativo-literàries per celebrar la festa de
Sta. Teresa a l'escola que dirigeix D.a Catalina Mesquida.

Octubre.—A un pinar de S'Horta trobaren el cadaver d'un home que
havia estat assassinat.

Octubre 18.—Festa de Sta. Teresa. Predica D. Llorenç Riber.
Octubre 28.—Gira un carro. Hi hagué una dona ferida greument.
Octubre 31.—Ha començat al nostre terme la collita d'olives i elabo-

ració d'oli. Ës una anyada extraordinaria.
Novembre 7.—Comença la temporada d'hivern de sarsuela i òpera en

el teatre amb la representació de «Los Diamantes de la Corona».
Novembre 8.—Eleccions municipals de la meitat de l'Ajuntament. No

hi hagué lluita; els liberals no es presentaren, els conservadors-mauristes
s'entengueren amb els republicans. Sortiren elegit '5 regidors de la coali-
ció conservadora-maurista, 3 republicans i 1 ,independent.

Novembre 21.—L'Ajuntament autoritza la permuta de l'església de
St. Alfons de l'Hospital amb la casa núm. 3 del carrer de l'Hospici, pro-
pietat dels Ligorins.

Novembre 27.—Festa de la Mare de Déu Miraculosa a l'església de
les monges de la Caritat. Fou beneïda una estatua de Sta. Teresa pagada
per les alumnes del collegi. El capvespre se celebra 'un acte en honor de
la Santa, patrona de l'escola.

Novembre 29.—S'obrí al públic en el carrer major núm. 30 la nova
apotecaria del Llicenciat D. Antoni Munar.

Novembre 29.—E1 batle D. Bartomeu Uguet (a) Botér a la sessió de
l'Ajuntament dona orde de dur a la presó un regidor, aquest s'aferra amb
es batle dient que hi anirien tots dos i per poc rib hi hagué tocs.

Desembre, 6.—Festa i música per part dels conservadors-mauristes
per haver estat designat president del Govern D: Antoni Maura, fill adop-
tiu de Felanitx.

Desembre, 6-8.—Quaranta Hores de la Pulls' Sima; predicà D. Francesc
Sitjar. Estrenaren uns bordons de plata mense'S que costaren 320 pes-
setes. :,:•

Desembre, 9.—Brega a la plaça, en la guar= homo resulta ferit per
arma blanca.

Desembre, 12.—Joan Artigues ofereix als seus clients el nou carruat-
ge de lloguer, especial per a la temporada d'hivern.

Desembre, 21.—Mercat a la plaça de la Font d'anyells, porcells i en-
diots.

Registre civil. Naixements 306. Matrimonis .110.  Defuncions 93.
Parròquia de S. Miguel de Felanitx.
Batiaments 263. Casaments 84. Albats 40. Morts aduts 124. Total 164.
Bibliografia: La Cuyna Mallorquina, (2.a edició) (B. Reus, 1903).
Alnzanaque de El Felanigense para 1903, (Imprenta de B. Reus).
Ildefonso Rullan y Antonio M.a Peña, Filología del Calendario,

(B. Reus 1903).
Miguel Bordoy Oliver, Història de la Comunitat i esglesia de Agus-

tins de la Ciutat de Felanitx (B. Reus 1903).
Ordenanzas Municipales de la Ciudad de .'Felanitx, (B. Reus 1903).
Memoria del Banco de Felanitx (B. Reus 1903).
Bartolomé Amengual, La Industria de los forasters (Palma, 1903).
Ramón Obrador, Informe sobre la Herencia de Peralada (Palma

1903 ).

SE DAN CLASES DE REPASO de VENDO SOLAR 800 m2 apróx. En
inglés de E.G.B. y para princi- 	 calle Asunción de Porto-Colom.
piantes. 	 Informes: Tel. 575174. Restaurant
Informes, Tel. 581270 y 575707. 	 Bon Port.

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
12 y 13 de noviembre, de 9 a 14 horas
en su celler de la calle Ramón Llull.

a l'edat de 63 anys i després de re-
bre els sagraments, D.a Josefina
Valls dc Padrina s Caldentey. D.e.p.

Enviam la nostra més sentida
condolència a les seves germanes
D.a Catalina i D.. Carme, germana
política Catalina Abraham als al-
tres familiars.

Dilluns passat, entrega l'anima a
Deu a Felanitx, a l'edat de 82 anys
i després de veure's confortada
amb els sagraments, D.a Margalida
Rigo Llambias. Descansi en pau.

Reiteram la nostra condolència a
Ia seva família i d'una manera es-
pecial a la seva germana política
D.a Lltfi sa Reus Vda. de Rigo.

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 frigorificas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

bydit MANUALIDADES



ARGENTINA
BRASIL 	 I 
ENCUE TRO BALE t1 ß

SALIDA: 19 NOVIEMBRE - REGRESO: 7 DICIEMBRE

Visitando
RIO JANEIRO, CATARATAS DEL IGUAZU - PARAGUAY - BUE-
NOS AIRES - SAN PEDRO - MENDOZA - SANTIAGO DE CHILE.

PRECIO POR PERSONA 225.500 Ptas.

Reservas:
VIAJES GRAN SUR - Tels 206612 y 206805
VIAJES PELICAN - Tels. 720428 y 720429
AUTOCARES GRIMALT, S. A. - Tels. 580246 y 581135
EN PORRERES: CA'N SEGURA - Tel. 647334

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

Restaurante - Pizzeria
Blanco y Negro

cbrritihica que P`remanker6 abierto
todo el año.

Porto-Cari - Cala d'Or.
Esperamos su visita

cine rind   

Viernes 4 y sábado 5 a las 9 noche y domingo 6 desde las 3
Una comedia terriblemente divertida de nuestra juventud. Bachille-

rato, instituto, fines de estudios. Todo ésto y más, con un cachondeo den-
tro del mejor gusto.

No puedes comprar mi amor
Y

Espias sin identidad
Espionaje y acción con SIDNEY POITIER.

Viernes 11 y sábado 12 a las 9 noche y domingo 13 desde las 3
La película más taquillera actualmente en todos los cines de estreno.

Y en Felapitx no podía faltar.
ARNOLD SCHWARZENEGGER, en

Danko calor rojo y La que hemos armada
Aficionar a vuestros hijos al cine, equivale: Además de pasárselo en

grande con sus amigos, el tenerlos en un grato lugar, ante el temor de ...
¿dónde estarán?

6	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El viernes estuvimos en el «CE-
LLER DE RANDA» con este estupen-
do grupo de chavales que forman el
equipo de BENJAMINES del C.D.
FELANITX, obsequidos por la direc-
ción de la empresa. Gracias Andreu
y Joan. Una buena cena, de compa-
ñerismo en la que estuiieron algu-
nos padres de estos mudháchos, que
a decir verdad, se portaron bien
dentro de lo que cabe: TsPéremos
que estos chicos que dirige nuestro
amigo PEJOTA VAQUER aprendan
a jugar al fútbol con total dedica-
ción y deportividad. Durante la co-
milona algunos padres pusieron el
«dedo en la haga», que son los pro-
blemas que pasan. estos adolescentes
al acudir a «Es Torrentó» para en-
tenar o bien jugar. La luz es insufi-
ciente, el tráfico por la carretera es
fluído y los conductores circulan a
toda pastilla ...

• El sábado pasó lo que tenía
que pasar. Un ciclomotor que.porta-
ba a dos jugadores de la pantera del
C.D. FELANITX, OBRAdOR. y BAR-
CELO, es literalmente 'destrozado
por un coche que circulaba a gran

velocidad. BARCELO se encontraba
a la hora de escribir estas lineas en
estado grave. Le deseamos un pron-
to y total restablecimiento.

• El domingo el C.D. FELANITX
logra una sonada victoria sobre el
ALARO. Poco después en la BARBA-
COA «LA PONDEROSA» se celebra
con un excelente «buffet» el bautizo
de JAUME OBRADOR ALBONS, hijo
de ANTONIA y del popular BERNAT
«RICART» «alma mater» de nuestra
entrañable TELEVISIO FELANIT-
XERA. ¡Salut i molts anys!

• El lunes hay UNA MANIFES-
TACION DE CHICOS Y MAYORES
delante de nuestro AYUNTAMIEN-
TO. Se piden medidas para solucio-
nar los peligros que entraria acudir
al campo «ES TORRENTO».

• El mismo lunes se vuelve a
reunir casi, todo el grueso del «EQUI-
PO—A—» felanitxer. El motivo no
es otro que las matanzas den BIEL
LLONGA. Una comida en plan fami-
liar, —no faltava ni en «Divertit»—,
campestre y de lo más tradicional.
Al final, tras 	 postre 'dulzóni y las
olvidadas oreianes, café a go-gó y va-
riedad de licores. acompañándose la
mayoría de colosales cigarros puros.
¡Merci, «Marquis de La Rose»!

• El martes el trío BERNAT/LI-
LLO/JOAN de «S'AUBA» emprenden
vuelo hacia CUBA.

• El martes tiene lugar Ia anun-
ciada XOCOLATADA en el bar
«CRISTAL», gentileza de la casa pa-
ra el equipo de BENJAMINES del
C.D. FELANITX. Los chicos lo agra-
decen portándose como caballeretes,
que es lo que son si ellias quieren:

• Me comentan que RAFEL «SI-
MONET» fue la atracción junto a los
componentes del grupo musical
«ELS NOSTROS» en ALGAIDA el

otro día, en el restaurante «Sa Por-
tassa».
a Después de no poder saludar

a TONI GRIMALT durante unos me-
ses tuve ocasión de hablar con él,
largo y tendido, el domingo y el lu-
nes, al coincidir mbos en sendas
fiestas sociales a que fuimos invita-
dos. Le deseo desde esta sección un
feliz viaje en esta nueva edición de
Ia «V TROBADA BALEAR EN AR-
GENTINA Y BRASIL».

I Habra que ir DISFRAZADO a
Ia «GRAN NOCHE DE TERROR»
que prepara «CINE PRINCIPAL»
para el día 5 de diciembre (si no me
equivoco). Habra GRANDES PRE-
MIOS para los mejores disfraces, al-
gunos en metálico. Se cuenta con la
colaboración de diversas casas co-
merciales.

VIDEOCLUB.—«LA COSTA DE
LOS MOSQUITOS». Director: Peter
Weir. Intérpretes: Harrison Ford,
Helen Mirren, River Phoenix, Con-
rad Roberts. Productora: CBS/Fox
Video. Duración: 113 minutos. Gene-

'ro: Aventuras de un idealista. SI-
NOPSIS: Un excéntrico inventor,
harto de presenciar lo que él consi-
dera una situación decadente de
America, y de su mundo en particu-
lar, decide abandonar Massachusetts
e instalarse con toda su familia en
la jungla de Honduras para iniciar
una nueva vida. Una vez allí inventa
con éxito una máquina para hacer
hielo, aunque los indios con los que
convive están muy lejos de enten-
derle ... COMENTARIO: Una nueva

faceta de la personalidad del prota-
gonista de «Blade Runner» en una
notable adaptación de una novela de
Paul Theroux, en la que se hace un
re trato de un personaje insólito para
nuestra época, que intenta ir contra
las normas de la sociedad actual.
a Si vamos al cine esta semana

en el «PRINCIPAL» podremos ver
«ESPIAS SIN IDENTIDAD», el títu-
lo original es «Little Nikita» de RI-
CHARD BENJAMIN. Un actor/direc-
ort que tiene gran habilidad para
fabricar un producto. La cosa va de
un joven que es hijo de espías rusos,
hay acción, emoción y suspense, el
peso de la película lo lleva el vete-
rano actor de color SIDNEY POIT-
TIER. De complemento «NO PUE-
DES COMPRAR MI AMOR» pero si
una chica para clue te haga compa-
ñía y Si además es la más bonita de
la universidad para ganar populari-
dad y amistades, la trama es diver-
tida y al final el inevitable amor se
destapa.

• El domingo el C. D. FELANITX
viaja al VALLE DE LOS NARAN-
JOS para vérselas y desearlas frente
al SOLLER C.F. Si bien el equipo
local atraviesa por una serie de pro-
blemas, también, lesiones y sancio-
nes. Puntuar allí no es nada fácil
pero... El colegiado sera SALLERAS
ALOY, el que tuvo problemas en
SANTANYI el día del ALAIOR...
¿Seguirá siendo anticaserillo el
tío...?

JORDI GAVINA
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UTBOL
(Viene de la página 1)

2.• REGIONAL
CAS CONCOS, 3 - MINERVA, 0
CAS CONCOS.—Huguet, Zamora-

no, Uguet, B. Adrover, Rosselló,
Obrador, J. Barceló (Campillo),
Fiol, Mayoral, G. Adrover i J. Julia
(N. Julia).

ARBITRE.—Sr. Navas Rodriguez.
Molt protestat pel públic local. No
va aplicar mai la hei de l'avantatge
i amonesta amb targeta groga qua-
tre jugadors (dos i dos) per «fer-li
observacions»: B. Adrover, Mayo-
ral, Hernandez i Martinez.

GOLS.—Min. 7. Jugada personal
de Fiol, que tira fort i ras (1-0).
Min. 60. Jugada de pissarra de la
davantera concarrina, amb remata-
da de J. Barceló (2-0). Min. 69.
Jugada per l'esquerra amb aprofun-
diment de Mayoral, que dribla per-
fectament i dispara amb duresa. El
porter visitant rebutja i G. Adro-
ver, oportuníssim, estableix el 3-0
definitiu.

COMENTARI.—Bona entrada en
el Municipal concarrí. Cal destacar
que la fama que precedia els visi-
tants no queda massa clara en el
partit tot i que alguns jugadors
concparrins eren advertits adesiara
pels visitants que encara han de
jugar un altre partit entre ells i..•
Però be...! Del partit de diumenge
se'n pot dir que fou d'absolut do-
mini dels homes de Vilar, encara
que el Minerva es va mostrar peri-
llós en alguns contraatacs i que va
disposar de dues ocasions clares de
gol, però Huguet —inspiradíssim-
neutralitza la primera i la poca
punteria del seu davanter centre
feu inútil la segona. També el Cas
Concos va tenir ocasions per a
augmentar el marcador per() les
passades des de l'extrem o els re-
buigs del porter visitant no van
trobar cap rematador. En definiti-
va, un gran partit del Cas Concos,
sense buits en cap de les línies i
demostrant que no podem parlar
de titulars ni de reserves perqW2,
quan manca alga o quan Vilar de-
cideix una substitució, no hi podem
notar cap minvada en el joc.

Demà, diumenge, visitam l'ALTU-
RA, de Lloseta. Pensam que sera
una bona ocasió per assegurar-se,
de moment, la tercera plaça a la
classificació.

G
LLOSETENSE, 1 - S'HORTA, 3

¡SUPER-BENNASSAR!
S'HORTA.—Roig, J. Antonio, Os-

car, Tolo, Manolo, Muñoz, J. Garcia,
M. Roig, Bermassar, Pinya y Desi
(Burguera m. 46).

GOLES.—(1-0) Min. 10. El Llose-
tense aprovecha un fallo defensivo
de la cobertura visitante. (1-1) m. 18.
Rechaza el portero local y Bennássar
oportuno lo aprovecha para alojarlo
en las redes. (1-2) m. 73. Contrata-
que del S'Horta culminado con éxito
por Bennássar. (1-3) m. 83. Fallo de-
fensivo del Llosetense que beneficia
al inspirado Bennássar que marca
nuevamente, en una tarde de total
aciertos.

COMENTARIO.—Buen partido del
S'Horta que supo situarse en el cam-
po y aguantar bien en el centro, con-
trolando los impulsos atacantes del

equipo anfitrión en la primera parte.
Tinos 45 m. bastante nivelados de
juego que dieron un resultado espe-
ranzador para los visitantes (1-1).

En la 2." parte el equipo del S'Hor-
ta siguió cerrando bien atrás y pudo
contragolpear con éxito. El equipo
local se vino abajo físicamente y
esto dio facilidades a los visitantes
que hasta pudieron golear amplia-
mente.

Es significativa la mejoría del
S'Horta, que tras unos comienzos
nada prometedores ha cogido la on-
da, sumando victorias consecutivas,
en base a su buena defensa y a sus
peligrosos contragolpes.

El equipo del campo de «Sa Lleo-
na» se encuentra ya en la tabla de
clasificación en una cómoda situa-
ción, sin positivos ni negativos. Es-
peramos que esta buena racha con-
tinue el próximo domingo en el par-
tido que se va a disputar en su casa:
S'HORTA - BUGER.

J.
JUVENILES
FELANITX, 2 - MALLORCA AT,. 1
ALINEACION.—Sureda, Barceló,

Mateo, Campos, Luciano, Contestí,
Beas, Artigues, Gallardo, Javi y Bo-
rrás. SUSTITUCIONES. — Sureda
por Matías, Javi por M. Miguel y
Gallardo por Pedri.

COMENTARIO.—Jugaron un buen
partido el pasado domingo por la
mariana, aunque durante casi toda la
primera mitad estuvieron dormidos.
El Mallorca At. aprovechó la oca-
sión para dominar el encuentro y en-
cajar tin gol en la portería defendida
por Sureda Al finalizar la primera
parte el resultado era favorable al
equipo visitante, pero el partido pa-
só a ser dominado por el Felanitx,
cosa que se aprovecharía muy bien
en los primeros minutos de la segun-
da parte ya que a los diez minutos
Gallardo conseguiría lo que signifi-
caba el empate del partido (1-1). El
segundo gol local se consiguió cuan-
do faltaban unos diez minutos para
finalizar el encuentro; este gol fue
de penalty y marcado por Javi.
ALEVINES
INFANTILES

Se suspendieron los dos encuen-
tros previstos para el pasado sábado
en el Torrent6, debido al grave acci-
dente de circulación sufrido por dos
jugadores del equipo Infantil del
C.D. Felanitx, en la entrada del cam-
po de fútbol.

Desde estas páginas, queremos ha-
cer llegar a las autoridades corres-
pondientes, la urgentísima necesidad
que hay de señalizar la rotonda de
la carretera de Porto Colon> con el
cruce de Manacor y el camino veci-
nal que va desde dicha rotonda al
campo de fútbol por la parte tra-
sera, con la instalación de farolas y
adecentamiento de dicho camino, pa-
ra que así las personas, tanto niños
como mayores, que se dirigen al
campo de fútbol a pie, en bicicleta o
en moto no tengan que ir por carre-
tera y así poder evitar cualquier tipo
de accidente.

TIA PUPUT I GORI VICENS
BENJAMINES
SES SALINES, O - FELANITX, 6
El pasado sábado fue jornada de

descanso para este equipo, pero
aprovecharon para desplazarse a Ses
Salines para disputar un encuentro

BASQUET

RESULTATS
Juvenils femenines:
SANTA MONICA, 	 53
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 26
Júniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 75
LA GLORIA/S. JOSEP, 	 78
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 58
ESPANYOL,	 51
Sèniors masculins:
CAMPANET, 	 53
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 66

COMENTARI
El partit de les JUVENILS fou un

calc dels altres dos disputats abans
d'aquest. Després d'una primera part
acceptable i equilibrada (19-15, en
aquesta ocasió), es produí el desen-
cant en el segon període, amb un re-
sultat ben favorable a les locals que,
a més, foren ajudades per les «gra-
cies» dels joves arbitres. Xisca Nico-
lau (12 punts) i Pilar Obrador (7)
varen ser les més efectives.

Els JUNIORS protagonitzaren el
millor bàsquet de la jornada amb
una primera part antològica en tots
els aspectes, davant un equip d'un
gran nivell, un dels maxims favorits
pel Campionat de Balears, però que
quan s'hagué situat a la pista ja per-
dia de 20 o més punts (23-3, minut
7; 29-7, minut 10; 40-18, minut 16;
48-15, descans). En el segon temps
no es pogué confirmar la gesta —va
ser una llastima!—, especialment
perquè entre el minut 10 i el 15, el
parcial enregistrat fou de 0-16, ja
que de 64-32 es passà a 64-48. Enca-
ra es pogué remontar un altre cop,
per?) el millor ofici dels jugadors de
la Glòria en el final del partit no ens
va permetre la merescuda victòria.
Guillem Amengual fou, indiscutible-
ment, la figura, amb una estadística
que firmaria qualsevol: 18 rebots, 5

amistoso. Este partido se puede de-
cir que sirvió de entreno a los juga-
dores que suelen ser titulares en los
encuentros de liga y también sirvió
para ver el rendimiento de la cante-
ra, o sea, los jugadores que en las
próximas temporadas puedan ser ti-
tulares dentro de esta misma cate-
goría.

G. Vicens

taps i 32 punts, amb un 70 % d'efec-
tivitat.

Les SENIORS FEMENINES po-
gueren veneer, no sense dificultats,
a un dels equips favorits del seu
grup. Assenyalem que durant la 2. a

part, les felanitxeres foren castiga-
des amb 26 faltes personals, 23 de
les quals es llançaren. Cati López va
repetir la gran puntuació de la set-
mana anterior i supera la vintena
(25).

Que no veurem bàsquet de qualitat
dins la categoria SENIORS MASCU-
LINS n'esegem convençuts, però si les
victòries -arriben, benvingudes si-
guin. Aquest pic es va jugar millor
que a l'anterior jornada, però es pot
exigir molt més... L'anivellament de
forces va ser manifest quasi tot el
partit i només en els tres darrers
minuts, a partir del 49-52 del mar-
cador, demostra el Joan Capó esser
clarament superior. Destaquem l'a-
portació a l'equip dels júniors Sal-
va, Amengual i Perelló.

AQUESTA JORNADA
Sera el primer partit dels cadets

amb un desplaçament a Sa Pobla.
També jugaran a fora les seniors, a
Ciutat, contra el Pink.

A Felanitx hi haura un cap de set-
mana ben carregat. El dissabte, les
juvenils contra el Puigpunyent (a
les 17 h.), els juvenils masculins en
front del Pla de Na Tesa (a les 18'30
h.) i finalment els seniors a les 20 h.
contra l'Sport Inca.

I el diumenge dematí a les 12, par-
tit de seniors masculins entre el
Joan Capó A.G. i l'At. Pollença.

El dimecres hi havia programada
jornada de júniors i el nostre equip
s'havia de desplaçar a Alcúdia.

LARRY CISTELLES

NECESSIT UNA AL.LOTA per cui-
dar nins. A partir de les 5 de l'ho-
rabaixa.
Informes, Tel. 582101.

.11■=1111•■■ 	..ala/S■

COMPRO BARQUITO DE FIBRA,
3 m. aprox. con motor fuera bor-
da de 2 o 3 pulgadas.
Informes, Tel. 575601 (tardes).

Os dos z,quips séniors, inihatuds
Eis júniors perderen contra La Gibria després de guanyar

de més de 20 punts

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
19 y 20 de noviembre, de 9 a 14 horas
en el domicilio de Andrés Obrador.



COLOMS A LA SALA,
Convida als ciutadans de Felanitx a l'es-
pectacle públic i gratuit que començarà
a les deu i mitja de la nit de dilluns dia 7,
I es farà al saló de sessions de la Sala.

Es prega puntualitat

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
••■•••■
	 - Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

Todas las tardes a partir de las 16 h. y sábados por la
mañana (consulta previa cita).

Nit
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GRUP MUNICIPAL SOCIOSTA DE FELANITX

Expasicions I Mires tiiigranes de la Era Majoria
Com

e 
és de suposar ens referim

a la Gran Majoria del nostre Ajun-
tament, tots AP. Ja fa uns quants
mesos que el «Matrimoni» s'ha
consumat i amb la seva actuació
ens té esglaiats. Creim que els fe-
lanitxers també se n'han adonat
que no fan res, ara que «han unit
les forces», pot ser que encara
s'han de conéixer? i si fan qualque
coseta encara la fan malament. I
nosaltres que creiem que amb els
«coneixements» dels uns i dels al-
tres arribarien a fer qualque cosa
ben feta!

I les darreres actuacions —no
gens afortunades, almanco de part
dels nostres Governants— han es-
tat: l'exposició «Felanitx: el Temps
i l'Art» i la participac,i4 tle la nos-
tra Corporació a la Cloenda de les
Jornades Socio-Culturals-Recreatives
de la Tercera Edat de la nostra
comarca.

Començant per l'exposició és in-
dignant el despreci que té la majo-
ria governant envers el nostre Grup
Municipal i en general a tota l'opo-
sició. Farem un poc d'història
d'aquest esdeveniment cultural. De-
vers el juliol passat, ja fa més de
tres mesos la Presidenta de la Co-
missió de Cultura la Sra. Catalina
Picó ens va demanar parer sobre la
idea de fer una exposició d'autors
felanitxers a les festes de Sant
Agustí. El nostre grup va manifes-
tar que la idea era bona si hi havia
tots els autors felanitxers, especial-
ment el pintor Miguel Barceló. Ja
sabíem que com quasi totes les
seves initiatives, aquesta l'havien
copiada, pert, crèiem que l'idea era
bona.

Quan varem veure el programa
de festes de Sant Agustí ens va
estranyar perquè no hi havia l'expo-
sició. Sembla que es va suspendre.

Encara és l'hora que no ens haft
avisat d'aquest fet.

Fins dia 17 d'octubre que es va
fer una Comissió de Cultura 4 dies
abans d'obrir l'exposició. El nostre
representant no hi va poder assis-
tir, per estar malalt. Però hem sa-
but que es va plantejar per part de
la Presidenta si s'havia de fer o no
l'exposició. Quan tots sabem que ja
estava tot fermat i ben fermat.

L'exposició com ja hem dit
s'havia de fer i els autors fela-
nitxers s'han portat més que bé.
Però el pressupost s'ha disparat,
sense consultar-nos mai, s'ha fet un
catàleg —que s'havia de fer— que
cada exemplar valia 1.849 pts., s'ha
contractat una experta sense que
hagi passat per la Comissió de
Cultura que també se n'ha duit una
bona tallada i per acabar-ho d'arre-
glar sembla que a la partida corres-
ponent del pressupost no hi havia
doblers.

I això no és tot, per acabar-ho
d'arreglar sembla que el Sr. Batle
volia posar al costós programa el
primer míting d'AP per a les pròxi-
mes elections. Haurem de recordar
al Sr. Batle que no es mereix
aquest tipus d'honors, com a regi-
dor de cultura els darrers 8 anys
ni tan sols se li va ocórrer fer acti-
vitats com aquesta, encara que
l'hagués feta malament tom agues-
ta, almenys, podria dir que la va
fer.

I per acabar aquest tema: el que
no pot fer cap Partit, governant,
no, és voler monopolitzar la Cultu-
ra. Entre els artistes estam segurs
que n'hi ha de molts de Partits i
els que han anat a veure l'exposició
també. AP a més de copiar les
idees sembla que les vol aprofitar
per ja començar la campanya elec-
toral. Si són tants i es creuen fer-

ho tan bé de què —o de qui— te-
nen por tant prest?

L'altre aconteixement important
d'aquests darrers dies ha estat les.
jornades de la Tercera Edat de la
nostra Comarca. Si bé en general
l'Ajuntament no aporta molt a la
Tercera Edat, hem vist que aquesta
vegada no ha estcatimat duros per
aquestes jornades. Pert) quan ten-
guem els comptes clars ja en tor-
narem a parlar, ja que com es
suposa no ens han informat de res.

El nostre Grup considera molt
positives les activitats que realitza
la Tercera Edat de la nostra Co-
marca i mês encara en aquesta
ocasió. Fins i tot creim que quasi
són les úniques activitats que és
fan en el nostre poble, ja que per
a la resta de sectors l'Ajuntament
segueix sense fer res.

Estàvem convidats a la Cloenda
daquestes jornades i en representa-
ció nostra hi va anar el regidor in-
dependent del nostre Grup Munici-
pal: en Paco Garcia i quina no va
ser la seva sorpresa i posterior
indignació quan a l'entrada del Parc
Municipal un Policia Municipal no
el va deixar entrar perquè no duia
tiquet. Jo que el nostre regidor no
està jubilat no entenem res. Ens
conviden per quedar 136? o és el
grup d'AP que ja ens vol barrar
tot el que pot?

Aquesta desinformació cap el
nostre Grup Municipal i aquests
darrers aconteixements també ens
han indignat. Amb el seu nou rodet,
els d'AP han oblidat que nosaltres
representam atmbé un bon grapat
dc felanitxers i que també estam
a disposició de tot el poble.

LORD BYRON 
PIANO BAR

Actuación en directo todas las noches del

pianista JOAQUIN

Abierto de las 21 hasta Ias 3 de la madrugada

C. S'Espalmador, 4 1A11.4 FERRERA   




