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Conaixeu la Fonoteca?
La Coral de Felanitx participa en un cicle  d'òpera

El 21 de Marc de 1985, obrí les
portes la Fonoteca Pública de Ciu-
tat; organisme de la Conselleria de
Cultura.

Amb dues sales d'audicions, una
dedicada a les audicions particulars
i l'altra a les collectives, la Fonote-
ca es dedica a la tasca sempre ne-
cessaria de divulgar la Música a
través dels enregistraments.

A la sala d'audicions individuals,
horn hi pot anar a escoltar a través
d'auriculars el disc que desitgi,
sempre i quan es trobi en els cata-
legs. Per altra banda, sovint s'orga-
ni tzen cicles a la sala_ collectiva per
tal de donar a conèixer algun as-
pecte de la història de la Música.
Podem anomenar per exemple els
cicie dedicats al Barroc italià, al
ClástsiCisme de Mozart...

El proper dijous dia 24 i tancant

A la campanya electoral a la pre-
sidencia dels USA hi ha hagut de
tot, fins i tot qualque cop baix i
alguna que altra jugada no massa
neta, però també hem sabut coses
molt curioses que ens diuen molt
del tarannà dels _norslarnericans.

Per exemple que el candidat Du-
kakis no ha llegit mai, segons diuen
els seus fills, ni una novella, ni un
llibre de poemes. D'acord amb la
mateixa informació publicada en un
diari, ni Bush ni Dukakis estan
massa interessats pel teatre, pel
ballet, o per la música simfònica;
per altra banda, Bush confessa que
Ii agraden les novelles d'espionatge
i les de tirs, les pellicules d'espies
i la música country, afegint que no
es considera un intellectual (!) i
que es troba bastant incòmode
quan esta entre gent de lletres.

Si alguna cosa s'ha de dir al res-
pecte es que els dos ex-candidats
a la presidencia del país més pode-
rós del món són sincers. 0 tot es
una pura façana electoralista més?
Tal vegada els assessors d'imatge
han recordat als candidats que no
es suficient semblar «gent corrent»
davant dels electors, sinè que tam-
be es convenient esser-ho. Perquè
si una cosa valoren els nordameri-
cans dels USA es ésser una persona
normal, sense sortirse'n massa dels
paràmetres marcats per la seva
societat, que han fet de determi-
nats valors, el far que guia la collec-
tivitat. A Europa els intellectuals

un cicle dedicat al món del cant, la
Coral de Felanitx intervendrà en
una audició al viu a la Fonoteca.
El grup nostre té previst cantar
dues obres de Bach i una de Monte-
verdi. Juntament amb la Coral hi
participaran alguns solistes vocals
acompanyats al piano per Andreu
Bennassar.

El cicle en qüestió constara de
tres sessions, cada una d'elles amb
una temàtica diferent. Així la pri-
mera, del dia 22, estarà dedicada
a l'Opera, «Carmen» de Bizet; la
del 23 al record d'alguns dels inter-
prets d'òpera mallorquins i la
darrera es dedicara al teme de «La
veu en el Barroc».

Totes les vetlades tendran lloc a
les vuit i quart del vespre als locals
de la Fonoteca, Carrer de Ramon
Llull, número 3 de Ciutat.

són envejats (llevat de qualque ex-
cepció, es clar) i la Cultura es valo-
rada, mentre que al Nou Continent,
i concretament als USA, l'intellec-
tual es més be una rara avis, un
estrany ésser que, en certes opor-
tunitats, fins i tot arriba a ser des-
preciat i odiat. Al país més poderós
del món es valora alló que es pràc-
tic (la Ciència, per exemple), la
fortuna i el triomf personals. En un
país on tot era —i es— possible,
qualsevol persona podia tornar-se
milionaria en qüestió de dies, sense
necessitat d'estudis ni d'especials
qualitats humanes o intellectuals.
No es estrany, per tant, que l'estu-
di, la cultura personal, sigui tan
poc valorada en aquell continent si,
tanmateix, la fortuna •depèn d'un
cop de sort o de la bona marxa
dels negocis. Per tant el nou-milio-
nari, el nou-ric, parlant en termes
generals, no pot sentir pels intellec-
tuals altra cosa que no sigui des-
preci, perquè deixen en evidència
Ia seva ignorancia.

Aquesta mentalitat ha quallat en
la societat nordamericana i per això
ens trobam que el nivell cultural
mig dels ciutadans dels USA es més
be baix. I quan una societat es
culturalment pobre i se la vol se-
guir mantenint ignorant perquè re-
sulta més pràctic, el despreci per la,
Cultura es generalitzat.

Això a Europa no ha passat,
almenys fins ara. Aquí passa tot el

(Pasa a la pig. 5)

Organitzades pel «Centre Cultu-
ral» de Son Valls sota el patrocini
de l'Ajuntament, avui i demà, amb
motiu de la festa patronal de Crist
Rei tindran lloc les següents celebra-
cions:

AVUI DISSABTE DIA 19
A les 8 del vespre, Missa solemne

amb l'assistència de la Corporació
Municipal. Tot seguit, en el local so-
cial. Vi Espanyol i vetllada de BALL
DE BOT, amenitzada per S'ESTOL
D'ES PICOT —subvencionat per la
Caixa Rural— i pels SIS SOM —sub-
vencionats per «Sa Nostra»—.

DEMA DIUMENGE DIA 20
A les 10 del matí, festa per a la

gent jove: carreres de cintes i altres
activitats.

A les 15'30, CURSA ATLËTICA PO-
PULAR SON VALLS 88, promocio-
nada pel Consell Insular de Mallor-
ca. Hi haura 12 categories i proves
apart per a la gent del barri.

Els premis seran els següents:
Tres trofeus i quatre medalles per
prova i un obsequi pel vuitè.

Les inscripcions es podran fer el
mateix dia, una hora abans davant
l'església, o a en Joan Pons.

Collaboren a la festa: Banc de

Crèdit Balear, Sastreria Cerda, Mo-
bles Monserrat, Opel Felanitx, Re-
canvis Monserrat, Servei «Michelin»
Xilet i Molendri, Caixa de Pensions,
Bar Can Felia, Banca March, Bar
Cristal, Pinsos i adobs Munar, Ra-
maders Agrupats, Construccions Es-
teve Barceló, Elèctrica Sierra, Elec-
trodomèstics Ricart, Supermercado
Aldi Can Ribot i Construccions An-
dreu Monserrat. I les begudes són
obsequi de Supermercat Binimelis.

Colo.= a la Sala i el PSOE,
recorten l'eccrd per la
compra del terrenys pel
polígon incinstrial

Aquests dos grups municipals, han
presentat recurs de reposició con-
tra l'acord de l'Ajuntament pres per
majoria el passat dia 2 de novem-
bre, per a adquirir uns terrenys al
Puig Verd pel futur polígon indus-
trial. El motiu d'aquest recurs és
perquè comprovaren en el Registre,
de la Propietat que pensava damunt
Ia finca dos embargaments i una
hipoteca.

N'hi ha que es pregunten per quin motiu existeix encara el Ministerio
de Cultura si, en aquests moments, tots els governs de comunitats autò-
nomes de l'Estat espanyol tenen ja plenes competencies en materia cultu-
ral. A la República Federal Alemanya (RFA) no existeix un ministeri
d'aqueixes característiques, perquè totes les competencies en materia
cultural estan en mans dels onze liinder que formen la federació. Entre
el cas alemany i l'espanyol existeixen, emperò, diferencies substancials.

És evident que el Ministerio de Cultura no desapareixerà, almenys
per ara, j, cas de fer-ho, probablement les seves competencies seran
transferides a altres departaments governamentals. Un ministeri d'aques-
tes característiques no pot depareixer així com així, sobretot perquè té
una funció molt concreta: servir de catalitzador a la cultura espanyola.
.P.s molt fàcil dir que la cultura espanyola esta formada per la suma de
les cultures de les regiones y los pueblos de España, però aixb, en gran
part, no es cert. A banda de la cultura espanyola, a l'Estat espanyol hi
ha almenys tres cultures,més, ben diferenciades i amb la característica
de tenir llengua pròpia: la catalana, la basca i la gallega. A la RFA
aquests problemes d'identificació cultural no existeixen, perquè tots els
Linder parlen la mateixa llengua i es troben integrats dins una mateixa
cultura. Precisament en aquests trets comuns es bash la unitat alemanya
en el segle passat.

Amb una cultura oficial espanyola que intenta ser un gresol de cultu-
res sense ser-ho, diferenciada i, en ocasions, enfrontada a les cultures
perifèriqu'eS, és -evident- que - hi - én earre-
gat de la defensa i difusió dels trets fonamentals del fet cultural espanyol,
sobretot ara que, gracies a la modernor, a la projecció a Sudamèrica, als
Jocs Olímpics del 1992, a l'Exposició Universal de Sevilla, al Ve Centena-
ri, a l'empenta de l'espanyol als USA, i a la nova imatge que la cultura
espanyola ofereix internacionalment, es viuen moments d'eufòria cultural
espanyola. Per tant de Ministerio de Cultura encara n'hi ha per estona,
almenys tins el 1992.

RAMON TURMEDA

Festes pairenals de Crist ei a Son Valls

Terra Iluenta

Gent corrent



Els seus tills, Josep i Joan; fills polities Maria Maura i Francisco Martinez; néts Remedios
i Rafel; germans politics, fillols, nebots.j els altres parents, vos demanen que volgueu encomanar
Ia seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Juevert, 50 - ler. (Can Ferregari)

Fi ePe Joan Odrover Mayol
Vdo. de Catalina Obrador

va morir el dia 11 (le novembre de 1988, a Pedat de 91 anvs, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

A. 	C. 	S.

Els seus fills Cosme (Veterinari de Santanyí) i Maria Lluïsa: fills politics Miquela Pith i Bonaventura
Garcies; nets Pere, Mateu, Catalina, Cosme, Miguel, Josep Lluís i Francesc Xavier Adrover Piza i
Miguel i Pere Joan Garcies Ad i-over; néts politics, germà Cosme, germana política Catalina Calden-
tey, nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que volgueu encomanar la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Major, 64 (S'Estanc) 1
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL

Diu. 20 St. Benigne
Dill. 21 Pres. de la Verge
Dim. 22 Sta. Cecilia
Dim. 23 St. Climent I, papa
Dij. 24 St. Crisógon
Div. 25 Sta. Catalina
Dis. 26 St. Lleonard

LLUNA
Lluna plena dia 23

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. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges
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.

Portocolom - 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 	 Gayb.-Melis
D iumenge:
Dilluns: 	 Miquel-Nadal
Dimarts: 	 Jaume Rotger
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc Pifia
Divendres: 	 Gayà Melis

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gultrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717

Ajuntament
de if elanitx

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 5, tomó los siguientes
acuerdos, con la asistencia de todas
sus miembros, excepto D. Juan.
Monserrat Vidal, que se había
excusado.

Se aprobó el acta de la sesión.
anterior_

Se dia cuenta del Decreto de Ia
Alcaldía delegando temporajmente
sus funciones en el Primer Teniente
de Alcalde.

Fue aprobado un expediente de
suplementos de credito por medio,
de transferencia en el Presupuesto
vigente.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la compra de seis má-
quinas de escribir, acordándose su
adquisición.

Fue aprobado el Pliego de Con-
diciones para la compra de cinca
mesas, cinco sillas y cinco armarios
para la Casa Consistorial, acordin-
dose su adquisición.

Se acordó abonar al, contratista
del Servicio de Ambularocia Munici-
pal la diferencia del kilometraje
que efectivamente realiza y no se
le abona por INSALUD.

Se dio cuenta deli escrito del!
Ayuntamiento de Manacor comuni-
cando que no desiste del recurso
interpuesto contra Ia creación del
Registro de Ia Propiedad de Fela-

nits.
Fue aprobado el Pliego de Condi-

ciones para llevar a efecto una
campaña de desratización del Ter-
mino Municipal, acordándose pro-
ceder a su contratación, así como
comunicar a la empresa que vierte
resíduos en un vertedero ubicado
en el Termino que debe proceder a
su desratización.

Se acordó la adhesión a la cam-
paña de ayudas técnicas y econó-
micas dirigida a los Servicios So-
ciales de Atención Primaria Muni-
cipales, promovida por el C.I.M.

Se acordó la adhesión al Pla de
Millorament de Façanes de la Con-
'seiloria de Cultura del Govern Ba-
lear.

Se acordó la creación del Premio
de Investigación Pedagógica J. Capó
y Valls de Padrinas.

Se entró, sin culminarlo, en el
capítulo de ruegos formulados en
sesión plenaria.

Felanitx, a 6. de octubre de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
EI Alcalde

Cosine Oliver Mcmserrat

BANDO
ANUNCIANDO LA FORMACION

DEL ALISTAMIENTO
Don Cosme Oliver Monserrat, Al-

calde-Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx.

HAGO SABER: Que de conformi-
dad con la dispuesto en Ia Ley 19/
1984, de 8 de junio, del Servicio Mi-
litar, Real Decreto 1948/84, de 31 de

Descansi en pan

octubre, y Orden 721/38770985, de
10 de septiembre, se recuerda a to-
dos los esparioles, cuya fecha de na-
cimiento esté comprendida. desde el
día 1 de enero 1971 al 31 de diciem-
bre de. 1971, ambos inclusive, que
están obligados individualmente a
solicitar su inscripción, para el pre-
sente alistamiento, durante el tiem-
po que resta hasta el 31 de diciem-
bre del presente año, sis no lo hu-
bieran' efectuado con anterioridad.

Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados y se
advierte a las que dejaran de cum-
plir la anterior disposición, que in-
currirán en la responsabilidad regla-
mentaria prevista, y que: los mozos
no podrán ser declarados, excedentes
del contingente excepto; por circuns-
tancias extraordinarias debidamente
justificadas,

Err Felanitx, a 1 den (octubre de
19881.

El Alcaide,
Cosme Oliver Nfonserrat

110CUMENTOS A PRESENTAR
— Fotocopia , del D.14-.11.,..ambas ca-

ras y por separadot
- si time que solicitar prórroga

por estudios: Ceitificado del Cen-
tro donde figura matriculado.

— Si padece enfermedad o defecto.
físico: Certificado Médico.

NECESITO CUATRO OFICIALES
para fa construcción.„ en Felanitx..
Inf.: Tel. 580966

SE LLOGA CASA a, Felanitx
Int.: Tel. 580671

D.° francisca Oliver Clibons
Vda. d'Andreu Miguel

va morir a Felanitx, el dia 12 novembre, de 1988, a l'edat de 87 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica



Se traspasa local céntrico
en la calle Mayor, 34
Informes en el mismo

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO) Rda. Crue. Baleares, s-n. Tel. 575171 PTO-COLOM

Su restaurante de confianza

Comunica a sus clientes y amigos que
permanecerá CERRADO del día 20 de

noviembre al 22 de diciembre.

Rogamos disculpen las molestias

Gracias

Se busca matrimonio
para vivir en complejo turístico
en zona Cala d'Or.
Inf.: Tel. 657274 Mores de oficina)

Salón de Belleza
C. Costa i Llobera, 5 - Tel. 581384

Les comunica su horario de invierno:
Lunas, miércoles, jueves y viernes: man anas
de 10 a 1 y tardes de 4 a 8'30

Martes: mañanas de 10 a 1

A partir de este mes de noviembre se establecerá
una tarifa especial para la Tercera Edad.

Para su mayor comodidad, solicite hora

FELANITX 3

Jesucrist i els amors humans - VII
Qualcun dels lectors que em se-

gueixen ja m'ha dit que aquesta
sèrie comença a resultar llarga i
prolixa. Segurament tenen raó, pe-
rò no l'he sabuda fer més concisa.
M'heu de concedir que el tema és
espinós i fàcilment pot esser mal
interpretat, i jo volia posar els peus
ben plans. Pere) avui l'enllestiré: ja
només queda un punt a tractar. Per
plantejar-lo, partiré d'un text re-
cent. Diu:

«Las pulsiones sexuals son en si
mismas nobles y pertenecen a la
estructura del ser humano. Jesús
debió de tenerlas. Sabemos que así
como en la comida y en la bebida
Jesús se comportaba con naturali-
dad y compartia en ocasiones la
buena mesa de los que le invitaban,
en el plano de la sexualidad y la
genitilidad aparece bien clara su
opción, y su actuación es lineal y
sin fisuras en este aspecto» (1).

¿Sobre quina base podem assegu-
rar que Jesucrist va romandre fadrí
tota la vida? No ho precisa, Fautor
del text citat; pet-to segurament
apellaria al silenci dels evangelis al
respecte, punt sobre el qual no he
d'insistir després de tot quant he
dit als articles precedents.

Sovint se dóna per suposat que el
matrimoni hauria hagut d'esser un
obstacle perquè Jesucrist complís la
seva missió. No veig gens per què
ho hatviá, d'esser. Entre els deixe-
bles que va triar, n'hi havia de
casats com, per exemple, sant Pere,
i aboa no va impedir que el mateix
JeSús li conferís el primat, cosa que
demostra a les clares que no consi-
derava el matrimoni com un impe-
diment per a les missions més ele-
vades. Pere) admetent i tot que ho
fos, encara haul-fern d'aclarir en
quin moment de la seva vida Jesús
va prendre consciència de la seva
condició i de la seva missió. Els
teòlegs no hi estan ben d'acord,
per?) s'avenen a creure que no va
esser des del primer moment de la
seva concepció, com ingènuament
imagina la pietat popular. Hi ha
certa coincidencia a fixar aquets mo-
ment en el baptisme rebut de mans

c.:e Joan, quan Jesús devia tenir de-
vers trenta anys. La cronologia
la vida de Jesús només s'ha pogut
establir de manera vagament apro-
ximada. Els autors sols no s'avenen
en la duració de l'anomenada «vida
pública». Tradicionalment s'admetia
que fou de tres anys, pet-6 tambe
n'hi ha que la redueixen a un de tot
sol i encara a uns quants mesos.
En tot cas, durant els trenta anys
de vida privada, hauria tengut
temps de sobres d'haver contret
matrimoni i haver fet vida de casat,
i amb fills i tot. Tampoc no crec
que hi haja cap raó forta de pensar
que en el període públic no fes res
pus que alit' que en conten els
evangelis.

I aquí arribam a la conclusió: no
podem tenir res per segur respecte
de la vida amorosa del Jesús histõ-
ric. Cadascú s'ho pot imaginar,
doncs, com vulga. Per part meva,
he d'afegir que em costa acceptar
que Jesucrist fos un home insensi-
ble als afectes humans. No sé si
Alberto 'Mesta vol significar que sí
que ho era quan escriu que «su
actuación es lineal y sin fisuras en
este aspecto». ¿Què hem d'entendre.
per lineal y sin fisuras? Pens que
eliminar de la personalitat de Jesu-
crist tota vivència en el camp senti-
mental és mutilar-la i fer-ne un
ésser deshumanitzat amb el qual
difícilment ens podem sentir vincu-
lats com pertoca per la seva condi-
ció humana. La doble naturalesa de
Jesucrist el fa prou difícil de conce-
bre a l'enteniment i més difícil en-
cara de representar-lo a la imagi-
nació. No podent-lo imaginar en la
part divina, hem acabat desfigu-
rant-li la part humana. ¿Qui sap si
se n'ha ressentit la nostra capacitat
de sentir-lo germa nostre i, en defi-
nitiva, d'estimar-lo?

El darrer dels laics
(1) Alberto INIESTA. La última

tentación de Kazantzakis, a «Vida
Nueva», n.° 1.651, de 17/IX/88.
Es notable com discrepa de sant
Agusti.

ELS LLIBRES DE MN. BARCELÓ
Senyor Director:
Vull felicitar-vos pel número de

la setmana passada dedicat a Mos-
sèn Barceló i al senyor
Rigo Puig. Els treballs dels vostres
collaboradors i la dedicatória de la
primera plana hauran servit per
donar a conèixer als qui no varen
tenir ocasió de tractar-los aquests
dos germans majors que en tot mo-
ment varen mostrar-se fidels al nos-
tre poble i a la nostra Ilengua.

Mossèn Barceló va deixar a la
població la seva biblioteca i durant
anys els llibres varen restar acara-
mullats a un porxo de la Sala com
uns trastos que no serveixen per
res. Mossèn Barceló va morir l'any
1973. Han passat avall quinze anys,
una dictadura, tres ajuntaments i
hem conegut tres baties. Les cir-
cumsta ncies no són les mateixes;
Ia insensibilitat, la groseria, dels qui
ens han comandat durant aquests
anys, sí.

-Off "Slin' erg" Híbres de Mossèn Bar-
celó? En queda cap? Es possible
que un ajuntament que ha tirat
tres milions de pessetes muntant
una exposició que s'hagués pogut
fer amb cent mil, no pugui comprar
una estanteria per a posar-hi els
llibres, a la Casa de Cultura o alla
on sia, a la vista de tothom?

He rellegit aquests dies les com-
posicions que Mossèn Barceló dedi-
ca a Felanitx a la seva «Obra Poè-
tica». El Missioner lullia de la
Santa Poesia estimava Felanitx com
potser ningú ha :estimat el nostre
poble.

Terres i terres he seguit: tu sola
la terra santa del meu cor!
Quan he tancat el llibre he sentit

allò que els casteilans en ctiuen
«vergüenza ajena».

X.

LA GUERRA I ELS MUNICIPALS
Senyor Director:
Voldria que me deixassiu expres-

sar la meva sorpresa pels fets
suc-eïts la setmana passada a de-
vora ca nostra.

N..tig sortir alarmada per un
renou estrany i quan vaig esser
defora hi havia un grup de gent i
policies municipals. Resulta que hi
havia un ca sagnant i un municipal
li havia pegat dos trets de pistola.
L'animalet havia fuit de ca seva i
s'havia fet por dins un portal d'una
casa. Els municipals varen acudir
i no tengueren altre idea que enver-
gar-li dues pistolades. L'animalet no
era mort i el varen rematar amb
una escopetada. També es cert que
feia dues hores, l'amo del ca havia
posat una denúncia als municipals,
havia perdut el seu ca.

Estic corpresa amb quina facili-
tat els municipals treuen una pis-
tola i peguen tirs, me pensava que
havien arraconat les armes i dema-
naria que es dedicassin "a guardar
les sortides de les escoles que
aquesta setmana no han guardat
cap dia la sortida del Joan Capó.
Fa rien més bona feina tenint es-
ment als nostres fills que matant
animals ponies.

Gracies.
Antònia R.

CERCAM UNA AL.LOTA amb car-
net de conduir, per cuidar casa
i nins, unes sis hores al dia. A
partir de gener.
Informes en aquesta administra-
ció.

ALQUILO PLANTA BAJA en Porto-
Colom, 900 m 2, en lugar céntrico.
Informes, Tel. 650630 (mediodías
y noches).

SE DAN CLASES DE SOLFEO Y
PIANO. Cage Bellpuig, 1, 5.° E.
Lunes y miércoles de 5 a 7 tarde.

SE VENDE LLAUT 25 palmos. Mo-
tor Sole Diesel a estrenar.
Informes, Tel. 575171, Restauran-
te Ses Portadores.



SE NECESITA PERSONA
para ferretería en Cala d'Or

Inf.: Tel 657572

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:

A Croz marinera
Supremas de mero
Plátanos flambeados 

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

Pida presupuesto sin compromiso

Paseo Ramon Llull, 21 	 —	 FELANITX
	

Tel. 581631       

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

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

FELANITX

La festa de Santa Cecília
Demà diumenge es clouran els

actes que amb motiu de la festa de
Santa Cecilia ha organitzat e Patro-
nat de Música de Felanitx i que s'ini-
ciaren ahir amb una festa escolar a
l'Escola «Pare Auli». La nit passada
també, a la Casa de Cultura, en Biel
Massot i en Pere Estelrich havien de
presentar un audiovisual sobre
Bach.

Per derma doncs hi ha anunciat un
concert a les 11'15 del mati a la pla-
ça de Sa Font a càrrec de la Banda
de Música, i a les 12, a l'església par-
roquial Missa, que cantara la Coral
de Felanitx. Després de la missa, en
Mateu Oliver i Boronat oferirà un
breu concert d'orgue.

A les 2, els músics, cantaires i tots
els que voldran sumar-se a la festa,
se reuniran en un dinar de germa-
nor a la barbacoa «La Ponderosa».

Se tornarà celebrar «Sa Rua»
Sota els auspicis de l'Ajuntament,

s'ha previst novament la celebració
de «Sa Rua» a finals del Carnaval.

I com sia que enguany cau molt
prest, s'ha pensat de que la desfila-
da se cèlebras el diumenge dia 4 de
febrer.

Aquesta vegada pers se vol que els
nins no quedin fora de la bulla de
carnestoltes i el dia abans, dissabte
dia 3, estarà dedicat a ells amb una
oRueta» i l'actuació de diversos
grups d'animació. Amb aquest fi
s'ha contractat ja el grup «Cucorba».

A més es convocara un concurs de
cartells reservat pels escolars de
segona etapa, per tal de seleccionar
el que s'emprarà per anunciar les
festes dels darrers dies.

Exposició de fotografies «París-
Dakar» a la Casa de Cultura

Ahir divendres s'havia d'inaugu-
rar, a la Casa Municipal de Cultura,
una exposició de fotografies de la
carrera automobilística París-Dakar.

Es tracta d'una col.lecció molt in-
teressant de plaques obtingudes pels
professionals Enric Clara, Domé-
nech Ferran i Joan Porcar i el seu

muntatge ha estat possible gracies
a la Fundació «Caixa de Pensions».

La mostra restara oberta fins dia
30 del present mes de novembre i
podrà ser visitada, els dies feiners
de 18 a 20'30 i els diumenges d'l I a
13'30 i de 18 a 20'30 hores.

Una visita a la Cooperativa de
Ramscedo

Un grup de viticultors, integrat
per catalans, gallecs i mallorquins
--de Felanitx hi era en Tomeu Ros-
selló Monserrat— i sota els auspicis
de la Caixa de Pensions, ha duit a
terme un viatge a Italia, per tal de
conèixer la Cooperativa de ceps em-
peltats de Ramscedo —prop de Ve-
nècia—, dels quals en produeix uns
30 milions anuals per a exportar
r del món, per la qual cosa és

considerada la més important d'Eu-
ropa en aquesta especialitat.

Precisament el seu director ven-
dra a finals de mes a Felanitx per
veure les vinyes d'aquesta coopera-
tiva sembrades al nostre terme i tal
vegada s'aprofitarà l'ocasió per reu-
nir alguns pagesos i mantenir una
conversa amb ell de cara als mitjans
de comunicació locals.

De totes maneres, intentarem, si
ens és possible, confirmar aquest
darrer extrem amb anterioritat.

Club Altura
EXCURSIÓ AL PUIG DE BALITX
Dernà diumenge realitzarem una

excursió fent l'itinerari des del Port
de Sóller al Puig de Balitx.

La sortida sera, com sempre, des
de la plaça d'Espanya, a les 8'30 del
matí amb autocar. Arribats a Sóller
es farà l'excursió a peu, uns 14 qui-
lòmetres en tot el dia.

Per a qualsevol tipus d'informa-
ció dirigiu-vos al telèfon 580589.

Es prega puntualitat a la sortida.

Comiat al director de Banesto
Divendres de la setmana passada,

els directius i personal de BANES-
TO, dedicaren un sopar de comiat
als fins ara Director d'aquesta enti-
tat a Felanitx Joan Estelrich Pro-

hens, que just acaba de jubilar-se.
Hi assistiren prop d'un centenar de
persones: el Director Regional Rafel
Vives Llull, nombrosos directors d'o-
ficines i companys de la sucursal de
Felanitx i d'altres indrets de Ma-
llorca.

En Joan Estelrich du quaranta
quatre anys de servei en aquesta en-
titat i ha exercit el càrrec de direc-
tor eIs darrers quinze anys.

Des d'aquestes planes ens unim al
comíat, al temps que li desitjam
molts anys per gaudir del ben gua-
nyat descans.

Nou director de Banesto
Ha estat nomenat Director de l'ofi-

cina de Felanitx de BANESTO, En
Gabriel Abraham i Muntaner, que
fins ara havia exercit el càrrec d'In-
terventor.

Li desitjam una bona gestió al
front d'aquesta entitat bancária.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre, a

1a capella de la Caridad, hi haura
Vigília d'Adoració Nocturna feme-
nina.

Secció Religiosa
RELIGIOSES  TEATINES

FESTA DE LA MARE DE D8U DE
LA PROVIDENCIA

Avui dissabte, a les 6 del capves-
pre, a la capella de Ia Providència se
cantaran Vespres a la Mare de Déu,
presidides pel P. Domingo Andreu,
superior de St. Alfons.

Demà diumenge, a les 6 de l'ho-
rabaixa, exposició del Santíssim i a
les 7 solemne Eucaristia que presi-

dira el rector de la parrbquia Mn.
Miguel Serra, qui farà el sermó.

La Capella Teatina cantara els Ki-
ries i l'Agnus Dei de la Missa «In
honerem sancti Cajetani» del P. Mi-
guel dels Sant Capó.

Les Religioses Teaitnes conviden
molt cordialment tots els fidels.

vida social
NECROLOGIQUES

Divendres de la setmana passada
va morir a Felanitx, a l'edat de 91
anys i després de rebre els sants sa-
graments, D. Pere Joan Adrover Ma-
yol. D.e.p.

Reiteram el nostre més sentit con-
dol a la seva família i d'una manera
especial als seus fills D. Cosme i D.a

Maria Lluïsa i fills politics D.a Mi-
quela Pizà i D. Bonaventura Garcies

.Dissabte, dia 12 qntreg4 Pimima a
Déu a Felanitx, a Pedal de 87 anys i
després de veure's confortada amb
els sagraments, D. Francisca Oliver
Albons, Vda. de,Miquel. D.e.p.

Enviam la nostra condolència a
Ia seva familia i d'una manera espe-
cial als seus fills D. Josep i I). Joan
i fills politics D.' Maria Maura i D.
Francesc Martinez.

LLOGARIA O DONARIA A MITGES
7 QUARTONS de terra (vinya, al-
barcoquers i camp). A 2 Km. de
Felanitx, carretera de Manacor.
Informes, Tel. 580378.

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 Agustin, 19—Tel. 582302
Part : C. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

P°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645
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Viernes 18 y sábado 19 a las 9 noche y domingo 20 desde las 3
CHUCK NORRIS en su papel estrella y en su última y gran superpro-

ducción.

Desaparecido en combate

FELANITX r

La conjuració del Princep Gent corrent 	 Es s6niors perden...
Si aplicam als darrers anys de

política local felanitxera alguns
conceptes maquiavèlics exposats al
seu llibre «El Príncep», descobrim
que certs casos de pèrdua, assoli-
ment i manteniment del poder al
nostre Ajuntament són «de Ilibre».
Maquiavel, a partir de la seva expe-
riencia personal i dels seus coneixe-
ments històrics, a vegades exempli-
ficant amb casos contemporanis
seus, immediatament anteriors o
de la Roma antiga, teoritza sobre
com mantenir el poder, sobre com
assolir el poder, sobre com no per-
dre el poder amb la finalitat de
donar consells a un senyor en con-
cret, però també a tots els gover-
nants posteriors.

Si Maquiavel hagués viscut les
oscilacions dels politics felanitxers
conservadors de les primeres elec-
cions democràtiques ençà, hauria
trobat exemples més que suficients
per ilustrar les seves explicacions
de pèrdua, assoliment i manteni-
ment del poder. I s'ho hauria pas-
sat pipa.

Pere Mesquida assoli el poder, es
a dir, el liderat de la UCD fela-
nitxera de l'any 78, perquè un grup
de persones volien un «príncep»
dèbil a la batlia de Felanitx. Quan
el varen tenir a la trona, els va
sortir de mare i es va posar a
comandar. Tant el grup de notables
de la UCD-78 com ell mateix han
sofert les conseqüències descrites
per Maquiavel en casos semblants:
no es pot aconseguir el poder sense
comandar el propi exèrcit. Si ce-
deixes el liderat de les teves tropes
a un altre cabdill i aquest t'aconse-
gueix el poder, es fàcil que després
es trobi fort i superior a tu mateix
i que, conseqüentment, es quedi el
poder per a ell. Per la seva part,
Pere Mesquida, que va fer de cab-
dill que cerca el poder per a altri

se'l queda, ha patit mil intents de

desestabilització causats pels que
abans li donaven suport i que ell
va deixar descontents apropiant-se
de parceles de poder que no li
corresponien segons els calculs dels
seus impulsors.

Sota les sigles d'AP s'ha produit
la conspiració: Pere Batle fou el
primer a caure (amb penediment
inclòs) j, després, el corc en va fer
de les seves i va enrunar tot l'edifi-
ci: Pere Mesquida fou destronat.
Per això fou necessari posar contra
ell el seu millor aliat, Cosme Oliver.
L'atac final procedia d'on no ho
semblava mai. Al final, l'usurpador
del poder dels altres havia estat
abatut i substituit pel seu lloctinent,
qui, per convertir-se en «príncep»,
va pactar amb el diable. Ara, i sem-
pre segons Maquiavel, poden passar
dues coses: o sera un líder dèbil o
sera un líder fort. Si es dèbil, li
prendran així com li han donat. Si
es fort, d'altres s'aliaran contra ell.

Els vots dels ciutadans i l'exis-
tència d'opcions politiques mês pro-
gressistes ha afegit color al procés.

Nicolau Barceló

BUSCO PARA
ALQUILAR CASAS
DE CAMPO

Inf.: Tel. 581090 (noches)

NECESITO CASA para aquilar en
Porto-Colom.
Informes en esta Administración.

CONSTRUCCIONES RAFAEL,
GIMENEZ

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

SE OFRECE MUJER, para trabajos
domésticos por horas.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

(Ve de la pagina 1)
contrari: els politics europeus pres-
sumeixen —de vegades amb motiu
i de vegades sense— de ser perso-
nes cultes, que no tan sols no des-
precien la Cultura sin() que la fo-
menten. En aquest sentit de la
mateixa manera que els fills de
Dukakis afirmaven que no havien
vist llegir mai un llibre de poemes
a son pare, aqui els politics pressu-
mirien de llegir la poesia d'avant-
guarda i de reraguarda, sense haver
passat encara de les «Rimas y le-
yendas» de Bécquer. Però aquesta
és la diferència entre americans i
europeus. Almenys fins ara. En un
futur ja veurem què passa, perquè
com que Europa esta copiant tots
els paràmetres de vida del Nou
Continent, es possible que en un
futur no massa llunya tengui més
valor l'enriquiment rapid que l'enri-
quiment cultural, el triomf social
que uns coneixements generals so-
bre Literatura o História, l'empres-
sari exitós que l'intelectual. El
Temps ens dira coses.

RAMON TURMEDA

NECESITO SRA. o SRTA. para
trabajos modista
Inf.: Tel. 582424

NECESITO CHICO-CA para trabajo
oficina en Cala d'Or, con nociones
manejo ordenador.
Inf.: Tel. 657607

(Ve de la pagina 5)
45-41 (28'), 49-49 (33'), 50-57 (37').
Quan ja havien quedat eliminats els
jugadors alcudiencs més perillosos,
de manera inexplicable, es baixa la
guardia i els locals s'aprofitaren per
guanyar d'un punt.

La história de les JUVENILS FE-
MENINES es la mateixa dels altres
partits: foren derrotades aconse-
guint pocs punts i el seu rendiment
en el segon temps baixa molt. Avui,
contra el Pollença, tenen una bona
oportunitat.

Les SENIORS FEM. superaren el
factor que suposava l'absència de
les germanes Reverte i també tin-
gueren en contra la baixa, amb una
important lesió, de Carme Vivancos.
El joc equilibrat dels dos equips no-
més es frencá en els darrers minuts
del priMbr temps, que amb un par-
cial 'de 1'5-2 s'obtingué la diferència
del final del partit. Azu López, amb
13 puntsJou la máxima anotadora
i una de les jugadores Inds inspira-
des.

AQUESTA JORNADA
Una autentica marató la que se

viurà a la pista de Sa Mola. Tots
els equips juguen a Felanitx.

Dissabte: cadets (Cide «A»), Juve-
nils femenines (Pollença), juvenils
masculins (Espanyol «A»), júniors
(Bàsquet d'Inca).

Diumenge: , Seniors femenines
(Bons Aires), Seniors masculins
(Campos).

LARRY CISTELLES

FONTANERIA ARTIGUES
ANTONIO ARTIGUES

— ACCESORIOS BAÑO

RIEGOS Y PISCINAS

ENERGIA SOLAR

SANEAMIENTO

INSTALACIONES BUTANO

CALEFACCION

NUEVO DOMICILIO: C/. S'Escórpera, 186 - Ca's Corso
PORTO-COLOM

EN FELANITX: Teléfono 581542

Y

AI filo de la noticia
Viernes 25 y sábado 26 a las 9 noche y domingo 27 desde las 3

La 7. a profecia y Vietnam vuelve al infierno
Pronto, muy pronto!: DIRTI DANCING.

El GRAN ACONTECIMIENTO de cada año, la GRAN NOCHE DE TERROR
pero este año, corregida y aumentada. 6 PELICULAS de auténtico

pánico. 12 HORAS que pueden ser las peores de tu vida... y en los DES-
CANSOS, ¡HALA! el cachondeo: DISFRACES y GRAN CONCURSO para
todos aquellos que quieran participar. GRANDES PREMIOS, MILES DE
DUROS para los mejores disfraces, trofeos, cintas de videos de terror.

Todo esto el 5 de DICIEMBRE, LUNES, de 9 NOCHE a 9 MASANA,
entrada POPULAR, 600 PTAS.

Ya puedes adquirir tu localidad antes de que se agoten como el ario
pasado.

Video Club RICART
C/. Major, 45 - Tel. 581658 - FELANITX.

TODAS LAS NOVEDADES EN VIDEO
UN ESPIA SUPER GUBY — Humor ROBOCOB — Acción
AGUAS PELIGROSAS — Aventuras E.T.E. — Ciencia ficción
CAMPO DEL INFIERNO — Bélica 16 VELAS — Aventuras
MASTERS DEL UNIVERSO — Fantástica
LA COSTA DE LOS MOSQUITOS — Aventuras
PROYECTO X — Cencia ficción NO HAY SALIDA — Aventuras

RESERVE SU PELICULA
RICART, lo mejor del cine en video



FONOTECA PÚBLICA
IV CICLE D'ÓPERA

DIMARTS 22 NOVEMBRE
"CARMEN DE BIZET"

bIMECRES ,23 NOVEMBRE
"LES VEUS MALLORQUINES"

DIJOUS 24"NÓVEMBRE
"DE MONTEVERDI A:GL.UCK"

'CANTEN: SYILNI6A CORBACHO
Ma JosENIYARTOR ELL
ANDREU'LLAMAS
PEDRO FUENTES
GABRIEL AGUILERA
CORAL DE FELAN1T
DIRECTOR: JAUME ESTELRICH

AL PIANO! ANDREU BENNÀSSAR'
COME,NTARIt:, ANTONI FULLANA%

'.' BERNÂT CIFRE
'PEREESTELRICH

CASA DE CULTURA
C/. RAMON LLULL, 3 PALMA

-DiRis pgr.GÈNERÁ,L DE CULTURA
CONSELLE414 ifirCULTU4A, ,t6u6Ació I . ESPORTS

dOVERWBALEAR ,

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Relanzamiento del grupo fe-
lanitxer «INTERMINABLES» que
quieren pegar fuerte este invierno.
El próximo sábado día' 19 en el
«TITO'S PALACE» de la City dan
un RECITAL en DIRECT°. En esta
ocasión no van a estar..1' ltirados en
la Ciudad.

• El pasado viernes zacudimos a
Ia invitación de MIWEL JULIA.
Un festín por todo lo alto para pre-
sentar el nuevo modelo OPEL VEC-
TRA. Allí estaba la flor y nata de
la comarca. Yo no entiendo mucho
de coches pero me dio la impresión
de que este coche tiene buena cha-
pa, buen motor lo supongo.

• El pasado jueves pasó por'
Felanitx el gran billarista PEDRO
NADAL, acompañado del CAMPEON
DE EUROPA. Uno de los videos
que grabaron conjuntamente podre-
mos verlo por T.V.F.

• Durante las elecciones del
«CIRCULO RECREATIVO» para la
plaza de CONSERJE tuvimos oca-
sión de saludar a FERRAN CANO,
el famoso galerista, acompañado
¡como no! de toda una flota de
artistas vinculados con OLANITX.
No podía faltar BERNAT SANSC).
que expone allí estos días, PERE
BENNASSAR, RAFEL JOAN, el
«alma-mater» de la mostra «El
temps i l'art» MAGDALENA AGUI-
LÓ etc. Por cierto sólo fueron —fi-
nalmente— dos	 los candidatos.
Resultó vencedor ANTONIO SOLER
JULIA por un escaso margen de
votos.

• VIDEOCLUB.—«DIAS DE RA-
DIO». Director: Woody Allen. Intér-
pretes: Mia Farrow, Seth Green, Ju-
lie Kavner, Josh Mostel, Michael Tuc-
ker, Dianne Wiest, Diane Keaton.
Productora: RCA/Columbia Pictu-
res. Duración: 85 minutos. Género:
Nostálgica. SINOPSIS: La película
nos narra, a través del hilo conduc-
tor de la radio y los acontecimientos
en torno a este medio de comunica-
ción, la vida de una familia de un
barrio de Nueva York en los arios
40. Es la edad de oro de la radio.
Joe, el pequeño, se vuelve loco con
los seriales y sueña con aventuras
heróicas, el padre tiene sueños de
fortuna, la tía Bea espera inútil-
mente a su príncipe azul... COMEN-
TARIO: Evocación con mucho amor
de la época en que la radio era la
reina de los hogares norteamerica-
nos —y de todo el mundo—; reali-
zada, pero no interpretada, por
Woody Allen con su habitual sentido
del humor y con mucha ternura y
humanidad.

• El C. D. FELANITX «consi-
guió» UN PUNTO frente a un
U. D. IBIZA que vino en plan co-

bardón. La cantera dio e1 callo,
debut en «Es Torrentó» en 3.a divi-
siLi de SAGRERA, JAVI MUÑIZ,
.7. GALLARDO y SUNYER. El pró-
ximo domingo viajan a IBIZA para
vérselas con un devaluado PORT-
MANY que en su feudo nos solía
gastar malas bromas, pero en esta
ocasión la cosa puede cambiar. El
rbitro designado es el veterano
COLL HOMAR que se dejará in-
fluenciar por el ambiente ¡Que el
viaje sea frúctifero!

• Hoy sábado comienzan las
FESTES DE SON VALLS. Mi ami-
go JOAN «LAGUITA» viene a visi-
tarme, no me encuentra pero deja
el recado. «S'ESTOL DES PICOT»
y el fenomenal grup folklòric «SIS-
SOM» pondrán su buena música al
BALL DE BOT que animará la vela-
da. Y el domingo la tradicional y
popular CURSA ATLËTICA. Un
abrazo, Joan.

• ¿Cuántos felanitxers han vola-
do por estas fechas hacia CUBA
y LA REPUBLICA DOMINICANA?
Pues un montón, ni se sabe ya
cuantos. Pero no me cabe duda que
por allí habrá golosinas para que
vuele tanto moscardón.

• Recibo nvitación para acudir
al Restaurante Portixol a la fiesta
de concesión de los «POPULARES-
88» que tendrá lugar el próximo
día 25. Un acto social que organiza
anualmente «RADIO POPULAR» pa-
ra premiar personas o entidades
que han destacado por sus valores
humanitarios o artísticos.

• Los BENJAMINES del C. D.
FELANITX tenían en «Es Torren
tó» el pasado jueves una comilona
de compañerismo por gentileza

de «DIS CRIBUCIONES VIDAL» y
JOAN SCCIA:3. Por otra parte estos
dias pr la tarde tendrán su par-
ticular «Gala Benjamín» al ser ob-
sequiados por «DISCO CLASS». To-
marán su buen refresco en compa.
ilia de algunos padres y escucharán
Ias novedades musicales. ¡Uauu!

• En el «CINE PRINCIPAL» el
próximo día 5 de diciembre van a

os más feroces monstruos
del planeta que querrán ganar algu-
nos de los importantes premios que
dona gentilmente la dirección de la
empresa. «LA GRAN NOCHE DEL
TERROR» es cosa que promete.

Esta semana podremos ver en
esta misma sala «DESAPARECIDO
EN COMBATE-3», con el inevitable
CHUCK NORRIS. En , esta terce-
ra entrega que produce CANNON
GROUP como ya es habitual, la
cosa anda entre familia pues dirige
ARON NORRIS y la cosa se repite,
acción a tope. Más interesante a mi
juicio es «AL FILO DE LA NOTI-

, CIA» (Broadcast News) de JAMES
L. BROOKS, que obtuvo 7 nomina-
ciones para los «Oscars» de este
ario. Magníficas interpretaciones de
WILLIAM HURT, HOLLY HUNTER
y ALBERT BROOKS. También es-
tán los conocidos LOIS CHILES y
JACK NICHOLSON. El protagonis-
ta es un hombre que posee un
«look» ideal para convertirse en
superestrella de los «mass-media».
Es perfecto como locutor, compren-
de sólo a medias lo que dice en la
pantalla... El mundo de la televi-
sión visto por dentro (al estilo Usa,
claro) fiebre, prisas, tensión i trián-
gulo amoroso para rematar.. Una
cinta que promete.

JORDI GAVINA

Era n o
Patty I 7 a 19

MATANZA DE CERDOS
Hace casi un mes que en las fá-

bricas de embutidos de la localidad,
se trabaja activamente en la elabo-
ración de los productos de la pre-
sente campaña.

No pecaríamos de exagerados si
dijéramos que el promedio de ma-
tanza en las fábricas de Felanitx es
de 120 a 140 cerdos diarios en con-
junto, corno término medio.

El ganado tiene este ario el precio
marcado por las autoridades compe-
tentes, con lo cual el productor se
resarce bien de los gastos que le ha
ocasionado su engorde.

Los precios de los cerdos que pe-
sen de 1.00 a 125 kg., de 31'25 a 33'20
pesetas la arroba. Y cuando pesen
más de 125 kg., de 33'20 a 35 pesetas
la arroba.
LA ACEITUNA

Aunque no es Felanitx zona en la
que abunden los olivares, este año
se presenta una buena cosecha del
preciado fruto. En la parte de Bini-
farda y la Carrotja se están ya ha-
ciendo los acopios para llevar a las
«tafonas» la oliva recogida, para ex-
traerle el rico aceite. Aún funcionan
en las inmediaciones de Binifarda al-
gunas otafonas» que elaboran el lí-
quido de la comarca.

El precio del aceite es: de mayo-
rista a detallista a 2'25 pesetas litro.
De detallista a público a 2'70 pese-
tas litro.
MAS PRECIOS

Harinas únicas utilizadas en la
elaboración del pan moreno, en fá-
brica o almacén, sin envase: 71 pe-
setas los 100 kilos.

Pan moreno en piezas de 1 kilo, a
0'70 pieza.

Pan moreno, piezas de 2 kilos, a
1'35 pesetas pieza.

Precios de tasa de la uva para fa
cosecha de 1938. Llano de Felanitx y
su zona a 20'25 pesetas el QM.
NUEVA TARIFA DE FRANQUEO

Cartas, 0'40 ptas. los primeros 25
gramos, más 0'50 pro paro.

Tarjetas postales, 0'20 ptas., más
0'05 pro paro.
DONATIVO

Por el industrial D. Enrique Su-
reda Roig han sido regalados a Fa-
lange Femenina, mil metros de cor-
dón de seda, con destino a la con-
fección de escapularios para los
combatientes.

D'ALLAVORS

TENGO PISO en Porto-Colom para
alquilar, todo el ario.
Informes, Tel. 581956.

SRTA. ANA FLAVIA GASPAR, por
favor, comunicar con el Director
de «Call 17», Tel. 582668.

EXTRAVIADA PLACA DE ORO,
grabada con «Cristóbal, 29-10-88».
Se gratificará su devolución.
Informes, Calle Molinos, 4.
Tel. 580165.

VENDO CASA en Calle Riera, 31.
Informes, Tel. 582145.
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:3.a DIVISION

Los chavales de; C.D. Felaitx se subieron
a las barbas de la 111

Felanitx, O - Ibiza, 0

FELANITX        

Aceptable entrada, mejor que en
iotras ocasiones.

FELANITX.—Parera (2), M. Riera
(2), R. Juan (3), Lull (3), Valentin
.(2), Sagrera (2), Teruel (3), Gallar-
do (2), X. Riera (3), Agustin (2), y
Javi (2). Sunyer (-) salió en el min.
89 por Javi).

ARBITRO: Dolç Mir. Bien. Ayuda-
Ado por Cánovas y Nadal Simó. Tar-
jetas a Feliciano, Vicens, M. Riera y
Valentin.

COMENTARIO
El Felanitx afrontaba este partido

con muchisinrós problem's. Galmés,
Rial, Mut, Felipe, Llull y Pont, que
formaban alineación habitual, eran
baja por distintos motivos. El entre-
nador Juan Pérez Del Cid tuvo que
echar mano de los juveniles, que
.demostraron buenas maneras.
El encuentro fue plomizo como
la tarde. Hubo pocas jugadas visto-
sas, la nota más positiva fue tal vez
esa nueva peña juvenil que con tra-
cas, banderolas y trompetas animó a
su equipo. La primera parte fue bas-
tante sosa con una pugna en el cen-
tro de campo donde cabe destacar
el juego de Teruel. Solo una ocasión
de gol por bando: un disparo de Xis-
co Riera y otro de Esteban que de-
tuvo sin problemas Parera. En la
segunda el panorama no varió. Ape-
nas empezaba, el Ibiza gozó de una
oportunidad por mediación de Mar-
tinez. El Felanitx pudo haber mar-
cado el gol de la victoria en el mi-
nuto 61, cuando X. Riera disparó
fuerte, repelió el portero Navarro y
Agustin con toda la portería para él
lanzó directamente fuera.

Defraudá el equipo visitante que,
vista la alineación circunstancial del
Felanitx, pudo sacar mejor tajada.
El empate final se nos antoja justo.

MAIKEL

2.* REGIONAL
BUGER, 2 - CAS CONCOS, 1

Partit molt disputat el que juga-
ren diumenge bujarrons i concar-
rins, amb una primera part de ma-
jor domini dels homes de Vilar
sobre els locals. En aquest període
comptabilitzam fins a quatre oca-
sions clares de gol (tres, per part
del Cas Concos) que no fructifica-
ren. A la segona part, pet-6 ,es va
rompre aqueix ritme i els de Búger
s'avancen en el marcador ja al mi-
nut 5 (1-0), gol precedit de possible
fora de joc. Els locals no afluixaren

aprofitant el desconcert dels con-
carrins, dos minuts més tard, fan el
segon (2-0), en una jugada molt ben
lligada. A partir d'aquí, assistim a
mitja hora d'autntic calvari per
als visitants, ja que els bujarrons
s'arreplegaren per tal de conservar
el resultat, tot exhibint un joc (?)
que valga'm Déu. Més de la meitat
de l'equip de Cas Concos sorti del
camp amb les cames brodades de
pelades i cops, obsequi dels locals.

Des d'aqueixa perspectiva podríem
dir que els homes de Vilar «es van
deixar la pell al camp»; no així en
el sentit metafòric de la frase, tot
i que és comprensible. Al minut 80,
després de diversos rebuigs dins
l'àrea local, el Cas Concos aconse-
guia el gol de l'honor, i, a 3 minuts
de la ti del temps reglamentad, en
un contraatac per la dreta, s'hauria
pogut empatar el partit, però l'arbi-
tre —molt bo, segons els d'allà—,
assenyala no sabem qué i aprofità
lavinentesa per enviar tothom als
vestuaris, amb el resultat final de
2-1.

Per a demà, diumenge, tenim
SUPER-PARTIT: ens visita el líder
imbatut BINISSALEM. Amb tal
motiu, sabem que tota una penya
infantil i juvenil del C. D. Felanitx,
aprofitant que aquest equip juga
fora, es desplaçarà a Cas Concos
per tal d'animar els homes de Vilar,
en un partit en què caldrà tota
l'ajuda possible de l'afició.

G.
S'HORTA, 1 - BARRACAR, 1

MALA PATA
De auténtica mala suerte cabe des-

tacar el resultado del S'Horta frente
al equipo «manacorí» Barracar, pues
si algún equipo merecía los dos pun-
tos éste era únicamente el S'Horta,
que dominó a lo largo y ancho del
partido, realizando jugadas de ver-
dadera clase, fallando —tan sólo—
en los últimos metros por auténtica
mala pata. El gol local se consiguió
en la 1.a parte, al saque de una falta
que consiguió rematar Manolo
—bien situado— a la red. En la 2.a
mitad el dominio siguió correspon-
diendo a los locales, pero las ocasio-
nes de gol resultaban fallidas, unas
tras otras, pero cuando se confiaba
con la minima victoria, llegaría la
tremenda decepción, un regalo de-
fensivo costaría un punto al equipo
del campo «Sa Lleona». ¡Lástima!

S'HORTA.—R. Roig, Pulmón, Os-
car, Manolo, T. Piña, Salas, J. Piña,
Juli, Tolo, Dino, Bennásar (Vacas) y
Desi (J. Ramón).

Cabe destacar la reaparición de
Vacas en el conjunto local, tras una
larga ausencia, desde el inicio de la
temporada.

El próximo domingo el S'Horta se
desplaza para jugar con el PLA DE
NA TESA.

J.
JUVENILES

FELANITX, 2 - LA SALLE, 1
Alineación.—M. Roig, Barceló, Ma-

teo, J. Roig, Luciano, Contestí, Beas,
Campos (Pedri), Artigues, Oliver
(M. Miguel) y Borrás.

Tarjeta amarilla a Jaime Roig.
GOLES.—Min. 50 (1-0) Artigues.

Min. 85 (2-0) Oliver, tras un recha-
ce del portero.

COMENTARIO. — Los jugadores
que dirige M. Alonso jugaron un

Es celebrà el dissabte i la parti-
cipació fou restringida als millors
atletes illencs, a més d'alguns con-
vidats de renom provinents de la
peninsula, a la prova absoluta. Es
repartiren importants premis en
metálic.

Antoni Peña, que darrerament ha
fitxat pel C. A. Poilenca, despr:-,s
d'una gran actuació, fou el millor
mallorquí a la prova absoluta i
obtingué el quart lloc, molt prop
dels tres peninsulars classificats per
davant d'ell, els quals fóren Santi
Villalonga, Teófilo Benito i Angel
Farifias.

buen partido de calidad el. pasado
domingo por la mañana en el cam-
po del Torrentó. Cabe destacar la la-
bor del guardameta Roig, que sacó
bastantes balones cuando en las gra-
das ya se cantaba gol. Hay que men-
cionar la ausencia de los jugadores
Javi, Gallardo y Sufier, ya que el do-
mingo por la tarde tuvieron que ju-
gar con el equipo superior.

Gori
INFANTILES

FELANITX, 5 - COLONIA, 0
La pasada semana se disputaron

dos encuentros, uno correspondien-
te a esta semana y otro a la jornada
suspendida a causa del grave acci-
dente sufrido por dos jugadores de
este equipo.

En el partido del pasado martes
se impusieron desde el principio a
un flojo Colonia, al que le ganaron
por el resultado de cinco a cero. Los
goles fueron marcados por Evaristo,
Francis, Tomás y Maimó (2).

La jornada del pasado sábado
transcurrió de la siguiente manera:

FELANITX, 2 - PORRERES,
Alineación.—Galmés, Matas, Juan-

pe, Pons, Acosta, Evaristo, Tomas,
Felipe, Basi, Maimó y Herrero.

GOLES.—Min. 30 (1-0) Gran juga-
da de Basi que supera al portero y
marca. Min. 44 (2-0) Gol de Tomas
en solitario.

COMENTARIO. — Partido de po-
der a poder el jugado en el Torrentó
el pasado sábado. El conjunto fela-
nitxer supo jugar tanto en defensa
como en ataque. Cabe destacar la la-
bor del portero Galmés y las juga-
das realizadas por Basi.

Gori
ALEVINES

También jugaron dos encuentros
esta semana pasada, el suspendido
por el accidente de hace unas sema-
nas y el correspondiente a esta jor-
nada.

El aplazado tuvo lugar el martes
8 y el resultado fue:

FELANITX, O - BADIA, 5
Hubo tarjeta amarilla para el ju-

gador Risco.
COMENTARIO.—No jugaron de-

masiado bien los chavales que diri-
ge Toni Prohens, ante un equipo que
sabía luchar en el terreno de juego.
Cabe solamente destacar la labor del
portero local.

El correspondiente a la pasada

Impecable fou l'actuació dels tres
infantils del Joan Capó. Raul Ferrer
guanya, seguit de Xisco Monserrat,
i Andreu Páramo fou 5.

Sebastià Adrover (Opel-Felanitx)
fou el segon veterà. Mateu Obrador
queda 6é a júniors.

Les atletes femenines felanitxeres
(del Joan Capó), no obtingueren
molt bones classificacions: a infan-
tils-cadets M.a Antònia Crucera que-
dá 6.a, Cati Albons, 7 •a i Teres Sán-
chez, 10.a, mentre que a la milla
absoluta Maribel Obrador era 7.a.

CURSA ATLËTICA POPULAR
DE' «CRIST REI»
, 44 SON VALLS

Seth ai.fitést diumenge horabaixa.
Es tractarà de la 2.a edició. La pro-
va està patrocinada pel Consell
Insular de Mallorca amb altres col-
laboracions. S'han programat un
total de 12 categories des de i nicia-
ció femení (340 m.) fins a séniors
mascuins i veterans (6.600 m.).

jornada transcurrió de la siguiente
manera: ‘,

FELANITX, 2 - CAMPOS, 8
Alineación.—Lupa (Cosme), Risco,

Nico, Perelló, Obrador (Estel2an),
Francis, Miguel, Caña, Peti, Oscar y
Estrella (Porras).

Dos goles pudieron marcar los pu-
pilos de Toni Prohens en el campo
del Torrentó delante de un Campos
que dominó durante todo el encuen-
tro. Los goles locales fueron conse-
guidos el primero en el minuto 22
de penalty; Oscar es derribado den-
tro del área y Francis se encarga de
transformar. El segundo gol fue en
el minuto 41 en una gran jugada de
Oscar que bate al portero por alto.
Hay que mencionar que el portero
Lupa, tuvo que ser sustituído ya que
sufrió una lesión.

BENJAMINES
FELANITX, 3 - PETRA, 0

Alineación.—Acosta, Tomeu, Frías,
Miró, Valentin (Esteban), Manolo,
Vaguer, Martin II (Javier), Matas
II, David, Risco II (Ribas).

GOLES.-1-0 Min. 21. Tiro de Miró
que rebota en un defensa del Petra
y el balón entra en la portería. 2-0
Min. 34. Manolo de un fuerte chut
desde fuera del área. 3-0 Min. 42. Va-
lentin b'ornbea un balón que Miró
remata de cabeza y marca.

COMENTARIO.—Un buen partido
se pudo ver el pasado sábado por la
mariana en es Torrentó, el jugado
por los muchachotes de P.J. Vaguer,
aunque estuvieron bastante dormi-
dos en todo el primer tiempo, domi-
naron con facilidad ante un flojito
Petra que ocupa uno de los últimos
lugares de la tabla clasificatoria. En
la segunda parte salieron un poco
más despejados y lucharon con más
ganas y pudieron conseguir dos go-
les más. Al final del encuentro se le
hizo entrega al capitán del equipo de
un marvilloso trofeo, por haber ga-
nado este encuentro.

TIA PUPUT Y GORI VICENS

ATLETISME

I milla urbana «fires de Pollença»



BASQUET

Eis sbniors perdu per primera vegada
apallissa als júniors

Sierra fou el millor amb 24 punts
i Llàtzer Monserrat ens obsequià
amb una sensacional sèrie de Ilan-
çaments. Són d'elogiar les ganes de
tot l'equip. Avui, que s'enfronten a
un conjunt de major entitat, passen
Ia revalida.

Els JUVENILS havien dominat el
partit contra el Santanyí però a la
meitat del segon temps els locals
s'escaparen de 9 punts. Quan faltava
un minut i mig el marcador enregis-
trava 62-59 i un triple de Noguera
iguala el tempteig que amb una pos-
terior cistella de M. Julia ens dona
el triomf i ensenya a perdre als lo-
cals per primer cop aquesta tempo-
rada.

Els JUNIORS obtingueren una es-
pectacular derrota en front de l'e-
quip que nodreix al Siryus de 1.a B
(precisament alguns dels jugadors
havien actuat minuts abans contra
l'Andorra). A partir del minut 9 (17-
18) allò va ser un enderrossall que
no hi havia qui ho aturas. En el des-
cans, 61-33, i el parcial del segon
temps, pitjor (59-21).

Els SENIORS perderen l'oportu-
nitat de destacar-se en el primer
Hoc, amb una perduda que es nor-
mal per la categoria del rival —11-
der—, però que no ho és tant tenint
en compte com es va aconseguir.
Desprès d'haver anat perdent fins a
19 punts (28-9, minut 11) se va anar
remontant de manera continuada,
36-23 (descans), 36-29 (minut 23),

(Passa a la pagina 5)

El Sirius Patronat
RESULTATS

Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 69
PERLAS 0B», 	 39
Juvenils masculins:
SANTANYI, 	 62
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 64
Júniors masculins:
SIRYUS PATRONAt 	 120
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 54
Sèniors masculins:
GESA ALCUDIA, 	 60
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 59
Juvenils femenines:
PERLAS, 	 40
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 15
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 59
JOVENT «B», 	 47

COMENTARI
Els seniors deixaren la imbatibi-

litat a Alcúdia, els júniors reberen
un sever correctiu al Palau d'Es-
ports de Ciutat contra el primer-di-
visionari Siryus Patronat, ,as cadets
donaren una altra satisf4cci6, els ju-
venils guanyaren a casa
líders (el Santanyi), les séniors
—amb algunes baixes— pogueren
superar el Jovent, les juvenils se-
gueixen la seva mala trajectòria i les
lesions de Carme Vivancos i Tomeu
Salva són les notes destacades de la
jornada.

El primer partit fou el dels CA-
DETS que a partir del minut 16 de
Ia 1.a part (18-18) prengueren un
clar avantatge de 30 punts. Antoni

FELANITX
.110:4

Colon's a ia Sala
(Conc/osió)

Senyor Batle i la resta, per què
feis befa als representants de part
de Felanitx? Teniu problemes de
comprensió del Reglament? Agues-
ta actitud de negació total d'infor-
mació, d'abandó de funcions, d'in-
compliment dels Reglaments vi-
gents, a qu ve? Quin es el motiu
i quin benefici en treis? Us dóna
plaer? De cada vegada més us pen-
sau que es pot jugar amb els diners
públics i que les coses es poden fer
de qualsevol manera, improvisant
senge previsions ni programes, amb
favoritismes.

I el que ens ha sorprès més i ens
preocupa perquè fa sospitar de
possibles desvaris ég.i, la Plenaria
que féreu dissabte. Qúè diu el Re-
glament per convocar Plenàries Ex-
traordinàries? Diu cxwent que
s'ha de notificar als dcrrnicilis del
Regidors dos dies habils abans de
fer-se. El Reglament diu el mateix
per a uns que per els altres, o no?
Com així no el vàreu aplicar a la
vostra persona, i després de l'adver-
tència feta per nosaltres de la nulli-
tat dels acords, despreciau l'adver-
tència i ho arreglau amb una vota-
ció? Creis que un Reglament diu el
que vosaltres votau que diu? Ger-
manets fins aqui hem arribat, ja
sabem que les votacions sempre les
guanyareu, pen') la raó només es
una i no cal votar-la.

Però el que és més preocupant es
que ens contestassiu ales. preguntes
que us varem fer el mes de juny
sense estar presents, aixer són sinto-
mes clars de deliri. Si us demanen
per la familia, no contestau i espe-
rau a contestar quan no hi es pre-
sent el que us ha fet la pregunta?
Dia 14 d'abril d'enguany encara no
estàveu afectat per aquests símpto-
mes i retirareu un punt de l'ordre
del dia perquè no hi erem presents
(ens havíeu tret defora) i el punt
l'havíem demanat nosaltres. Ara ja
es preocupant, contestar a les pa-
rets es propi de gent que necessita
tractament psiquiàtric i Felanitx no
s'ho mereix».

Després el regidor portaveu del
PSOE, n'Andreu Oliver, li féu el
prec de tornar a começar la Ple-
naria i fer-la així com toca. El
Batle es nega i aixeca la sessió
primera per intentar començar la
segona amb la mateixa actitud.
Anullà el primer punt i el segon
relatiu a la construcció d'una Resi-
denca ii exigirem que Regis el Re-
glament, no havia anat a Comissió
Informativa. Ho deixa damunt la
taula. Després anullà els altres
punts de preguntes i respostes i al

punt següent intentava fer befa
altra vegada del que mana el Re-
glament, perqu:.-. ell Os el Batle i
comanda i «tu calla que te treure
defora» quan els nostres Regidors
abandonaren La Sala, juntament
amb dos del PSOE.

El públic assistent, que omplia
La Sala manifestà tot el temps de
l'espectacle muntat pel Batle i els
seus, la seva indignació i repulsa a
l'actitud demencial del president de
l'Ajuntament. Hem de fer esment
a la presencia de la Televisió Fela-
nitxera, que enregistra les sessions
i que com sempre fa el joc al grup
governant i no retransmetrà l'espec-
tacle perquè els votants d'aquests
dos grups sàpiguen que fan els que
les representen i sembla que no els
interessa que aim') arribi a les cases
de tots els felanitxers, podrien can-
viar d'opinió i no sentir-se repre-
sentants per aquests grups incon-
trolats.

Amb equest escrit volem fer pú-
blic que aquesta actitud vers l'opo-
sició va plegada amb la manera que
es prenen les decisions i aim!) també
afecta al descontrol amb que ma-
negen els diners públics que esta a
Ia mateixa alçada. Ja sabeu el tema
de l'Exposició i aquesta setmana
passada, dimecres passat aprovaren
comprar uns terrenys per fer un
polígon Industrial per vint i cinc
milions de pessetes. La finca que
compraren el Batle digué a la Ple-
naria que complia el Plec de Condi-
cions, suposam que l'acta no ho
posara i negarà que dives tal cosa,
després no deixarà que el nostre
portaveu li faci escoltar les seves
paraules enregistrades. Tot el poble
de Felanitx ha de saber que la finca
comprada havia d'estar lliure de
carregues i això es cosa ben lògica
i qualsevol particular i si ells ma-
nejassin doblers que fossin seus ho
haurien mirat i sospitam que ho
sabien. Heu de saber que la finca
comprada té una hipoteca i dos
embargaments. Esta clar que se'n
foten del bail i dels sonadors i qui
ho paga es la comunitat. Senyor
Batle dimitiu, no faceu més desas-
tres amb els diners dels contri-
buents, es massa seriós manejar
una comunitat com per ignorar les
més elementals regles de conviven-
cia i no torneu dir mai més que
ELS COLOMS en tenen la culpa de
tot, ningú us pot creure, perque
mirau els desastres que feis ara que
hi ha oposició, imaginau els que
feríeu sense, no es imaginable!
Dimitiu, Felanitx ho agrairà.

SE NECESITA MUJER en Porto-Co-
lom, para cuidar casa con niños.
I prescindible coche.
Inf.: Tel. 5757:0

LE ESPERAMOS

Julia
AUTOMOVILES

•	 ■

Carrer de Campos. 51 - Tel. 581521

Moores por experiencia

Consuita de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control ee enlErazo
- Planificación familiar y Ecografia

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

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




