
 

Dijous 31 d'octubre
de 1991

Preu: '75 Ptes.

Set, 	 d'interessos locals

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

AUDITORI MUNICIPAL

CONCERT
de la Banda de la

Societat Artístico - Musical
"LA UNIÓ"

de Quart de Poblet (Vaiêncial
Obres de Chueca, Schubert, Shostakovich, Vives

Dissabte, dia 2 a les 19'30	 Entrada !liure

3rem 3 n For'
ncn3a , 24

SANT JORN
Medalla 	

1-1«Ciutat de Felanitx

Any LVI.

Núm. 276t.

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160

Després de la gicada del govern
municipal del grup Coloms a la Sa-
la, el Batle ha procedit a una redis-
tribució dels càrrecs i responsabili-
tats, els quals i d'acord amb el de-
cret signat fa uns quants dies, han
quedat distribuits de la forma se-
güent:

lr. Tinent de Batle, Antoni Nadal
Cerda.

4t. Tinent de Batle, Francisco Gar-
cía Pérez.

Delegada de guarderies: Consuelo
de Santiago Murillo.

Delegat d'Educació i Joventut:
Jaume Binimelis Manresa.

Delegat de jardins i depuradora:
Francisco García Pérez.

Quant aLs_representants -del barle

a Portocolom i nuclis rurals, han es-
tat nomenats les següents persones:

A Portocolom, José Tarancón Car-
celén.

A Son Valls, Jaume Sufier Mon-
serrat.

Al Carritxá, Maria .Antônia Porcel
Artigues.

A Son Negre, Jaume Caldentey
Obrador.

A Son Prohens, Gabriel Nicolau
Barceló.

Diguem, per últim, que el Batle ha
assumit la presidència de la Comis-
sió Informativa de Cultura, Educa-
ció, Festes, Joventut, Esports i In-
formació i la gestió directa dels as-
sumptes culturals i de la informa-
ció municipal.

Concert de la Banda_ BialInión de
Quart de Poblet

Per dissabte dia 2 de novembre,
el Centre Cultural de l'Ajuntament
de Felanitx ens ofereix un concert
de banda que pensam que tendra
una qualitat molt alta, tota vegada
que es a càrrec d'una agrupació
molt prestigiosa, la Banda de la So-
cietat Artístico-Musical «La Unió»
de Quart de Poblet (Valencia).

A Quart de Poblet ja tenien ban-
da a finals del segle Passat i de lla-
vors ença l'afecció per la música en-
cara ha crescut. Per?) es durant els
darrers quinze o vint anys quan el
creixement qualitatiu i quantitatiu
ha estat més espectacular, gracies a
la labor dels conservatoris de músi-
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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

L'AUBE M. H. OMPO
Miguel Pons

Tardor i color. Flairança de la terra banyada. Els infinits ocells d'ho-
rabaixa musicalitzen els pins de casa fins eixordar. A l'horitzó llampur-
nejar de llampugues. A la taula de treball els darrers catàlegs de Manolo
H. Mompó, com a fe de vida, com a necessari i urgent homenatge en vida
al pintor de Valencia: Mompó constelaciones representaciones signos.
IVAM centre Julio González. Generalitat Valenciana... Amb Mompó. Pe-
laires Centre Cultural contemporani, de Ciutat... I els dos em deixen amb
un endarrer. Les alustracions del primer s'inicien amb Partida de cartes,
1960, i el segon amb pintura a partir del 1968. Per a mi hi ha un altre
Mompó, un primerenc Mompó, que passa l'estiu i pinta a Can Pep Ca-
lent, de Cala Figuera, de Santanyí, el 1959. I es fa silenci en les publica-
cions d'aquest sojorn, com el de 1963 i 1964, a Cala Figuera, a Mallorca,
i s'amaga, o s'ignora, l'obra, que roman del ja llunya 1959. Obra que re-
lacionaria amb la reproduïda a Siete notas sobre pintura y digo de Her-
nández- Mompó, de Luís García-Berlanga, Madrid, 1958, i H. - Mompó 1958-
19.9 ? de José M.a Moreno Galván. Colección del arte de hoy. Madrid, 1960.
Aleshores Manolo Morripó ja pintava el seu entorn, el - del mercat, de la
platja, del carrer, dels pescadors, de la taula de cafè, de la música de
poble, de l'home que crida braços oberts... El 1959 iHustra les originals
minutes de/ 111  sopar anual de la «muy carca asociación de escritores y
pintores de Cala Figuera», a la casa de Bernat Vidal i Tomas. A la vegada
deixa obra, menor, testimoniança del moment, als amics de Santanyí.

Amb freqüència jo visitava Manolo Mompó a la seva casa d'estiu con-
vertida en estudi, acarada a la mar-verda-verdíssima de Cala Figuera i
conserv la memòria dels colors suaus, dolços, transparents del paisatge
de la cova enfront de Ca s'Armadora, la mar particular de Cala Figuera
entre la gàbia dels pins, interpretació aluada, aunci de Hum i diafanitat
i blanc, que per gest de conciencia el pintor metamorfoseja- en el deves-
sali d'un firaire. Anterior al Mompó-1959, resta a Santanyí un Mompó pri-
merenc, que representa el Castelnovo, bastit amb pedra de Santanyi-re-
lanitx, de 1964. És., la primera manifestkió momponiana qu,e cunec, etapa
impresionista-exii:essionigta, -paisatge amtvfigures, una - monja vel amido-
nat amb ;sfi- nines de vermell contemplen el castelli la mar. El pintor, que
signa Hernández Mompó. Nápoles. 1954, el regala a Bernat Vidal i  Tomàs.
En vaig deixar constància de la captineça de Mompó a un article al «Fe-
lanitx», 1975.

Són imborrables les converses mantingudes amb Manolo Mompó so-
bre pintura i la seva pintura, viatges a Holanda, Italia... exposicions,
premis, quimeres, realitats i la seva seguretat i el saber cap on anava.

Les visites a Cala Figuera s'espaiaren però eren puntuals els  catàlegs
i les nadales, fragment de la seva obra i amb la rúbrica de la família:
Manolo, To, Mónica, Bibiana i mes tard Diego. El 1963 tornaren a Cala

(Passa a la pAg. 6)

75 Aniversari de aSa Recreativa»
Divendres dia 8 de novembre, a les
9'30 del vespre, a Sa Recreativa,

.Josep A. Grimait
parlarà del tema

«Eis malnoms de Felanitx»
Hi quedau tots convidats

ca que des de la capital eixamplen
la seva influencia a moltes po-
blacions veines.

Els que integren aquesta banda
són músics joves amb una sòlida
cultura musical i experiencia, que a
principis d'aquest any varen formar
Ia Societat Artístico-Musical «La
Unió», que compta amb dos cente-
nars de socis i una escola de música
amb 85 alumnes.

Sota la batuta de Xavier Barbera
Galvez interpretaran, a la primera
part, obres de J. Franco, F. Chueca
i M. Asius Arbó i, a la segona mei-
tat, de Schubert, Shostakovich i Vi-
ves.

Els nous dams de Iljuntament Es Replà
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 3 St. Marti de Porres
Dill. 4 St. Caries Borromeu
Dim. 5 St. Zacaries
Dim. 6 St. Sever
Dij. 	 7 Si. Ernest
Div. 8 St. Victor
Dis. 9 Ded. Bas. Latera

LLUNA

Lluna nova dia 7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dits feiners, a les R (excep-
te tlissabtes),4,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15.45 1 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
manges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocol(mi-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
h.

Felanitx • Cala d'Or: A le s 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 1830
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:

Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melts
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Serve1 mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

electrónica

VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DON11C11.10
Caritat, 1 - Tels 58:1459 y 827182

	
07200 FELANITX

Catarina Pou Ferrer
(NIUNTANEBA) 	 d'Antoni Pon

va morir a Felanitx, el dia n) d'oettihre de 1991, a l'edítt de tit; anys,
havent rebut els sank Sagraments i la Benedieció Apostidiea.

1 eel sia

La seva l lila Manuela; till politic Miguel Nlestre: néts Margalida i Bartomen. reni.les .\iiia i
Nlaria Nlantiela, nebots, eosins i altres parents VOS demanen que volgueu encomanar la seva
iiiitiìa a 1)n.

Casa morluória: Via Argentina, :11

f4644644441144m4soroltvid--

2 
	4111MINIEZIMM■ MIENEMS	 ..ar.-..ra...malanit..VELSZCIC •

FELANITX   

ELS AMBULATORIS DE
slioRTA I CAS CONCOS

L'Ajuntament ha rebut una cornu-
nicaciú de la Gerencia d'Atenció
Primaria de l'Insalucl en la que, en
contestaciú a les dernandes d'infor-
mació formulades, es fa saber que
els horaris de consulta als esmen-
tats midis de S'Horta i Cas Concos
son els segilents:
Cas Concos:

Dilluns, Dimecres i Dijous, de les
10 a les 11 bores.
S'Horta:

Dimarts i Divendres, de les 8,30
a les 11 hores.

Dilluns, Dimecres i Dijous, de les
8,30 a les 9,30 hores.
EL PATRONAT LOCAL DE
MUSICA

El patronat Local de Música de
Felanitx empara tres agrupacions
que al llarg de l'any fan una labor
de difusió i ensenyança de la músi-
ca: la «Banda de Felanitx», l'Escola
«Pare Auli' i la «Coral de Felanitx».

La setmana passada, la directiva
del Patronat va celebrar una reunió
a l'Ajuntament en la qual se tracta-
ren diversos temes relacionats amb
Ia marxa de l'entitat. A la dita reu-
nió, se • va prendre • l'acord d'obrir
un temps d'inscripció perqui! totes

les persones interessades en la pro-
mock') de les activitals musicals al
nostre terme se puguin inscriure,
fent una contribució anual d'un mi-
nim de 500 pessetes, que cadascú
pcdra augmentar segons la seva
clísposició.

Tots els inscrits rebran una infor-
mació puntual de tots els concerts
que organitzin el Patronat Local de
Música i el Centre Cultural de Fe-
lanitx.

Les persones interessades poden
dirigir-se a les oficines municipals
(demanar per N'Antoni Capó) i fi-
xar la quota que hi volen aportar.

Tenint en compte la qualitat i fre-
qüència dels concerts que se cele-
bren a la nostra població al llarg
de l'any, i que són gratuits, l'apor-

tació minima exigida resulta sobra-
dament compensada.

EL CARNET JOVE
Del dia 4 al 22 de novembre l'A-

juntament esta a la disposició de
totes les empreses i comerços d'a-
quest terme municipal que vulguin
donar suport al «carnet jove» per a
tramitar la documentació necessa-
ria. Es tracta de tirmar un conveni
amb la Direcció General de Joven-
tut, d'un any de duració, per a fer
un clescompte dels seus productes

a tots els joves de 15 a 26 anys po-
st:1*(4)1 -s de l'esmentat carnet.

Per a rrts inform:RA(5 vos podeu
dirigir a les oficines de l'Ajunta-
ment o cridar per teljon mime-
ros 582200 - 580031.

Les empreses wk. a rally 1991
s'hi han acollit stir' les segiients:

Nou Esport, Rubio's Peluqueros,
Fotografia Bennassar, Elect rica Sol-
bin, Fotos Oliver, Rellotgeria Sa
Plac, Rellotgeria Brújula, Drogueria
i Perlumeria Adrover, Ferreteria
Puig, Mobles Montserrat, Boutique
Palmeras, Boys Boutique, Nins i ni-
nes, Sastreria i confeccions
sans, PapereriaPapereria COndor, Tot pell,
Viajes Aurora - Portocolom.

El Regidor de Joventut
Jaume Biui,uclis Manresa

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda CBR 600

Derhi - 1:1)S
— Yamaha RD 350
— Yamaha FZR 600

Nlobilettes
Nlorini Sealibur 501

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580238
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

N'ENI)1.: APABTANI•NTO en
Porto OdoI11. iia n ia ,aja, jardin,
piscina, :1 liah. 1." linea.
Prerie) a convenir.

n	 Tel. 58:1:169

SE NECESITAN MUJERES para
ensartar perlas, hacer valentinos
v nudos.
Informes, Tel. 580379 (de 19 a 22
h.).

SE NECESITA DEPENDIENTA.
Informes, Tel. 580827.



         

C. Major, 28
Tels. 582100

582113
582974

Fax:
(971) 582113

FELANITX            

anitx TOUPP                       

C. Plaça, 24
Tel. 652828
Fax: 652669
CAMPOS

Informa:
VACACIONES 3. EDAD

Agencia oficial autorizada para la venta
de todos los viajes del INSERSC1- -

Canviar de metge
Com que trob que fa pardal,
quatre retxcs vull escriure,
perque fa pena o riure
lo des seguro social.

Igual que fossim heretges
o animals sense domar
i a més de fer-te pagar
llavO et volen obligar
an es que ells volen de metges.

No vaig contra cap doctor
de tots es que he tractat
n'he quedat sempre alabat
perque es Ines b6 sempre ha estat
ague!! que et lleva el dolor.

I tornem a pegar a sa soca
que Cs sa base principal,
paguas un gran capital
se'n foten si tu tens mal;
conciancia en tenen poca.

Segons a on tens es mal
ja te podràs preparar
a far coa i esperar
i quan t'envien a demanar
ja t'han fet es funeral.

Es contar-ho no fa falta
però em passa s'altre dia,
per una radiografia
quan me va tocar es dia,
vuit en feia estava d'alta.

Jo tenia una doctora
i n'estava molt content
aixuxi un- bon. moment,
no sé s'inconvenient,
me llevaren tal senyora.

Pali) un dia vaig saber
que podia canviar,

a fer coa vaig anar
sa porta se va tancar
i en Rafe! se va quedar
Ilavor dedins com es prebc.

Com si repartissin pomes
pc's metge poder canviar,
en s'estiu s'aglomera,
sense voler exagerar,
jo crec Ines de cent persones.

Homes, dones, mig baldats,
uns de sans i altres amb rues,
allá sempentes i fues,
com que tancaven a les dues
i a dotze no s'hi havien posats.

Inclús sa televisi6
va venir a filmar-nos,
quin quadre més fastigós
podeu imaginar-vos
quina administració.

I si no et van be ses pastilles,
es xarop reblanirà.
Com no havíem d'esperar,
si qualcú si presenta
amb deu o dotze cartilles.

Per poder canviar es metge,
quin demati vaig passar,
drat, sempentes i xerrar,
tot se va desbaratar
cervell, estómac i fetge.

I es rellotge punyetero
anava a tocar es final
i ja s'hi posava mal
dins aquell-invernacler-o,-
pareixia un matadero
desbordat de personal
i, sort, va sortir En Vidal,
pujant d'alt d'un pedestal,
va calmar tot aquell mal
demostrant ser un caballero.

Rafe l

Festa de Tots Sants i commemoració
dels Fidels Difunts

DIA 1, FESTA DE TOTS SANTS, AL CEMENTERI

A les 11 del mati reso del Rosari.
A les 4,30 del capvespre, Missa solemne concelebrada. Can-

tará la Coral de Felanitx.
DIA 2, COMMEMORACIÓ DE DIFUNTS, AL CEMENTERI

El mati a les 11,30 reso del Rosati i a les 12 Missa.
L'horabaixa a les 4,30, reso del Rosari i a les 5 Missa.

DIA DE DIFUNTS, A LA PARROQUIA DE ST. MIQUEL
A les 8 del vespre, Missa concelebrada, en sufragi de tots els

difunts de la parròquia.

FELANITX

No és segur, tal vegada nomes es
tracti de falses impressions perso-
nals, de signes mal interpretats o
de la interpretació de signes que no
són signes. Es dificil tenir-ne la cer-
tesa, emper6 arriba una pudor de
revival feixista que assusta. Feixista
es una paraula derivada alhora
«feix» i de «faixa». Coses de l'etimo-
logia: un feix que portam i una fai-
xa que ens estreny.

En el transcurs de 1990 i 1991,
s'ha produit un «clesplacament a la
dreta de la intenció de vot», com
diria un analista de suplement do-
minical, arreu dels països occiden-
tals. De fet, de la intenció de vot i
del vot mateix a països com Nova
Zelanda, Suecia, Dinamarca, Norue-
ga, Turquia (cada cop Ines occiden-
tal) o el Japó. Es discutible si el
revival fatxa es la causa o la conse-
qüència d'aquesta dretanitzaciO.

Causa o conseqüência, els nous
aires que ha pres la celebració del
dia de la Hispanitat, algunes justi-
ficacions de la llei Corcuera, l'ona-
da de racisme, els escamots popu-
lars anti-droga, la nova empenta
dels skin heads a Barcelona, l'apro-
fitament de l'ultra-dreta dels inci-
dents de Caceres, els arguments que
ETA tan amablement ofereix als
grups para-militars i altres esdeve-
niments Sembla que siguin la punta
d'un iceberg, el volum del qual ens
és desconegut.

La sensació de crisi permanent
—més que la crisi en si— que ens
imposa un món cada cop més di-

L'Obra Cultural Balear i l'Asso-
ciació Voltor s'han dirig4 al Cap de
Televisió Espanyola a Catalunya,
Enric Sopena, manifestant que és
«indefugible» que TVE possibiliti
Ia recepció a les Illes Balears d'un
nou programa sobre Ilibres, «Lite-
ral», que presentara i dirigirá Rai-
mon, i que dedicara atenció priori-
taria a la literatura d'expressió ca-
talana, amb la presencia de nom-
brosos autors i personatges de les
Illes Balears i del Pais Valencia.

L'O.C.B. diu que els mallorquins
tenim «perfecte dret» a rebre
aquest programa, que ens interessa
tant o més que al Principat, i que
seria «un escàndol majúscul» si
així no fos. També denuncia l'O.C.B.
una vegada més l'absurd de que es
mantengui la privació «oficial »
la recepció a les Illes Balears dels
programes de TVE-Catalunya (que

fícil d'entendre, la plenitud d'estb-
mag (leis fills dels nous rics i la
manca de miracles dels gestors po-
litics de la democracia proporcionen
Ia temperatura que necessita l'ice-
berg.

El més preocupant és la pèrdua
de posicions de la racionalitat ar-
gumentativa. Els que estiren el car-
ro cap enclavant han de recórrer a
evidencies mil per aconseguir un
minim avanç. Els que l'estiren cap
enrere, amb dues grapades que to-
quin la fibra, troben la força i el
suport necessaris per retrocedir.

El feixisme es d'una pobresa ideo-
lOgica i cultural absoluta. L'entro-
nització de la violência, com a ma-
nifestació més baixa d'impulsos irra-
cionals collectivitzats, es la seva
única bandera. Es fácil: la violència.
substitueix les idees, no cal pensar.
Per tant, el feixisme esta a l'abast
de tothom, mentre que altres op-
cions més racionals exigeixen un mi-
nim d'anàlisi, exigeixen una mica
d'ideologia i de cultura.

El feixisme r -prècti€amefrit-- -csgota--
des les seves possibilitats per acce-
dir al - ctintrol de l'Estat, actua de
forma puntual en els temes calents
que poden proporcionar-li algun
guany, ja sigui manipulant uns -es-.
tuchants que volen marxa nocturna
o imposant els seus mètodes
tament politic del trafic de drogues.

Sense haver-hi conformitat, sem-
bla que no hi ha alternativa, diuen
els rostres pallids. No ho cregueu.

Nicolau Barceló

Voltor repeteix quan no hi ha coin-
cidência horaria amb programes
del. C-33 i per la, mateixa freqiian-
cia), tot i la reiterada petició del
Parlament Balear i de totes les for-
ces socials, quan això no passava ni
en el règim franquista.

Els programes televisius de lli-
bras, espècie en extinció a les tele-
visions comercials, van tenir la se-
va estrella a França amb Bernard
Pivot i el seu legendari programa
«Apostrophes». Al C-33 hi ha un
mini-espai diari de 5 minuts, a les
21,25, molt interessant, «Mil Parau-
les», d'Emili Teixidor. Biel, Mesqui-
da ha fet aquest estiu, al programa
«Magatzem», de TVE-Balears, una
tasca molt positiva, tots els divan-
dres, recoma nant i comentant 11.1-
bras d'una forma planera, variada
i devertida.

articles d'oferta

Aht Ee cemplica

L'O.C.B. considera que seria «un escàndol
majúscul

no veure a les IL BB. el nou programa de Daimon
sobre llibres



   

Comunica que permanecerá abierto y a su servicio,
durante todo el invierno. ofreciéndole sus habituates espe-
cialidades de pastas, carnes y pescados.

Tel. 6 - 13.165
	

CALA LLONGA - CALA D'OR       

Taller de Ceràmica Call Vermeil
Curs 1991-92

Classes de ceràmica per a adults,
a partir de 13 anys.

Per a més informació, C. Major, 44
Tel. 582158
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Rosa eauz5 rerrer, cam- 	 Club de nsquat Esfica
pima de Moîca 1991-92 Es Pert
de Karting

El matee Vidal passara consulta a
Felanitx i a Partonloin

Segons hem pogut saber per la
Coordinadora pro-mctge Vidal i
arran dc les gestions fetes per
aquest collectiu amb el director pro-
vincial d'INSALUD Ferran Moll i el
director d'Assistència P r j m a r ia
(Centres de salut) Manuel Castillo,
a partir de dia 13 de novembre el
Dr. Miguel Vidal passara consulta al
Centre dc Salut de . Felanitx, d'acord
amb les necessitats assistencials
dels seus malalts.

Des de que queda obert cl peno-
de per a sollicitar canvi de metge
—després de la redistribució de car-
titles feta arran de l'entrada en fun-
cionament del Centre de Salut— són
moltes les persones que s'han aco-
Hit a aquesta possibilitat i no menys
les que han sollicitat el canvi de
metge de capçalera a Miguel Vidal,
clavant la qual cosa s'ha hagut -de
plantejar que el Dr. Vidal tornas
passar consulta a Felanitx i compa-
ginas des de la data esmentada les
dues consultes.

Mentre arriba dia 13, els malalts
que necessitin qualsevol servei del
metge Vidal, el poden localitzar al
eu domicili de Felanitx, plaga d'Es-
panya, 16, Tel. 581726.

Dissertaci4 sobre «Els maktoms
de Felanitx»

El proper divendres cija 8 de no-
vembre, en el Cercle Recreatiu, el
nostre 'company i collaborador Jo-
sep A. Grimait, farà una exposició
sobre el tema .«Els malnoms de Fe-
lanitx». Aquesta - Conversa, que co-,mençara a fes 9,30 del vespre,.s'ins-
criu dins els actes del 75è aniversari
de l'entitat.

Iii són convidades totes les per-
scnes interessades.

La discoteca «Calipso» tanca
temporalment per reformes

La discoteca «Qalipso», únic local .
d'aquestes caracteristiques7 que hi
ha a Portocolom, va tancar el pas-
sat dia 26 perquè sera objecte d'u-

nes reformes substancials.

L'establiment, que duia un grapat
d'anys funcionant, s'havia queclat
antiquat i ciesgastat en les seves
instal-lacions i aquestes obres prete-
nen la seva reestructuració total.

El nou projecte contempla un lo-
cal per a ball, una barbacoa i terras
sa. Sembla que es vol elevar el pis
de la sala-discoteca i dotar-la d'un
equip de sò amb eis darrers avan-
ços de la tècnica.

Aquestes obres esta previst que
tenguin una durada de quatre a sis
mcsos.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
ACCIÓ SOCIAL.—Dimecres dia 6

de novembre, a les 5 del capvespre,
a la Llar, reunió de la comissió
d'Acció Social. Es prega l'assistèn-
cia de tots els que pertanyen a
aquesta comissió.

TA-11.ER DE CUINA.—Divendres
dia 8, a les 5 del capvespre, a càr-
rec de Jaume Mestre Porcél.

DIJOUS Ba—Per assistir al Di-
jous Bo, es poden inscriure del 4
al 10 de novembre. Preu per a so-
cis, 1.500 ptes. (Autocar i dinar al
Foro de Mallorca).

Adoració Nocturna
El proper divendres dia 8, a les 9

del vespre, en el Convent cie Sant
Agustí, hi haura Vigília de Difunts.

SE NECESITA RESPONSABLE
stocks i inantenimiento almac6n
tua teriales construcción. Servicio
mill ta r cu mpl
I n form es: 'Fels. 580269 y 580197

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

PRECIO INTERESANTE
Facilidades

Tel. 82.1(183

La jove pilot ROSA BAUZA, s'ad-
judica cl Campionat de Mallorca de
Ia modalitat KARTING, correspo-
nent a la temporada 91-92. ROSA
queda campiona a la clarrera prova
disputada al circuit de Can Pica-
fort. Darrera ella quedaren els
catorze pilots que havien cor-
regut aquest campionat. La guanya -
clora corregué amb un BIREL ATO-
MIK, i aconseguí un total de 192
punts. El segon fou en J. Bands de
Ciutat, tambe amb un BIREL ATO-
MIK, amb 190 punts. I ja el tercer
classificat fou en VICENÇ VA-
QUER amb un BIREL ROTAX,
aconseguint 130 punts.

Enhorabona per la gran victòria
d'aquesta gran pilot felanitxera.

M.T.F.

Curiositats
Vet aquí un medi de conéixer el

pes quasi exacte d'un animal, quan
no es disposa de bascula.

Prcniu el pore i mesurau-lo amb
una llandcra a l'entorn del pit. Tro-
bareu, per exemple, 1 m. 20. Preniu
seguidament la llargària del porc,
des de la punta de l'espatIla a la
punta de les cuixes. Per exemple es
de 1 m. 25.

Ara multiplicau per cll mateix el
valor de l'entorn del pit, després
per la llargaria i el tot per 87,5, que
és un coeficient, igual per a tots els
porcs, sien quins sien. En el nostre
cas s'obté: 1,20 x 1,20 x 1,25 x 87,5
= 151 k. 500.

Es tracta, evidentment, d'una
aproximació: per?) per un porc ben
conformat i normalment engreixat,
cl resultat obtingut esta molt aprop
de l'exactitud.

NECESITAMOS MECANICO.
Informes: Hnos. Nadal, S.A.
C/. Creuers, 30. Manacor.

RENAULT PORTO COLOM, 26
POLLENÇA, 56

Partit interessant, on es Iluita da-
vant un adversari que en tot mo-
ment ana per davant en el marca-
don. Potser les jugadores den Torry
feren el millor partit en el que
duen de campionat; practicaren el
basquet i s'esforçaren al maxim per
jugar lo millor. S'ha de tenir en
compte, que el rival, el POLLENÇA,
era un dels minors equips juvenils
de l'illa.

La primera part les jugadores
de TORRY plantaren cara i feren
multitut de contracolps, cream ju-
gades i cercant la defensa individual
i ben feta i arribant a un marcador
8-26. Ja a la segona, feren el mateix
que a la primera però anotant Ines
punts a favor seu.

Anim TORRY, cada vegada van a
més, segur que més endavant reco-
llirem fruits d'aquest gran equip.

Altre resultat: Bons Aires, 45 - Rs-
nault Rest. Plaza, 41.

Emistiquio

vida social
NECROLOGICA

El passat dia 19, entrega l'anima
a Deu a Felanitx, a l'edat de 86
anys, havent rebut els sagraments,

Catalina Pou Ferrer, Vda. de
Pou. Descansi en pt.tu.

Reiteram la nostra més sentida
condolè.ncia a la seva família i d'u-
na manera especial a la seva filla
D.3 Manuela i fill politic D. Miguel
Mestre.

SE NECESITA JOVEN de 16 a 17
años en restaurante Can Pedro,
Porto-Colom.
Informes, Tel. 825441.

informació

CLINICA OCULAR
ENFERMEDADES Y CIRUGIA DEL OJO

CONSULTA: TARDES A HORAS CONVENIDAS

TEL. 84 43 39

PLAÇA D'ES CÓS, 8 - 3' (Frente parada autobuses) MANACOR
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DE DIMARTS A DIVENDRES
DE 9,30 A 20 H.

DISSABTES
DE 9,30 A 18,30 H.

HIRT al raigfi!
Major, 27, 1."	 Tel. 582316

FELANITX

Major, 4	 Tel. 650850
CAMPOS 	 -
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Un dia, no tan llunya per cert com

perqu no sembli ahir, varem can-
viar es nom de sa Plaga Franco per
una altre que ara no record i no em
sap gens de greu, supbs que perquè
qualscvol dia tornarem a canviar-lo
perquè haurem feta un altre collo-
nada collectiva. Ses democracies,
ses revolucions i ses revoltes, que
de tot hi ha d'haver per França, so-
len donar es seus primers fruits
canviant es nom de ses coses inú-

com si així canviassim també
ses coses importants. Sa gent amb
seny ho faria a l'inrevés, per aim)
mateix n'hi ha tan poca de gent sen-
sata.

El que abunda per aquí, com diu
s'electricista, s6n ets intellectuals;

es a dir, gent de s'altre partit. Enca-
ra que no fos per causes semblants
tambe mudarem de lloc s'escorxa-
(lor (mot in6s malsonant,turmentant
i verinós que es benvolgut castella-
nisme de matadero), xaparem es
passeig, esbucarem es portal moro
des parc i posarem tin mac com un
avi6 a s'entrada des Port.

tretze d'octobre, l'endemà
des dia de sa mala raça, anava jo
pes carrer major amb s'animeta re-
confortada per s'eucaristia de sa
missa de les onze i mitja quan, per
raons que no fan al cas, vaig girar
cap en es carrer des Sol. I em vaig
perdre. Corn que som molt intelli-
gent i a més professor me va con-
hortar s'idea de que ja havia tornat

tan despistat com un savi de pellícu-
la. All.) no era senyal de decadència
sin6 riles 136 punt de partida d'a-
questa notable millora de que solen
gauclir es sers importants. Anava de
pressa pes carin de fer-me tan un-
prescindible com D. Joan Estelrich
o tan indispensable com es batte Pe-
lat. Per:), curl un llampec, uii vi-
sic') fonda i fosca m'aglapí per sor-
presa. Era un gruixat enfonyai a ma
esquerre. El coneixia prou. Era s'en-
tradassa de cas Saboner, aqua den-
tista que cobrava poL: i feia empas-
tos que no cauen. Em trobava ccr-
tament en es carrer des Sol. S'ale-
gria d'haver tornat llest desapare-
gué coin s'anima de Robert, s'espe-
rança de ser una espcie d'Einstein
a la menuda se n'anà a fer putes.
Era es carrer des Sol per  no feia
sol. Be, si que en feia per) no per
alla. Vaig alçar ets ulls i m'entrà
una Ilastima sanglotant que feu re-
botir-me sa pruna. No vaia veure
per Hoc aquella agraciada finca on
hi hagué cer t temps es Centre d'Art
i Cultura. Ara ja no hi quedava mi-
ca d'art ni boci de cultura. Ara
han posat un edifici molt alt que
una gran bodega baix des trespol
on hi fotran mil cotxes. 8s tan alt
i es carrer tan estret i curt que jo
trob que ara, baldament no inaugu-
rem sa democracia, li hauríem de
canviar es nom. Cree clue aniria bé
dir-li des d'ara carrer de s'ombra.

P. Artigues

SE NECESITA JOVEN de 16 a 17
años en restaurante Can Pedro,
Porto-Colom.
Informes, Tel. 825441.

VENDO PISO Y APARCAMIENTO
en C/ Onofre Ferrandell, a estre-
nar. Facilidades de pago.
Informes, Tel. 581948 (noches).

VENDO 8 CUARTERADAS en cami-
no de Son Mesquida, valladas y
con agua. Y 4 CUARTERADAS
valladas y con árboles. Y MEDIA
CUARTERADA en So N'Oliver,
MEDIA CUARTERADA en Son
Negre y MEDIA CUARTERADA
en Pou Nou. VENDO CASA en
C/. Portería.
Informes, Tel. 580902. 

Bar-Cafetería Casa del Mar
DIRECCION: ANTONIO DIAZ GALLARDO

Abierto todos los alias
Bocadillos y tapas variadas

Plaza Corso
	 PORTO COLOM

bog/ gr, tzar,
bog d If/alor-
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LiTtriff
egivf - CORMOTOR, S.A.

Ctra. Palma-Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).
JULIA AU:TOR/ROLES, S.A.

Li       GM OPEL ASIRÁ. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO. GME    Concesionarios Oficiales   
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CENTRE :.,CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

C. Costa Llohera, Tel. 827263

RESTAURANTE

Esmeralda
Park

CALA D'OR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PAR,KINCI, PAIIQUE INFANTII„‘

VISTA, PANORAMICA- SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD 1 AI34 43Q.1),EASONAS

PRECIOS INTERESANTES 'CONSULTNOS šIN COMPROMISO

Informes: TEL 643085	 SR. RAMON

r•O '•.a•- 7 	-
• ;:::47e0igóre°4

MOTO SPRINT Alquiler de
motos

POR LIQUIDACION FINAL TEMPORADA SE VENDEN:

Bicicletas de montaña, Mod. Monty 425
Bicicletas normales BH Bolero

INFORMACION, TEL. 659007 HORAS OFICINA

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO 	 Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

Cursos de Música Moderna
JAll — ROC — FUNK
DIRECCIÓ: VICTOR CAPBLANQUET

INFORMACIÓ: AJUNTAMENT DE FELANITX (Antoni Capó)

6	 FELANITX

L'AILTHE ti.1 VILITAP8r

(Ve de la pagina I)

Figuera, per poc temps, despres d'una estaria a Eivissa. Quan, de bell
nou, estiueja a Cala Figuera, fou el 1964, a Can Co lorni, clavant per da-
vant r_le la Torre d'en Bet'. Tambe fou l'any dc la vinguda de l'escultor
Molezum. La pintura de Manolo Mompó havia donat una girada vers la
sintetització, vers l'elisiú dels elements superflus, tan a prop (lets dibui-
xos dc Matzolit° Hernandez Mompó, de 8 anos. Els fons de les tcles són
blancs, record d'Eivissa, els colors més lluminosos i principien els grisos
com d plata antiga. Exposicions a Biosca, Juana A/lord& Nova York, Ve-
necia..., i l'any 1964 és el de Senzana Santa en Cuenca, per al Museo de
Arte Abstracto de Cuenca, d'un per tres metres. Tot una fita.

El 1964, Maria Dolores Llorente aconsegui el premi «Ciutat de Pal-
ma» de novella, amb La casa DeS1Mir. A l'homenatge que li reterem els
amies a l'Hotel Cala Figuera, Manolo Mompú realitza alguns dibuixos
amb boligraf i amb els petals de les flors de la taula. t s l'any de la co-
berta de Ferias y Fiestas. San Agustin. Felanitx, i a Felanitx pinta algu-
nes ceramiques, nova manifestació del pintor. Manolo Momp6 s'anava
identificant amb el pubic i Ii hagués agradat adquirir una casa a s'Alque-
ria Blanca a un moli vell per:) Limo somnia a l'hora del preu. Visitarem
les cases de la Costa i Manolo hi veia ja una colônia d'artistes. Com a
deixa de les eixides servarem uns llibrets blaus d'Antonio Machado i Or-
tega y Gasset, amb el segell Patronato de Misiones pedagógicas. Escuela
Nacional Mista. Goret Vey. (Santanyí).

Ressonen dins la nit del record les notes musicals del piano veil i
malalt, al terrat de Son Danús, interpretades a quatre mans i follament
per Manolo Mompú i Perico Pomar. Viu l'encanteri que li produïren els
ex-vots de Consolació, laminetes argentades, que feien les seves delicies.

Del 1964 resten les entrevistes. A Perico Pomar Ii diu: En aquest mo-
ment la pintura intenta el pas de l'abstracció vers un nión més represen-
tatiu. Els valors humans lanz d'estar ines en contacte amb el poble... Jo
he estat sempre fidel al missatge d'humanitat. Intent, des de sempre, pin-
tar l'Espanya del poble en els MOMelliS de felicitat, pint el que 171'0710-
ciona... Pint xarangues, mercats, pobles en festa, gent parlant i una in-
finitat de temes d'aquesta Espanya amb vida pròpia...

Jug amb la major gamma possible de colors niés simples fins els
grisos, sempre brillants per a Mi. Les formes són 'un extracte al maxim
del que represent. Quasi diria que amb la senzillesa que toi nin pinta un
sol, un home, un cavall, però pintat per algii amb molta d'acadèrnia i vi-
sitant . molts de museus... olliario de Mallorca».

En el «Felanitx» es pot Ilegir: Jo pint el que in'agrada. Allô que es
troba a un cançoner popular o que es llegeix a un coneixedor (Ids per-
sonatges i costurris d'un poble. Tot aguest iztón però vist per mi, integrat
per mi, pintor espanyol actual enamorat de les gents en acció en els MO-
MentS -vulgars de cada dia...

-Jo queda darrera l'època de col-lacar el cavallet davant el que es vo-
lia pintar. Ara a Mallorca veig i escolt meravelles, que inconstantment es
veuran a les meves properes obres.

A la vegada cm manifesta l'admiració per l'antic aparell dc gasolina
de la Plaça Major de Santanyi i que La seva plena satisfacció arriba quan
observa que es concretava un món, que sempre havia volgunt pintar i
que no tenia res a veure amb tot el que es pintava.

Per cap d'any ens complí•la periòdica felicitació —des de la severa
casa d'Aravaca-Madrid, amb l'estudi, aixopluc de juguetes de tantes èpo-
ques i de llenços— amb un naixement i una munió de personatgcs i Ile-
tres molt propis del pintor... El verano es ahora Hick próximo. Pronto,
charlaremos mucho... Un abrazo. Manolo y los demas... Perã l'any se-
güent, ni l'altre, ni l'altr e . vengueren els Mompós a Cala Figuera. De re-
torn d'Amèrica, l'any 1974, Manolo se sent cridat pel Mediterrani i s'es-
tableix a Ciutat, estudis a la Plaça de Santa Eulalia, al carrer del Sant
Crist..., Mompú pinta molt i exposa a les Galeries Pelaires, de Ciutat, a
Mèxic, Sao Paulo, Roma, Madrid... No pue precisar l'any del seu estatge
a Cas Xamerri, per sa Talaia, Santanyí —casal amb heràldica i amples
parets de calç per penja r-hi els estres de treball al camp ; un rampins, l'es-
trella de ferro d'una sembradora, un crer de joncs, forques, pales..., i un
pati, vast balcó sobre la terra extasiada i assedcgada de Santanyí i la mar
blava.

El 1977, Mompó s'allotja a Alan"), !toe d'arrancada ciels Alarós, o Ala-
rons, superficie de metacrilat que, amb la seva transparencia, permeten
Ia completa visió ciels colors i formes dins l'aire, una trobada per, elidir
el blanc com a limit. -

El 1980, Mompó s'apropa, novament, a Santanyi, a la galeria -de Ma-
rieta Goal, de Cala d'Or, tan blanca i de minses proporcions i tan es-
caient per mostrar l'univers de lonipó, manifestació de gent salisfela,
d'espais oherts servits and) punts, rattles i colors, colors grocs, ver-
meils, verds, roses..., i sobretot ,blaus. -;4

I tin dia, Manolo Mornpó se'n . torna a Madrid... A Mallorclt-róinaniem
els antes, els de leS . primeres ,hores i els de les :titres hores, els dc
pre, i els contactes anil) l'evolució Cle la seva pinturallum i escultura-llum,
mostrada a les galeries Bennassar, de Pollença, i Pelait-es,.. •	 ,

Per tank de motius no ,s6. (quird'ex_plicaciú donar a una resposta. dc
Manolo a JOSCp MLII 1 1976 sObli.. l'quL SUROS LU M iliolLa çn ia seva

'•	 .
En 'Mallorca estoy soli"; indS solo que nunca. El niallorquín me sepa-

ra, no quiere acercarse. No hay mal quc para bien no venga, pues estoy
cnconiramlome y conociéndome. El descubrir:se, el quilarse el miedo a
la soledad. El saber todas las posibilades misteriosas que la historia, pa-
tria, familia, me había escondido, el socar a la luz la generosidad, el amor,
cl deseo de entregarme a mis vecinos. Todo eso me lo dio Mallorca.

Són paraules que indueixen vers Ta meditació, vers el silenci per re i .

mes present ramie Manolo Mompú, la seva pintura-continuaciú, símbol
Je l'alegrança de viure i viure l'alegrança, quan cl pintor mante viva la
hum i les ganes cie vida, corn baulada de vida sán els seus calligraties
mots: una mujer - una ventana - una risa - una sombra azul - baile en el
:amp° - una uma - un organillo - tacto de aire - tacto de seno - ya es ma-
nana - la paloma lleva del pico la jaula - banderas de papel Inimedas de
Mediterranco_ illartate de amar si puedes...! - Yo he olido el mar - Yo he
ficlo nuisica natural Yo he girado molinillos de papel - perfora el techo
para tocar el sol - encala lo oscuro - un ser termina de pasar - pasó y
dejó un azul - sólo azul tini' azul - vive en azul...

Vet ad el petit testament de Manolo Mompú, a qui l'Espanya negra
i dramàtica, de la mort i la mística mio l'interessen gens... segons Andreu
Alfaro.

Miguel Pons

• '



Triangle clianior
De Felanitx mon cor.
De Santanyí ma sang.
De Ca's Concos d'es Cavalier mai Vida.
Triart,gl'e d'amor repartit en rieroN:
Seca, muntanya i marina.
Blanca i salobre escuma.
Flaires de romaní.
Ales de cadernera en vol de 'libel-lat.
Cor i aires de pagesia.
Sota cl somrri, la ciutat llunyana.
Més enlia, esguard el cant del rossinyol.
Ullades de lluna amb somriures d'enyorança.
Estelades de goig.	 •

Tot sovint destrii els vostres norris.
Em manca temps pels records.
Aspres i adds camins.
Dolor...
A cau d'orella, la remor de la plt:ija:..„)

Nit present... Silenci. ..
La broma...
Cavalcant amb el corser entre la nuv9ada.
El vent...
Llavis color magrana amb` somriures cromatitzats
i en vols de papallones.
La senyera feta en fils d'or i argent.
Tres roses.:. Tres calzes de cristall...
Tres noms coronats pets angels...
Trinquem plegats!...
El pensament s'enfila.
El somni somriu.

Un concarri a l'exili
Setembre - 91

•

On son els f clanittxers?
F_'ia temps que ho vela venir.

I lavia pres mesures globals, pet-6
no hagués desdibuixat mai —ves
per a on— és que la caries foras-
tera corcas el queixal que em va
vLure neixer.

Feia temps que en arribar a Fe-
lanitx —corpres— cl primer que
escoltava eren externs movent-se
exhuberants i parlant una liengua
—l'espanyol— que just-just i degut
als anys franquistes i al model an-
tic de l'ensenyament pr i ma ri
—obligatori, es clar— entenia.

Feia temps que cavillava sobre
Its repercussions del castellà —del
forasters inadaptats— en ma terra
natal, en la nostra cultura. Ara, ha-
vent sentit l'exit que té la «Casa de
Extremadura», amb prou feina em
sent fill de ca-meva, ni felanitxer a
Felanitx, ni català en la mewl na-
ció.

Feia temps que ho veia venir, per
això haudem de constituir una
«Casa de Felanitx», on l'Ajunta-
ment Lambe aportas subvencions
i/o ajudes i un local sense teranyi-
nes on Santa Margalida i Sant
Agustí fossin símbols d'identitat
pel nostre poble. Llavors demana-
Hem un ensenyament en catala a
l'escola,' perquè ja basta de- conta-
minacions i xenofòbia dels espa-
nyols envers els nostres fills.

Com a observador he acabat,

només em cal dir que tot d'una
m'apuntaria a una integració de fe-
lanitxers a Felanitx; així la terra
—la nostra Terra— avançaria una
passa mes i rio recularia com
guns, amb molta barra, intenten.

Atentament.
Pere Uguet

VENDO PISO EN FELANITX. Con
cochcría. En C/ Rocaboira, 40.
Informes, Tel. 581354.

NECESITAMOS PERSONAL para
tejar.
Informes, Tel. 582061.

ALQUILO LOCAL en Paseo Ramon
Llull; Felanitx.
InforMes,* Tel. 510085 (noches).

VENDO CASA, 2 viviendas, en Fe-
lanitx, coy. cochería.
Informes, -Tel. 582088.

SE ALQUILAN APARTAMENTOS
pequeños 'en Porto Colom. Planta
baja. Para todo el año.
Informes: Tel. 824331 (mediodía).

que el pasado domingo hicieron
YA DE ARENAL por DOS GOLES
braui el naixement d'un nou grup
relló (ambdós per haver assolit els

OPORTUNIDAD
VENDO APARTAMENTO La LINEA

habitaciones, 2 Imfios, gran terraza, parking privado.

Conplejo Ferrera Park Cala . d'Or

FACILIDADES DE PAGO.

In formes: Tel. 583293
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per Ramon Rosselló

Rcsum de les principals partides registrades en el ilibre de Clavaria
de Felanitx, de l'any 1437.

El primer foli són anotacions referents a anades a la Ciutat de Ma-
llorca fetes per Pere Truyol i Guillem Borcloy, per diverses raons.

En el segon lob comença el Ilibre de Clavaria pròpiament dit. El cia-
vari craquest any és Bernat Caldentey. Anota haver rebut diverses quan-
titats de Mures de Bartomeu Frau, collidor de les talles de la vila, i altres
partides de Salvador Forns i Jaume Julia, també collidors de talles.

Al fob 4 i següents registra les «sortides» o pagaments. Antoni Font,
escrivà de la Cod rcial de Eelanitx zitorga haver rebuts de dit clavan i
4 Inures per la pensió anual i 6 sous pel present ilibre, que eis havia
bestrets.

Domingo Mesquida, mostassaf de la vila, reconeix haver rebut 21
.sous per fer escurar la Font i l'Abeurador.

12 sous donats a Aparici Capella, comissari del Sindicat, pel seu sa-
la ri.

Una Iliura i 15 sous donats a Miguel Padrina, «missatge de Cort» pel
Neu salari. (f. 5)

Una lliura i 5 sous a En Forn per 5 jornals ana a la Ciutat de Mallor-
ca per negocis de la vila.

2 iliures i 50 sous donats a Joan Ferrer i Joan Figuera, joglars, per
sonar a la festa de Sant Miguel. Més 14 sous i 8 diners donats a Miguel
Padrina, saig de la vila, per les oques de dita festa. (f. 5v)

Domingo Mesquida, mostassaf, reconeix haver rebudes 11 iliures, 3
:sous i 2 diners pels adobs de la canal, abeurador i la font.

Miguel Bartomeu ha rebut del jurat Joan Sagrera 11 Mures per for-
ment.

4 inures i 3 sous donats a Joan Ferrer a compliment de paga de 26
inures i 9 sous per blat venut a la vila. (f. 6)

5 sous i 2 diners a madona Blanca, mutter de Pere Truyol, per peus
.dc pardals.

Antoni Julia ha rebut una iliura que li era deguda per la talla de l'es-
.glésia (f. 6v)

Frare Pere Martí, guardia del convent d'Inca ha rebut 100 sous per
la servitud i preclicació feta en la vila de Felanitx durant la Quaresma
1438. (1. 7)

Bartomeu Vilasclar ha rebut 8 Mures que li fa de cens la vila.
5 sous donats pel lloguer del rossí per fer el «quest» del frare. (f. 7v)
Antoni Caldentey ha rebut,10 sous per portar el frare a Inca.
Domingo Mesquida, mostassaf, ha rebut 18 sous per escurar la font i

Tabeurador.
Gabriel Gual ha rebut 6 sous per peus de pardal. (f. 7v)
Una lliura i 4 sous per proveir els joglars a la festa de Corpus Christi

ï Sant Miguel.
6 sous •a madona• -Margalida viuda de. Salvador Truyol per peus de

pardal.
En el foli 9 i segiients registra un inventari de Sant Salvador que fou

:transcrit i publicat íntegrament pels historiadors locals Miguel Bordoy i
Mn. Cosme Bauça.

La transcripció posada en ortografia moderna diu així:
«A X de febrer any M CCCC LXXXVI dins la devota de Sant Salvador

de la parròquia dc Eelanig per los honrats Antoni Cifre, Joan Binimelis,
Pere Sunyer j Pere Abrincs, l'any present jurats de la parròquia de Felanig,
feren lo devall escrit inventari per memòria en esdevenidor.

Inventari de les joies, vestiments e altres coses qui són atrobades dins
l'església del gloriós mossèn Sant Salvador de la parròquia de Felanig.

Primo una caixa gran qui es tanca amb clau dins la ,qual foren atro-
bades les coses següents:

Primo una capsa rodona dins la qual es una corona gran d'argent en-
daurada de Nostra Dona e una altra corona del Jesús així mateix d'ar-
gent daurada petita.

Item una corretge d'argent endaurada amb lo parge vermeil amb nou
pla tons.

Item uns paternostres en que ha cinquanta e nou grans d'argent e
.cinquanta grans de coral amb un bot6 de perles.

Item altres paternostres en què ha vint e nou grans d'argent, entre
petits e grans.

Item altres paternostrcs petits en qU ha vint e set parells de grans
d'argent petits.

Item altres aont ha vint e sis parells de grans d'argent petits.
Item altre collaret d'argent petit aunt ha quinze parells de grans d'ar-

_gent.
Item altre collar aont vint e nou grans d'argent e deu vies de perles.
Item altre collar aont ha vint e set parells de grans d'argent e set

vies de perles.
Item un mantell dc Nostra Dona verd brodat de perles.
Item un altre mantell del Jesús de carmesí bordat d'or.

'kJ 1
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Campo Municipal de Deportes «Sa Mola»
Liga Invierno Futbito 91-92

Podran participar hasta 12 equipos. Fecha límite de inscrip-
ción, el 16 de noviembre, en el Campo de Deportes. Tel. 582264.

El Comité

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel s/n. Tel 554302 (FAX) MANACOR

FELANITX

.ilutlocares
jr-• 	 • 	 T

a•GikiAVALL.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Fes. 580246 • 581135 — FELAN1TX.
Servicio permanente 24 horas

• La setmana passada degut a
1411S inexplicables errors de ¿linoti-
pia? a la secció —aquesta --- ,«MAI
KEL'S KIOSKO» varen sortir una
serie de «gazapos». Per aquest mo-
tilt ens veim obligats a demanar dis-
culpes, gracies per la seva toleran-
cia. De res.

• La pasada semana —7-bajo una
cortina de lluvia— en plea borra-
chera de fútbol europeó, me • desPle-
ce a PORTO-COLOM en compañía
del amigo RAFEL MASCARO y su
señora JOSEFINA, gallega por más
señas y a mucha honra, hasta el
BAR RESTAURANTE «MESTRAL»
que regentan los no menos amigos
LORENZO y MATEO (tanto monta/
monta tanto) invitados a una espec-
tacular MARISCADA CON FIDEOS
(una «fideua» ¿es así como se lla-
ma?) que estaba de... ¡Xupa i dó-
mine! y que regada .con selecciona-
dos caldos fue de órgado....Además
los resultados acompaiiaron a los
equipos españoles. En la '.rtiesa nos
acompañaron el mismo Llorenç y
señora, estaba tambien la mujer de
Miguel, la de Mateo ya habla comi-
do, sus maridos estaban de servi-
cio... Fue una noche fetén.

• Por cierto que en las noches
invernales hay un nuevo «refugio»

nuestro amado PORTO-COLOM,
se trata de un lugar conocido pero
que ha cambiado de dirección, el
ex-«Bar Barbacana» está ahora en
buenas manos Jaume & Samanta,
Ias noches son eternas ahí, se crea
un ambientecillo que hay que ver
porque alguno no se lo creerá. El
local ha cambiado de nombre, el ró-
tulo —que tenía que instalarse estos
días— llevará el nombre .de «StS-
CLAT». Ya digo ¡noches de caldo de
gato!

• Fui a ver la EXPOSICION dc
NORA en la «CASA DE CULTURA»
y la verdad es que la pintora/dise-
ñadora germana se ha lucido. Espe-
cialmente me encantaron los lienzos
más «sueltos», pero en conjunto la
muestra resulta bonita.

• El amigo RAFEL SIMONET si-
gue (land° caña los fines de sema-
na, pese a una ligera indisposición
vuelve a estar en óptima forma al
frente del grupo «ELS NOS'17ROS».

Los viernes en el «OASIS» (Algai-
da) ¡no había ni una mesa libre! y
los sábados en «LOS MELONES»
(Vilafranca). Gente ya entrada en
años pero que han encontrado su
«tercera juventud» y ¡vaya juergue-
citas que se tiran estos «chavales»!
Toda una lección para nuestra ju-
ventud. ¡Rafel eres único! Lo digo
porque hace tiempo que no cumple
años.

• Ya saben que en el fútbol es-

pañol están cle moda —desde hace
tienip , ) ya— los extranjeros. Pues
Ia «CASA EXTREMADURA», que
además dc contar su propio local
social para mayor disfrute de esa
colonia dc «nuevos felanitxers», tam-
bin tiene un EQUIPO de FUTBOL,
para no ser menos, IIA FICHADO
¡«EXTRANJEROS»! En sus filas mi-
litan PERELLÓ, CAPO, CANO y PE-
JOTA VAQUER, todos ellos foras-
ters nascuts a FELANITX. ¡Ja, ja,
ja...!

• El «CLUB DE TENIS DE ME-
SA» felanitxer afincado en «CAFE-
TERIA CRISTAL» está creando nue-
vos adeptos a este deporte, entre
ellos genie tan relevante como es el
caso de RAFEL TOMAS, célebre y
afamado actor de las vícleo/pel;cu-
las del desaparecido «Equip Tulsa».
¡Vaya «cacnas» que pega este' per-
sonaje!

• Me preguntan que pasa con
MIQUEL BARCELO, nuestro pintor
universal, que EXPONE en ARTA y
no quiere hacerlo en su tierra natal,
FELANITX. Pues seguramente que
Miguel es como es y los responsa-
bles de Cultura de aquí tampoco ha-
bran sabido convencerle, pienso yo,
vamos. Por otra parte me entero
que es uno de los personajes del
nuevo programa territorial de TVE
titulado «PINZELLADES» que se va
a emitir el próximo 31 de marzo y
que dirige DOLORS LADARIA, pre-
cisamente el último de la serie.

• Hasta el 17 de noviembre, en
Ia «TORRE DE SES PUNTES» de
MANACOR, habrá la magnífica EX-
POSICION . que bajo' el título gen-
reo «. MOLT, MOLT, MOLT FRES-
CA» cuenta con los siguientes artis-
tas: JULIO BALAGUER, ALICIA
LLABRPS, JOAN MARCH, GUI-
LLEM NADAL, J. MIQUEL RAMI-
REZ y BERNADI ROIG. ¡Thank-
you Joan Carles for the invitation!

• El pasado domingo en SANT
JOAN, el PRESIDENT del CLUB de
FUTBOL ATLETICOS PORTOCO-
LOM el amigo TONI (Gil) CUEN-
CA se comía el cemento de las gra-
das de satisfacción y de gozo... ¡No
era para menos! Su equipo VENCIA
por DOS a TRES en un emocionan-
te encuentro. Y eso que la 1.a parte
finalizaba en empate (1-1) y le ex-
pulsaban dos jugadores, pero en la
2.a mitad, perdiendo ya por 2-1, los •
«jabatos porteños» realizaron una
espectacular remontada... ¡Es para
comerse el cemento de las gradas!

• Quiero saludar y felicitar al
amigo y compañero de redacción
MARINO TALAVANTE pur el feno-
menai trabajo que realiza semana
tras semana en este SEMANA-
RIO y ánimos para seguir adelante
con tu sección «XORRADES». Un
abrazo, Marino.

• El pasado domingo BIEL VI-
LLALONGA, «MARQUIS DE LA RO-
SE», reunió a manteles en el «PUB
S'AUBA» al «EQUIPO-A» felanitxer,
un grupo que se amplía poco a poco,
pese a que se notaron algunas justi-
ficadas ausencias. Las personalida-
des asistentes pudieron degustar el
clásico BERENAR de MATANCES
—por la hora era mas un almuerzo
que otra cosa—. Los propietarios
JOAN & APOLLONIA supieron es-
tar a la altura del evento. ¡Per molts
d'anys, Biel!

• Proyecto faraónico es el que
tiene MIQUEL ANGEL en su preten-

sión de ampliar ¡de que manera! el
«SPEED», el famoso pub de POR-
TO-COLOM.

• Exito de los «MURDER IN
TIIE BARN» el pasado sábado en
la disco «CALIPSO» de ALCUDIA.
a Estuve en la celebración del

«X ANIVERSARIO» del periódico
«EL DIA-16» en el «HOTEL SON
VIDA» que reunió a la flor y nata
de la Illa. Politicos, deportistas, pe-
riodistas, artistas... Gente guapa co-
mo es el caso de CELA junior, SE-
RRA FERRER, GASPAR SABATER,
el vicerrector BENNASAR, el con-
seller A. RIERA, COLAU LLANE-
RAS y, naturalmente, el «alma-ma-
ter», el empresario felanitxer BI EL
BARCELÓ. Ya digo, estaban todos.
La fiesta duró para algunos hasta
pasada media noche y algunos perio-
distáS del citado diario llegaron a la
redacción más animados que de cos-
tumbre, según me entere el domingo
vía telefónica. ¡Vaya «cocktail»!

• Con motivo también del «X
ANIVERSARIO» del «DIARIO-160
recibo una invitación para la Mau-
guración de la EXPOSICION del
CONCUSRO de PINTURA que tenía
lugar en el CIRCULO DE BELLAS
ARTES de PALMA el pasado martes
bajo el lema «INFORMACION Y LI-
BERTAD DE PRENSA».

• Corren fundados rumores de
que el rector NADAL BATLE podría
DEJAR el CARGO de la UNIVER-
SIDAD cie las ISLAS BALEARES si

se confirmara su nombramiento a
Ia PRESIDENCIA d e «SA NOS-
TRA», es UM) de los más firmes can-
didatos. Cosa que («off the record»)
le hace mucha ilusi6n.

c• • P-rt cuándo MIQUF.L JULIA_—
esa «historia» de los CARACOLES
'AUTOS?

• Recibo gratas noticias de JOAN
MANEL CIIILET desde BARCELO-
NA. Ya saben, esta cursando en el
CENTRE D'ESTUDIS CINEMATO-
GRAFICS de CATALUNYA sus estu-
dios de interpretación que tienen
una duración completa de clos años.
Se baila muy animado y me manda
todo el programa entero de las tres
especialidades, guión, dirección e in-
terpretación ¡Vamos, un montón
folios! Gracis Joan Mane! i ¡sort!
Copyrigh :

MIQUEL A. JUAN GARCIASI
EDITORIAL R. LULL

Chimeneas 1
' CONSTRUCCION DE

CHIMENEAS de obra y mon-
...taje de cualquier otro tipo.

Esteban Albons Barceló
C/. Vapor de Santueri, 351
Tel. 834800
PORTO-COLOM

Dra. Llucia Caldentey
-PARTITS MÈDICS.

Consulta particular i d'Assegurances
(ASISA, ALIANÇA, NOVOMEDIC,

PREVIASA, IMECO, etc)
NOU 11011A111 DE CONSULTES:

De dilluns a divendres: matins d'll a 11, horabaixes, de 5 a 8.
Diumenges, (I'll a 12 h.
PER A MES INFORMACIO, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61

Tel. 583464
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Regularcilla resultá la entrada en
«Ez, Torrentó».

FELANITX Roig I, Aznar I (San-
s6), Aznar II, Borrás, J. Roig, Co-
ktu (Arcos), Oliver, Gelabert, Gori,
Teruel y Artigues (Leandro).

PROXIMA - JORNADA:
1.a PREFERENTE.—CALVIÀ - FE-

LANITX.
REGIONAL.—CAS CONCOS -

VILAFRANCA y VALLDEMOSSA

3.a REGIONAL.—ATCOS. PORTO-
COLOM - S. FORTEZA. «Es Torren-
to», 15'30.

JUVENILES.—POLLENÇA - FE-
LANITX.

2.. REGIONAL
VILAFRANCA, 2 - CAS CONCOS,

UN POBLE EN FESTA
Derrota dels concarrins davant un

rivoI que aprofita -partir -per jugar
el trofeu de festes, ja que a Vila-
franca estaven en festa. El capita
del Cas Concos, Pascual Hernández,
recolli el trofeu de subcampions. Els
nustres jugadors arrosseguen una
sequera golejadora que va augmen-
tant a cada partit. Esperam que en
cl proper partit es rompi aquest mal
fa t.

Alineació: X. Aleix, Túfol, Julia,
Gordillo, J. Antonio, Pascual, Ben-
nasar, Abdul, Maties, Colau i Uguet.

M.T.F.
1 - MONTAURA, 2

Dia 1, a les 11 a Sa Lleona, S'IIor-
ta - Manacor.

Dia 2, a le.; 11, a Sa Lleona, S'Hor-
ta - Badia de C. Millor.

3.. REGIONAL
SANT JOAN, 0 -

ATCOS. PORTOCOLOM, 3

JUVENILS
C.D. FELANITX, O MURENSE, 3

HORRIBLE
No tingueren gens de sort els lo-

cals davant un rival que juga a re-
mole i que al cap darrer s'emporta-
ria els dos punts en joc, i els dos
positius. No pogué fer res el mis-
ter D. Aznar per resoldre el partit,
ja que els seus jugadors no aporta-
ren res per part seva.

Alineació: Roque, Matas, Acosta,
Basilio, Evaristo, Francis, Pons,
Juanpe, Tomeu, Petty i Felipe.

M.T.F.
ALEVINS C1M.
C.D. FELANITX, 3-VILAFRANCA, 2

Bon partit dels allots de Nino Si-
marro. Comencen a agafar el ritme

poc a poc pujen llocs a la taula
classificatbria. Gois de J. Vicente II,
T. Vidal i golas. de Sergi.-

Alineació: Cosme, Pinto, M. Angel,
Pedro, Juan, Alcolea, Campos, To-
meu, J. Vicente II, Sergi i Garcia.

M.T.F.
B.C. MILLOR, 1 - C.D. FELANITX, 2

-VAN MILLORANT
El porter concarri Cosme Monser-

rat fou la peça clau perque els fela-
nitxers s'afermassin en la victOcria.
Aquest equip compta amb una bona
plantilla que, de seguir aixi, acabara
dins els primres llocs de la classifi-
cació.

Jugaren;.Cosme,• Pinto, M. Angel,
Sergi, Juan, Alcolea, Campos, Vidal,
J. Vicente II, Nadal i J. Garcia.

M.T.F.
INFANTILS
MARIENSE, 1 - C.D. FELANITX,

El nou entrenador Xisco Orfi mal-

BASQUET

3 • a ,

Reszdtats:
Juvenils

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT
cLivEerTi MONTERO

Júniors
LA GLORIA
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 67

S:miors masc.
CAIXA RURAL SON CARRIO 44
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 49

Kniors fern.
BASQUET INCA
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT

III Divisió
PATRONAT
AUTOCARES GRIMALT

Comentari:
La jornada començà el dijous

amb la disputa del partit suspès la
jornada anterior en el que els SE-
NIORS guanyaren a Son Carrió en
un encontre de poca qualitat i de
curta durada, malgrat les moltes
faites assenyalades. Encara que du-
rant tot el partit anassin per da-
vant en el marcador (el major
avantatge fou de 10 punts), al final
patiren un poc.

Els JUVENILS deixaren les coses
„ben clares ,en front d'un equip de
nova creació al que li feren parcials

-d'escandol (15-0 als 7 minuts o 24-0
entre el minut 7 i el 17 del segon
temps). Els nostres jugadors, per?),
a mes de vèncer amb tanta claretat,
oferiren jugades certament espec-
tacufars.' César fou 'el jugador més
destacat i anota 35 punts (que ja
havia aconseguit en cl minut 29)
superant els 1.000 en el seu historiai
clins el bàsquet, essent aquesta la
seva tercera temporada. A . ressaltar
que l'entrenador va fer jugar als 12
jugadors una bona quantitat de mi-
nuts per horn.

Els JUNIORS varen estar a breus

Santanyí fou molt superior al Slior-
ta. El gol de l'honor fou obra de
Felipe.
CADETS

STIORTA, I - FELANITX,
Els cadets de S'Horta aconsegui-

ren una victúria important davant
el Felanitx. Els felanitxers intenta-
ren anullar els atacants locals, tot
disposant-se a controlar el centre
del camp, la qual cosa aconseguiren
sense gaire problemes. El gol fou
marcat per Jose Miguel. D.aquesta
manera el S'Horta se situa al cap de
Ia classificació ciels cadets.

ALEVINS
VILAFRANCA, O - S'HORTA, 1

VICTORIA MERESCUDA!
Si, merescuda vicU.)ria del con-

junt s'hortarri en feu vilafranquer.
La veritat es que el SlIorta no va
saber convertir en gols les nombro-
ses ocasions cle que va disposar. En
el segon temps el Vilafranca hague-
ra pogut empatar, però la defensa
segura del S'Elorta ho impedi. El gol
fou obra cle David López.

Superioritat manifesta de les
d'Inca (Be, és un dir perquè segons
comentaren nomes n'hi havia una
d'allà) en el partit SENIOR FEME-
NI. El Bàsquet Inca es un conjunt
fet per jugadores formades a altres
clubs, moites d'elles amb gran en-
vergadura. Tan sols el Joan Capó va
fer front amb exit en els primers
minuts de cada part. I, per si falta-
va res, el B. Inca llança 41 tirs Iliu-
res per 4,1es visitants.

'«Autocares Grimait» de TERCE-
RA aconlégu,i la victória, la primera
de la tefinporacla, a camp contrari.
Un tricimf molt elaborat i que s'ha-
via posat. molt dificil perquè en et
descans,Sey0erdia de 16, (34-18) i a
Ia. segona4rt, en la que començà
molt bé (38-35, minut 7), se conti-
nuava perdent de 12 a 5 minuts del
final (54-42). Una gran reacció (3-
15) amb punts de Perdió i Amen-
gual conduí a l'empat a 57 i a la
corresponent , prárroga a la que - se
guanya i s'hagués pogut sentenciar
amb mes claretat encara pel bon
joc realitzat.

ANOTADORS:

Juvenils — César (35), C. Guerre-
ro (10),;13iver (9).

Júnior1H.Fullana (22), D. Amen-
gui (17), ILlEidó (15).

Seniors masc. — Salva (11), No-
guera (8), D. Amengual (8).

Seniors ' *M. — Garcias (8),
Fanny (4), Estelrich (4) .

3 •a Divisió 	 G. Amengual (31),
Perelló (12), Serra (7), Julia (7).

Aquesta jornda:

Tots els equips jugaran a Fela-
nitx, amb l'excepció dels juvenils
que es desplaçaran a Por-reres.

El dissabte comencen la competi-
ció els cadets, contra el Bàsquet
Inca «A». A continuació jugaran els
júniors contra el Joan Capó de Pal-
ma.

Pel diumenge demati hi ha pre-
vists tres encontres a «Sa Mola».
Jugaran les femines contra «El Do-
rado» d'Artà; els seniors masculins
rebran l'«ArMacenes Femenias» de
Llucmajor I l'«Autocares Grimait»
de 3. l'«On -21 Inca».

Larry Cistelles

Ei	 e2 naira, IN la taila
ante el 2.° ciasificado

Felanitx, O - La Victoria, 0
VICTORIA RERA VICTORIA

Els jugadors des Port tornaren
guanyar davant un equip modest
que pegá molt i practica tin joc bru-
iíssint. Dirigits per Miquel Sanchez,
demostraren la seva bona prepara-

ARBITRO: Molina Campuzano. ció i les endossaren tres gols, obra
Bien. Tarjeta amarilla a J. Roig. 	 ciels jugaclors Granadino, Paco i Ma-

COMENTARIO: El Felanitx, tras riano.
Ia batalla de Ses Salines, se encon- 	 M.T.F.
tri') sin efectivos frente a uno de los
equipos bien situados en la tabla,
jugando una buena primera mitad.
Sin embargo, en la continuación los
de Palma se estiraron, si bien no
hubo jugadas de peligro para la me-
ta local. Resultado justo, a la es-
pera de la recuperación de varios
jugadores importantes del Felanitx.
Signifiquemos el debut en el partido
de varios jugadores juveniles.

Maikel

Cada un dels equips tingué la seva da de resoldre la papereta davant
part, per) el que passa fou que el un fort rival que tingué la sort de
conjunt de Mancor de la Vall apro- marcar el gol. Jugaren Paco, J. Vi-
lita les oportunitats. El S'Horta va cente 1, Giri , Tomy, Andreu, Cristá-
inerixer, si mes no, la igualada, pe- fol, Socles, Valenti, Esteve, Comino
Fó no tingué sort ni mordent cla- i Matas II.
vant el marc del Montaura, desapro- 	 M.T.F.
filant sengles ocasions de gol. El de CAS CONCOS, 2 - VILAFRANCA, 3
Sliorta fou obra de J. Barceló. 	 NO MEREIXEREN PERDRE

Diumenge que ve el S'Horta es 	 Fort correctiu, on els jugadors 	 del
desplaça a Valldemossa. 	 Cas Concos cercaren la victária, ja

PROXIMS PARTITS: 	 que lluitaren molt, perá sense sort.
Porras II, Mollet, B. Nadal, J. Adro-
ver, Risco, J. Miquel, Rohan, Nico-
lau, Enrique, Manuel i Salvita. Els
guis foren marcats per Rohan i En-
Figue.

M.T.F.
S'HORTA, 1 - SANTANYI, 7

Primer partit cle higa en el qual el

qi13 altra onada positiva
i'utocares Grimait» guanya dins Patronat

instants de donar la gran campana-
da de la temporacia. Feren un joc

82 excepcional, corn poques vegades
23 s'ha vist. Eficacia, idees ben clams,

poder rebotejacior i moltes pilotes
69 recuperades són les eines que feren

possible que els felanitxers superas-
sin en el marcador al poderás equip
de Ciutat fins al minut 31. dispo-
sant dl 1 punts de major diferèn-
cia. En el. tram final La Glúria s'en
va anar de 6 punts però el Joan Ca-

68 pó a 24 segons del final encara cm-
21 pata. Dos • tirs Mures decidiren un

gran encontre en el que els júniors
61 de Felanitx causaren sensació. Les
64 actuacions de Fullana, Amengual

Lladó foren molt encertades.
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Ven a verlo a:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: Cf. de Campos, Km. 05 - Tels. 581984 - 65 • CALOK6E: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 657393

GARANTIA NACIONAL
—Renault Ocasión le ofrece:-   

RENAULT

RENAULT

FORD

CITROEN

SEAT

OPEL

CLIO 1.4

18 GTX AD

XR 2

VISA

MALAGA

CORSA l'3S

AÑO
90 \

85

87

85

85

88   

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
TelS.581984-85 y 657393

Instalaciones DUARTE
Comunica al público la apertura de

su taller y exposición en Pza. Pax, 12
_ ThstaIaciones y ráparaeiones de fontanería, ealefacCicin, gas

y piscinas.

Io FELANITX      

• El C. FUT. FELANITX compta
amb una nova ajuda, la de TA-
LLERS SANT AGUSTI, que s'encar-
regaran de fer els fulls d'anunci dels
partits.

• El grup musical jove FONDO
OSKURO ja té llesta la seva prime-
ra maqueta, gravada als estudis Gi-
nes Valverde. Un grup felanitxer
amb un gran futur.

• L'equip de bàsquet AUTOCA-
RES GRIMALT de III Divisió s'im-
posà al PATRONAT de Ciutat. Dels
jugadors cal destacar Guillem Amen-
gual que es l'amic den Perte, Pe-
rete, que anotà la friOlt;ra de 31
punts. Aqucst nui tá futur, te fusta.

• El poliesportiu eSta‘ mig fet,
mines manca posar-hi el'S' vidres.
Podcu començar a clernana; hora.. . ,
Quina passada nois!

• Els juvenils toquen fons. ES
nota la falta dels «bads boys».

• El CLUB FUTBOLET. FELA-
NITX, acaba de fitxar un nou mis-
ter, el conegut ANTONI PROHENS
que, ben segur, aportara resultats
positius.

• El dissabte a 'vespre, tothom
estava trist. Alta ens ho hem passat
molt be. Fins prest CALIPSO.

• A. un coneguti freqüentat lo-
cal de la nostra «Ciutat», veim ex-
posada, juntamcnt amb una dedi-
catòria, la foto d'un magne porter,
amic dels propietaris, ni pies ni
manco que en FERNAND() MAR-
COS.

FiabGial
(FEDERAT)

CONS. CALDERON, 4 -

U.D. MARIZATXI, 3

VICTORIA APURADA
Magnifie encontre del combinat

felanitxer qui, a força de huila aeon-
segui imposar-se per un ajustat 4-3.
A la primera part el marcador re-
flexava un 2-0 que, a la fi, s'augmen-
taria. Victòria que deixa a dos punts
la classificació matemàtica per a les
finals de Balears. Jugaren Pere Gal-
más, Guindi, Fiol, Campos, Basilio,
Petty, Cano, F. Mayoral, Pepe (mis-
ter) i J. Martinez (delegat). Els gols
foren de Fiol (3) i Cano.

La llista de golejadors esta d'a-
questa manera: Petty 7, Fiol 6, Cano
4 i Guindi 3.

M.T.F.

FUTBOLET ESCOLAR
C.D. SO N'OLIVA,

APA COL.LEGI ST. ALFONS,
IMPENSABLE

Pallissa monumental que enfonsa
els felanitxers dins un abisme. Els
jugadors, manejats per Xisco-Mari-
no nedaren tot el partit sense poder
aixecar el cap d'aquesta impensable
golejada. S'alinearen, Joan (1), Xis-
co, Raimundo, Cañas (2), Cherna
(1), Barceló (1), Manresa (1), Bel
Maria (1), Pedro (1), Guillem; Kiko
(1) i A. Obrador (1) (puntuació va-
lida pel trofeu BOUT. LAS PALME-
RAS dcstinat al jugador mes regu-
lar).

M.T.F.

ALEVINS
COL.LEGI P. POVEDA, 13 -

APA COL. ST. ALFONS, 2

NERVIOSISME
Partit dificil pels jugadors que

manegen la colla Marino-Vidal i que
acaba amb golegacla rival. La millor
preparació i veterania ciels ciuta-
dans s'imposa al molt jove combi-
nat local. S'alinearen: Pere (1),
Juanjo (3), J.R. Villanueva (1), Al-
berto (1), Mainte (1), Domingo (1),
Fontanet (1), Tomeu (1), Ramon
(1), Vicens (1), Eva (1) i Antoni
(1). La puntuació de cada jugador
anirà sumant-se cada partit i ser-
vira per treure els .tres jugadors
Ines regulars pel trofeu donat per
PELUQUERIA KISKA.

M.T.F.

VENDO MINI 1.000.
Informes, Tel. 580244.

SE NECESITA DEPENDIENTA.
Informes, Tel. 580827.

Coloms a la Sala
ELS FANTASMES

A Felanitx i per segona vcgada

menys de mig any ha arKiregut tin
fantasma. El (IiCCiOallti diu que Ull

fantasma és una persona que apa-
reix en forma d'esser real, tot i es-
ser quelcom imaginat. Dones sí, a
Felanitx en pastura tin que pel que
expliquen els PPs no pot ésser res
mes que un fantasma, un fantasma
que a más passeja una maleteta
que, naturalment, es una maleteta

fantasma.

SE A LQ Ul LA I Á )CA L, eon vivien-
da adjunta. Sin traspaso. Situa-
ción ei.ntrica en C. Jaime I,
55.000 pts. tnensuales
Inf.: Tels. 237370 y 727813

VENDO PISO Y APARCAMIENTO
en C/ Onofre Ferrandell, a estre-
nar. Facilidades de pago.
Informes, Tel. 581948 (noches).




