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Ses Cunyades, dues›—
eficients i alegres car-
nisseres de Son Fe-
rriol, faran maig entre
les porcelles durant
aquestes festes de

Nadal.

Aquests restaurants i
altres de la nostra co-
marca,	 la	 majoria
anunciats en aquesta
revista, acolliran, a mi-
lers de comensals du-
rant les festes de
Nadal i de Cap d'any.
Es convenient reser-
ver-hi taula amb antici-
pació per trobar-hi lloc
durant aquestes fes-

tes.

s envii la missatgera

que simbolitza la PAU

i si tots la desitjau .

facem-ne nostra senyera.

En les festes de Nadal

que també ho son d'amor

preguem per un mon millor

per la Pail Universal.
Sesga...

POTOfSPOT
JOAN TALTAVULI
Esnucx,rwonAF,
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it RESTAURANT
CAP ROIG	 \ PUNTA MATXINS

RESTAURAYT	 I PE1XIMARISCRESTAURANT
POR TITXOL
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Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

Ajuntament 	  727744

Tota casta de desperfectes a la vía pública (entre les

13'30 i 1500 	 727643-727644

Bombers 	 281250-290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100

Creu Roja de Ca'n Pastilla 	  264040

Policia Nacional 	  091

Policia Municipal 	  092
Policia Municipal de S'Arenal 	  490503
La Porciíuacula 	  260002
Tele-Taxi 	  401414
Radio-Taxi-Platja 	  755440
Taxi -Telèfon 	  273722

Ala part de

Llucmajor

Ajuntament 	  660050
Oficina de S'Arenal 	  264071
Bombers 	  660756
Policía Municipal 	  661767
Guardia Civil 	  264121

	Taxi   263745-263538
Parròquia.	 ,   263265
Aigua potable a domicili 	  261426
Associació de Veinats 	  265005
Gruta Sampol 	  264193
Servici Municipal d'aiguell -SOGESUR 	  262493

Aquest periòdic surt cada quinze
des. Se pot trolmr als quioscos de
S'Arenal, Ca'n Pastilla, Es Col, Son
Ferriol i Sant Jordi Subscriviu- vos-
'y.

 DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

EJ Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

LI Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Camí de les Pedreres, 132,s'Arenal

FRUITES 1 VERDURES

ES CARAGOL
LLOCS 103- 105

MERCAPALMA- TEL.: 264635

% Ho veu així:
PERQUE NO HI VEU:

VIGILI
ELS SEUS ULLS

És un conseii de ia CAMPANYA DE PROTECCIM OCULAR.

ASSOCIACIÓ DIMITAT JBLICA
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El primer betlem de s'Arenal
El costum del betlem i de «fer betlems»

sabem que té els,seus inicis al segle XIII,
dins la tradició cristiana - franciscana - occi-
dental: el betlem de Judá - Grechio d'Itàlia,
Francesc d'Assís. Després del primer be-
tlem en viu i de la representació el més
exacta possible que pogué reproduir el sant
d'umbria, el costum está estés en tot el
món. Figuretes de mil estils, qualitats i gusts
que cada Nadal es componen, s'exhibeixen
i ambienten les Ilars, centres diversos, pa-
rffiquies i fins i tot carrers de pobles i ciu-
tats.

Però, en la petita história de s'Arenal,
quan, on i com es féu el primer betlem en
aquestes contrades? Evidentment, al cen-
tre franciscà de la Porciúncula, habitat des
de principis de segle, s'hi degué fer alguna
imitació del tradicional betlem que va iniciar
del sant fundador de l'ordre. No ho hem de
dubtar. I més pròxim a nosaltres, en aques-
ta Babel arenalera, la nostra Chicago urba-
na, el s'Arenal ciutat d'asfalt i ciment, qui,
on, quan i com es féu el primer betlem que
cercam?

Vet aquí, a finals de 1924,com les mon-
ges de Sant Vicenç tenen notícia del que
cercam. La germana cronista, a les págines
14 ¡15 de la seva Crónica, ens diu que per
al dia 4 de desembre «Volíem fer un betlem,
el primer de s'Arenal, però no teníen ni pas-
tors ni mitjans per comprar-los, però a pesar
d'això Providència; no sortí errada la nostra

confiança ni es féu esperar; una bona sen
yora de Palma ens donà unes poques figu
retes que tenia de la seva infància, pen
quasi res, i alguns dies abans de Nadal re
bérem la següent carta, que transcrivin
aquí per a glòria i honor de la Divina Provi
ciencia que inspirà un nin que es desfés
les seves figuretes per donar-les a les mon
ges de s'Arenal, i això sense saber el nostn
desig de fer un betlem; la carta diu així:

Rda. M. Superiora de les Germanes de lí
Caritat de s'Arenal: Pel correu d'avui
remet un cofre que conté unes guantes figu
retes de betlem, que eren del meu fill i vol e
que les trameti a vostès per als nins de s'A
renal, ja passaré a veure-les.

Voldria que estiguin bé, salutacions a le
Germanes i disposin de la seva afectuosís
sima Antònia R. d'Aguilar.

Les figuretes del betlem que aquell mói
contenia creim que valen uns quinze duros
No és necessari dir qúe amb elles es féu ui
betlem bastant reoular i que es veié molt vi
sitat, recaptant en una safata durant aquel!:
dies 29,60 pessetes».

Al marge del provindencialisme ingent.
que aquesta crónia ens esmenta, les dades
que ens aporta són d'un gran valor históric
per determinar el que cercam i la raó d'a
quest article en aquests dies de nadal. A
falta d'altres documents, ja podem datar e
primer betlem que es muntà, exposà i am
bientá en aquell s'Arenal primitiu de pesca
dors i trencadors de mares: Nadal de 1924
mesos després d'haver-se establert a la co«
marca les Monges de la Caritat a la seve
primitiva caseta del carrer Lletra A, la casa
número tres de l'actual carrer d'en Berga.

Com ja hem publicat a números anteriors
de S'ARENAL DE MALLORCA, aquesta
ser la primitiva comunitat i convent fins a
seu trasllat, el 12 de juliol de 1925, a l'actua
carrer de Sant Cristòfor. Fou allá, doncs
amb les mans dels «àngels monacals», quE
es va anunciar al veïnat arenaler l'esdeveni«
ment de la salvació: «Deus natus esi
nobis». I l'altruisme d'un nin, com ens narre
la carta transcrita, féu possible el miracle
Talment com la mateixa acció trinitária, e
Fill que es desprès dels seus atributs divins.
i que pren la carn entre nosaltres: «Et Ver«
bum cara factum est et abitabit in nobis».

Tot molt bonic, com en un somni dE
Nadal.

(des de Lima, en pie estiu, recordant
amics de s'Arenal, fra Adolfo de Villarro.

ya,

S'ARENAL DE MALLORCA. Publicació Independent de la Comarca de s'Are-
nal. Edita: Associació de Veïns. Director: Mateu Joan i Florit. Depbsit Legal
PM-473-80. Imprimeix Hora Nova, S.A. Publicitat 1 subscripcions: Camí de les
Pedreres, 132 - Apartat de correus 124 - 07600 - s'Arenal de Mallorca. Teléfcm:
265005.



LEPANTO, S.A.

COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
AVINGUDAARGENTINA, 18- PRINCIPAL

TELÈFONS: 231306 - 285321

PREUS ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL
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GIMNÀS
BODY, BUILDING, ARTS MARCIALS, AERÒBIC,

MANTENIMENT, RÍTMICA, SEVILLANES, BALLS DE
SALÓ ETC.

PROFESSORS DIPLOMATS
I TAMBÉ UNA PISTA BEN NOVA DE BADMINGTON

CARRER COSTA I LLOBERA, 1- TELS.: (971) 263834-263112
TELEX: AGOP 69103 - SON VERÍ - S'ARENAL

07600 MALLORCA
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Martiri de Ramon Llull

Miguel Tous-Bellpuig

Ressona encara dins l'Es-
z;lésia de Santa Eulària el
trot d'un cavall muntat per
Ramon perseguint una jove7

L'Amic és Ramon; l'Amat,
Crist.

Neix Ramon, en data un
tant incerta, el 25 de gener
de 1233. Els seus liares toreo
Ramon Llull i Isabel de Erill.
Als 14 anys el rei Don Jaume
el Conqueridor pren al servei
de la seva persona a , ueli
donzell vivaratxo. Al cz.,). de
pocs anys és nomenat senes-
cal de l'hereu de la corona
de Mallorca, és a dir: Mestre,
administrador i director.

volta el llarg caminar
al costat del gloriós monarca
Ii feu veure les flaqueses,
la vanitat i la supèrbia de
les majestats humanes.

Prop de 24 anys tendria
quan contreu matrimoni amb
la noble dama dona Blanca
Picany. Del qual matrimoni
els nasqueren Domingo i
Magdalena. El foc que corre
per les seves yenes i la clara
intel.ligència de qué Déu l'ha
dotat, fan que sa joventut
sia tumultuosa com una tem-.
pesta que tot ho malmena.

-Ell mateix diu tiue de les do-
nes lo tenien captiu l'hermo-
sura del rostre, la dels ca-
bells, la fina cinta i el mode
de vestir. Però, com el capità
de Loyola, tota aquesta força
esgarriada troba el jaç del
torrent quan, volent seduir
a una hermosa jove, de nit,
compon per ella una cançó
luxuriosa i Ii apareix Crist
cada vegada que ho intenta.
A partir d'aquestes aparici-
ons, quan comptava 30 anys,

deixa familia i . heretats i s'a-
boca per complet a la defensa
del catolicisme. El puig de
Rand -i ens podria parlar de
la seva il.luminaci6 i Mira-
mar, amb els 13 frares estu--
diant llenguess. arábiques, de
l'expansi6 missionera. Llull
comença a viatjar de bon de
veres en 1377 partint cap
Itàlia. A Roma demana ad
Papa i a la Cúrja cardenalicia
la f'undaci6 dels col.legis de
llengues infidels. Tot se_guit
viatja a Alemanya, Suissa,
Egipte, Etiopia, Marroc i An-
glaterra. De volta a Espanya,
Almeria, Málaga i Granada.
Poc temps després, París,
Perpinyà i Montpellier. Tin-
guem en compte que alesho-
res, per terra se viatjava en
diligencies estirades per mu-
les, iper mar en vaixells de.
vela rems. S'assegura d'ell
que deixà més de ZOO obres
escrites i uns 180 sermons.
En citarem alguns: Felix de
meravelles; De Amic e Amat;
Llibre de Contemplaci6;
Blanquerna

'

 Desconhort; Les
meravelles del món i Los cent
noms de Déu. La seva filoso-
fia és tan valuosa com l'aris-
totélica, i combat frontal-
ment raverrobnie.

Davant la seva labor més
fecunda i quan ja havia la
barba florida de neu, els pa-
pes regnants i que pogueren
influir molt sobre els projec-
tes - c5,4 Beat, foren Martí IV !

lionori IV, Celesti V, Bonifaci
VIII i Climent

En 1306, predicant en la
playa de Bugia, fou atacat
amb pedres garrots,
salvant-lo de les ires de la
multitud el Kadi mahometà

(Bsbe) però lo feu empresonar
sis mesos. En 1312, estant
a Mallorca, redacta el seu
testament, escriu alguns 'li-
bres í embarca cap a Sicilia.
Al poc temps torna a la nos-
tra illa per, a mitjan mes da-
gost de 1314 des del moll de
Porto Pi, emprendre el que
seria son darrer viatge. Una
vegada arribat a Bugia i pro-
tegit pel rei de Tunis, Bjua-
hieZachariz, per intercessió
de Jaume II d'Arag6 i cobert
amb capa moresca, escriu
i predica. En data del desem-
bre de 1315, se troba una de
ses darreres obres dedicada
al Kadi que un dia Ii salvé
la vida. A partir d'aquí, corti-
nes espesses i negres núvols
oscureixen la història del
mistic mestre. Possiblement
fou apedregat i malmès, i
lo seu cos sangnant i copet-
jat, recollit i embarcat per
dos mercaders genovesos a-
nomenats Luis Pastorga i Es-
teva Colom. A la matinada
següent, quan la tènue Ilum
de l'alba posava sos l'avis
rosats sobre la mar blava i
es colombraven ja les costes
mallorquines, l'Amic exhalà
son darrer sospir. Les aus
marines, aixecant el vol lo
arreplegaren i sobre ses ales
lo portaren molt amunt, dei-
xant-lo en los braços de l'A-
mat que l'esperava impacient.

Les despulles del Doctor
Il.luminat resten gelosament
guardades a la Bassílica de
Sant Francesc de Palma.

Des d'aquestes humils rat-
lles, deman a les autoritats
pertinenls facin conèixer als
estudiants la figura gegantina
del Beat Ramon.



Joan Crexell
SILVIA ALCOBA

ESTACIÓ DE SERVEI

S'ARANJASSA
RENTAT AUTOMATIC

EQUILIBRAT DE RODES
CANVI D'OLI I PNEUMÀTICS
•c-rizik. LE LLUCM_AJOR, S/N

'TLF.— 265272
S'ARANIASSA (BALEARS)

S'ARENAL. Oficinas, Magatzem i Exposició:
Historiador Diego Zaforteza, 3. Telèfons: 263772-260087.

LLUCMAJOR. Magatzem i Exposició:
Ronda de Mitjorn sin. Telèfon: 660701.

CIUTAT DE MALLORCA.
Magatzem i Exposició: Polígon de Son Castelló.

Gran Via Asima, 1 - Telèfons: 204702-204764.
Magatzem: Carrer d'Aragó, 139- Telèfons: 272356-272364.

almacenes
femenías.
materiales de construcción

Els professionals
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Una de les llengües del mónD es de fa una anys,
Londres s'ha posat de
moda entre els cata-

lana a l'hora de les vacances.
Una recomanació a fer és la
d'anar a la llibreria Foyle, que
és una de les mes grana del
món. Com us podeu imaginar,
hi ha llibres per donar t per
vendre i gosariem dir que de
tots els temes. Pel que fa a
Catalunya, només hi hem tro-
bat un diccionari Fabra. Per
tant, seria positiu que la Gene-
ralitat hi enviés almenys les
obres que ha publicat en
anglès. D'aquesta manera es
podria crear una secció cata-
lana, ara inexistent ja que l'ú-
nk libre que hi ha es troba
barrejat dina l'apartat espa-
nyol.

Tot regirant vam topar
amb el volum The languages
of the world, del nord-americà
Kenneth Katzner. Cal advertir
que l'autor no éa lingüista i sí
especialista en llengua ruma.
Ho esmentem, perquè el llibre
en qüestió ha arribat ja a la
tercera edició.Altrament dit,
cal suposar que ha estat com-
prat per gent molt diversa tant
dels EUA com de la Gran Bre-
tanya i d'altres palsos, gent
que ben segur no compraria
una obra sobre el tema de cai-
re estrictament científic.

En la primera part s'hi
especifiquen les principala
famílies lingüístiques de la
Terra, amb un tow de
cinc-cents idiomes. "En la
segona, la mes intereasant,
s'hi tracta de dues-centes
llengües, amb un fragment
literari en l'idioma i l'alfabet
original" la seva traducció a
l'angiés i informació sobre on
és parlada, per quanta gent,
una mica d'història, les lletres
pròpies i diferenta, i una curio-
sitat: les paraules que l'anglès
ha fet seves.

El catalá hi és. El frag-
ment triat és d'una narració de
Joaquim Ruyra. La informació
és la següent: "El catalá és

El txec, el grec ¡el
català, el parlen

un nombre semblant
de persones

parlat al nord-est d'Espanya,
a les illes Baleara, a Andorra i
a una petita part de Franca.
Històricament fou la llengua
de Catalunya, la regió on hi
ha Barcelona, per?) avui en
dia els seus parlants s'estenen
cap avall de la costa espanyo-
la fina a la provincia de
Valencia. A Franca és parlat
a la provincia dels Pirineus
Orientals, coneguda normal-
ment com a Roussillon. Hi ha
gairebé sis milions de perso-
nes que parlen el català. Uns
500.000 a les illes Baleara,
250.000 a Franca, 40.000 a
Andorra i la resta a Espanya.
Només a Andorra, on és la
principal llengua parlada, té
un estatut oficial. El català
pertany a la familia románica
i s'assembla molt al proven-
Cal".

N o hi ha res mes: ni cap
dada histórica, ni refe-
rencia a les lletres prò-

pies (la 1 i sobretot la N), ni
noticia de cap paraula catala-
na que hagi passat a l'anglès

. (per la nostra part en recor-
dem una, "esquirol", en el sen-
tit d'obrer que treballa fent la
feina dels qui estan en vaga).
En l'apartat de fonts no s'hi
diu d'on ha estat extreta la
traducció anglesa d'en Ruyra.
I en l'apartat d'agraiments,

tampoc no s'hi fa esment de
ningú.

La informació que hem
transcrit no é8 que sigui gaire
sexuada ni extensa, ja que per
exemple s'ignora la cooficiali-
tat del català als Països Cata-
lans peninsulars. En canvi,
sorprèn això dels 6 milions de
parlants, com si l'autor
hagués sentit tocar campanea
d'aquell eslògan Som 6

milions (al Principat). Com al
seu temps va fer el Quebec, es
fa urgent l'obertura d'oficines
d'informació turística, comer-
cial i cultural de Catalunya a
les principals ciutats del món.
Feta corn el que ara comen-
tem no es produirien.

En un altre ordre de
coses, el llibre en qüestió, tot i
les mancances vistes i no vis-
tes, té un interés especial.

El 65 per cent
dels humans parla
un dels 12 idiomes

més importants

D'entrada, al estala —i als
altres idiomes—, se'ls dóna un
tractament de llengua del
món, dels humana, és a dir
que sortim d'allò tan mancat
de sentit i tan tronat de "las
lenguas españolas" o del mes
científic Mengües romàni-
ques". És com si el vera de
Salvador Espriu "diversos són
els homes i diverses les parles"
s'hagués materialitzat en
aquest llibre. Meravellen
alguna dels alfabets pel dibuix
i la forma de les seves lletres:
com el batak de Sumatra, el
cherokee, el buginés de les
illes Celebes, el javanés, el
burmés i d'altres. També hi
intuïm una sonoritat agrada-
ble a l'oïda de moltes de les
Ilengües relacionades.

.0)

E s llàstima que una part
dels idiomes estudiats
estigui condemnada a

desaparèixer tard o d'hora o a
restar com a llengües d'ús
familiar o local. Algunes d'e-
lles, a horca d'ara, són parla-
des per molt poca gent. Aquest
és el cas del hawaiiá, amb tan
sola 15.000 parlante (1'1,5 per
cent de la població de les illes),
l'aleutiá, amb només 2.000
persones, el tlingit d'Alaska
amb un miler i altres de les
nacions indies dels EUA. En
canvi, com diu l'autor, n'hi ha

un centenar que abasten el 95
per cent de la població mun-
dial, algunas de les quals,
gràcies ala moderna mitjans
de comunicació supranacio-
nals substituiran progressi-
vament les llengües menys
parlades. D'aquest centenar
n'hi ha dotze que sumen el 65
per cent dels humana: xinès,
anglès, espanyol, rus, hindú,
alemany, japonés, àrab, ben-
galí, portugués, francés i ita-
liá. Per acabar, una cu.iositat:
si tenim en compte que el
català es parlat, almenys en
teoria, per una 10 milions
d'habitants arreu dels Països
Catalana, ¿guinea altres llen-
gües del món tenen el mateix
nombre de parlants? Dones el
txec, el grec, l'azerbaidjá (a
l'URSS i a Piran), el tagálog
de Filipines, l'amhàric d'Etiò-
pia i el malgaix de Magadas-
car.

La supervivencia del cata-
lá corn a llengua del món exi-
geix que es converteixi en l'ú-
nic idioma oficial de tota la
nació primer i que sigui la
llengua d'ús habitual de tota
els habitants deis Falsos
Catalana a mes llarg termini.
Que cadascú respongui a la
pregunta de si anem en
aquesta direcció i, en cas
afirmatiu, si es fa al ritme
convenient.

Joan Crexell és periodista,
ex-director de la revista El
Llamp i autor d'estudis i lli-
bres sobre la resistència
nacionalista clandestina
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PLAÇA MAJOR, 1
(Mercat, Balneari 9)
Telf. 265374
S'ARENAL

11~1•11118.	

'llore Vostrum
SEGUROS Y 'Luzcamos

AGENCIA GENERAL D'ASSEGURANCES
(Medalla d'Or Ejercicl 1986)

ASSEGURANCES MARE NOSTRUM
Tota mena d'assegurances i un especial Pla de JubilaciblEuro vida.

Información gratuita 1 en general. Quan vostè la demani. Estam sempre al ser serveL EDIFICI HOTELERS
Garrar Marbella, 39

•(Balneari 3) Tels. 267654 -58
LES MERAVELLES
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CAN VERD

MENU DE NADAL
W ESPANYOL

PRIMER PLAT:
ESPÁRECS AMB MAONESA
ENDÍVIES ROQUEFORT
TRUITA FUMADA

SEGON PLAT:
ROSTIT DE GALL D'INDI
PORCELLA ROSTIDA
FILET AMB SALSA AL PEBRE BO

POSTRES:
MANDARINES I TORRONS DE NADAL
CAVA, CAFÉ I LICORS

3.000 F>TES.

MENU DE CAP D'ANY
VI ESPANYOL

PRIMER PLAT:
ENSALADA DE RO9UEFORT
PERNIL AMB MELO
TRUITA FUMADA AMB PA TORRAT
ESPÁRECS AMB MAONESA

SEGON PLAT:
GRAN ROSTIT DE CAP D'ANY
GALL D'INDI
PORCELLA ROSTIDA

POSTRES:
TORRONS I MANDARINES
CAVA, CAFÉ I LICORS

SEGUIREM AMB ELS RÚAS DE LA SORT
BALLI COTILLÓ
MÚSICA EN VIU AMB EL GRAN CANTANT I ACORDIONISTAEMILI

4.000 PTES.

LA DIRECCIÓ DE CA'N VERDERA APROFITA
AQUESTES FESTES TAN ENTRANYABLES
PER DESITJAR-VOS MOLT BONES FESTES

DE NADAL I CAP D'AM!
PER A RESERVES, CARRER PARCEL.LES, 102
TLF.: 261057
LES MERAVELLES DE S'ARENAL



REVA SAT
stots zu Ihren diehsten:
Satellitenanlagen
Gemeinschaftsanlagen
Fernseher, Radio, Video...
Eigene Rep. Werkstatt.

Be! Neukauf nehmen
Ihr altos Gerif In Zahlung.

Lluchmayor - Tel. 66.24.20
Plaza Rufino Carpena 88

Cartes al
director

Iberia no
ofereix
premsa en
català
• He pogut comprovar reitez
radament que els vols regu-
lara d'Iberia que surten de
Barcelona ofereixen ala viat-
gers tota la premsa en caste-
llà que.s'edita a la ciutat com-
tal. Però, en canvi, és total
l'absència dels peribdica
tata en estala: tant del Diari
de Barcelona com del diari

Avui. Aquesta és una diseri-
minad() que trobo inaccepta-
ble i anticonstitucional. ¿Per
qué la companyia estatal Ibl-
ria oblida sistemàticament els
diaria en catalk?

¿Quina explicad(' pot
donar el president de l'empre-
sa, que és, per cert, un catalk,
el senyor Narchi Andreu? En
aquest sentit, Iberia -que
darrerament ha millorat molt
el seus serveis i que está
duent a terme una gestió eco-
nómica molt positiva- no
evolucionat. .

Sembla anclada en els
temps de l'hable usted la len-
gua del Imperio, encara que
de tant en tant se senti la
llengua catalana a l'hora de
donar algunes instruccions o
salutacions. ¿És aixf com una
empresa pública de l'Estat
espanyol contribueix a la
promoció de la • llengua i la
cultura catalanes? Lamenta-
ble. Joan Guitart Giba, met-
ge. / Barcelona.

En té la culpa
el poble?
Ja n'hi ha prou de silenciar i
acusar els catalans que tenen
la seva pròpia visió de les co-
ses i la manifesten. Col.labora-
dors de la premsa local volen
embullar encara més la història
i fer-nos creure històries ven-
gudes de fora. I negar coses
corn les que segueixen:

—Els mallorquins hem parlat
el català des del segle XIII fins
avui, en qué molts encara el
.parlam. A mitjan segie XX el
parlàvem tots i molts no conei-
xien altra llengua.

—Els mallorquins hem viscut
una cultura des del S. XIII fins
ben entrat el S. XX sense ha-
ver-ne de menester cap afta. I
per això no hem estat locallstes
o tancats, sinó ciutadans de ca
nostra.

—Els mallorquins hem per-
tangut a una nació des del S.
XIII fins ai S. XVIII, en qué co-

mencá l'alineació nacional ar
guerra i repressió. La represi
encara continua, per acabar
finitivament amb la nostra r
ció.

Per qué se silencien o ter
versen aquests fets, I s'acu
el poble de no éser a basi
ment fidel a la Ilengua o de
conèixer prou la seva histórii
Això és col.laborar a la color
zació començada fa d
segles, colonització que pret
anihilar totalment la nosl
llengua, cultura i nació..., cal
lanes. Per aquest motiu se'
donen histórica foranes i se'
nega el coneixement de
nostra cultura i la nostra hisl
ha, col.laborant al nostre gen
cidi lingüista cultural 1 nacion
Ara, alzó no ena ha de venir
nou, si recordam les apologi
que acaben de fer-se d'i
d'aquests genocidis, nom
pel fet de ser protagonitzat
gran país dels suposa
tres-cents mIlions.

Oullem‘ Nema

FORN CAS DAMIÀ
TOTA GAS% DE PANS 1 DE

PASTISSOS
PLAÇA DEIS NINS,

CANTONADA CARR. MILITAR

SI VENIU
A L'ARCADA

PER L'AUTOPISTA HI HA
4 O 5 CAMINS

RESTAURANT

1_ 'A ID1D,4

CARRETERA DE S'ARENAL (CANTONADA
AVINGUDA DE SON RICO)

TELÈFON: 261450154
S'ARENAL DE MALLORCA

OBERT TOT L'ANY

MARBELLA - - - - -	 - - -4- 

cr't	 J   o. 
CARRE TERA DEL ARENAL

BARIA
DE

PALMA

URBANI AC
SA TORRE

Sortida prolongació autopista.
A la carretera de _sltrencl lit -Cap Bloc

quilòmetre 7'50.
Venda de solars devora la mar.

Visites: cada dia manco els dimecres.
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Carta oberta als amics de l'Editorial Moll
Benvolgut amic:

Aquests tres darrers anys, el Govern de la Comunitat Autónoma de les
Balears ha negat a l'Editorial Moll el suport genèric a l'edició de llibres en llengua catalary
Aquest supon, que existeix, amb característiques similars, tant a Catalunya com a. Valénci
i a les Elles Balears, consisteix en la compra d'un cert nombre d'exemplars dels llibres
blicats en català pels editors de cada una de les comunitats autònomes.

El Govern Balear ens ha negat el suport basant-se en el fet que un membr
de la familia Moll és diputat al Parlament de les Balears, i existeix un decret que els fa ir
compatibles, a ells i als seus parents, per a contractar amb l'Administració.

Contra aquest decret va recórrer l'Editorial Moll, en la convicció que la condic:
de parlamentari no ha de suposar cap privilegi per als seus familiars, però tampoc no e
ha de comportar cap perjudici; i menys en un cas com aquest, on la concessió del supo
genèric es basa en criteris totalment objectius. El dia 17 d'octubre passat,  l'Audiència Ti
rritorial de Palma ens va donar la raó amb tota contundéncia, afirmant clarament que el di
cret era inconstitucional, perquè limitava arbitràriament els drets dels ciutadans.

Malgrat la claredat d'aquesta sentència, el Govern Balear ha cregut convenier
recórrer al Tribunal Suprem, cosa que suposa mantenir durant dos anys més, com a mínir
la denegació del supon a l'Editorial Moll.

No és el moment, per part nostra, de jutjar aquesta actitud del Govern de 1(
Balears. Tampoc no podem dir que aquesta sigui una situació insólita per a nosaltres. D'enc
que l'Editorial va publicar el seu primer llibre l'any 1934, hem.passat per situacions molt
res, i hem hagut d'anar molt sovint contra corrent. Però no podem deixar de declarar (TI.
la manca d'aquest suport genèric ens causa un greu perjudici, ja que la dificultat que implic
el fet d'editar a Mallorca (no és per casualitat que la indústria editorial es troba concentrad
en els grans centres de producció i consum) s'incrementa considerablement si els altres ed
tors reben de la seva Administració unes ajudes que a nosaltres ens són negades.

Esperant esser mereixedors de la seva solidaritat, el saluda ben cordialment,

Francesc de B. Moll Marqués
Gerent



Gran Enciclo pédia d e Mallorca
Patrocinada pel Consell de Mallorca, Promallorca Edicions, S.A. ha tret al carrer el pri-

mer fascicle de la Gran Enciclopédia de Mallorca que surf cada diumenge dins la revista
«Brisas». Con que ho trobam de molt d'interès pels nostres lectores en reproduim una pà-

ESCOLA 15111FANTS3.
S Wad ler

GUARDERIA
C/ SANT CRISTÒFOL, 55
S'ARENAL. TEL. 267315

CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

Acristal.laments d'Obres - Miralls -
Vidres de color - Decorats - Vidreres

Artístiques.
Ronda de Migjorn, 105. Tel.: 661493

LLUCMAJOR (Mallorca)

OVozgic-
ZAHNARZT - DENTISTA

CLINICA-PRAXIS
CARRER DE LA MAR NrENOR, 6

(DAVANT EL BALNEARI 5)
TEL: 491919 LES MERAVELLES

HORARI DE CONSULTA:
DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I

DIVENDRES
DE 9'30 A 13'30

DIMECRES, DE 13 A 18 HORES

....god1111111111111111111111111111111 1ibilik....

°Márrá••
CHINA

oSTAURANr

CiJoaquin Verdaguer. 12

fo_	 Arenal Tel. 26 67 21

ASTROLOGIA

Joan Tomás Hernández

El temps cada vegada es mesura en fraccions més
petites i com més va més ens en falta. És una percepció

purament mental que potser mesurem massa.

Libra
La fortuna no ve mai

soleta, cal fer alguna cosa per
assolir-la. Si no fas res, mai et
podrás queixar.

cfl Escorpió
Com que la veritat és

impronunciable i no és bo dir
mentides, qué queda? El silen-
ci? Dia de meditacions.

A • A
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gina.
AB DAR Rafal del terme de Santa

Maria, documentat el 1269. ts l'ac-
tual Son Torrella. (M)

'ABD ALLAH (7 - Mallorca 1036)
Nebot del primer emir de la taifa de
Dénia-Balears. Mujáhicl, a qui el 1021
s'encomanà el govern de les Illes.

'ABD ALLÁH D3N A131 AL-HAPS 1BN
AL-MtrMiN (s T;rcer vali
almohade de les Illes del qual només
se sap que ocupà el càrrec fins al
1208. El va succeir Abú Yahyá. que va
esser el que va viure la conquesta cris-
tiana.

'ABD ALLÁH D3N AL-
KHAWLÁNi (Mallorca s X) Segon
valí de les Balears 1 fill del seu conquis-
tador, 'Ilám al-Khawaláni. Succeí el
seu pare 1 governà les Illes ftns que el
961 va partir per realitzar la peregri-
nació a la Meca. Va fer a un reces aseé-
tic a l'Orient fina a la mort.

'ABD ALLÁH 1BN ISI;1411BN GÁNI-
YA (7- Mallorca 1203) Membre de
la dinastía almoràvit autóctona del
13ánü Gániya que participà juntament
amb els seus germana en els ataca
contra els almohades al Nord d'Africa.
Assabentats que les Illes estaven a
punt de caure en mana dels seus con-
trincants, tornà a Mallorca. Des d'un
castell d'ubicació desconeguda.  orga-
nitzà la resistencia fina que aconseguí
conquerir Palma. Recuperà també Me-
norca (1200), penó no Eivissa. El seu
govern ve marcat per les bones rela-
ciona amb Génova 1 Pisa, amb les
quals lIrrná tractats de pau 1  comerç 1
per la práctica del cors contra la resta
d'estats cristiana. Va resistir diferents
ataca almohades contra les Illes fina
que aquests aconseguiren conquistar-
les el 1203. Va esser executat poc des-
pres.

'ABD ALLÁH 1BN MAYMúN (s Xl-
XII) Capità d'un vaixell musulm à an-
corat al port de Palma que, per ordre
de Mubashshir, va rompre el setge Im-
posat per pisans 1 catalana el 1114. Va
arribar a Africa 1 aconseguí el socors
dels almoràvits que, amb una gran es-
quadra. arribaren a les Illes quan els
cristiana ja se n'havien retirat.
Aquests fets propiciaren Pinte' del go-
vern almoràvit a les Baleara.

'ABD ALLÁH 1BN PAUHAMMAD 113N
GÁNiYA (7- Mallorca 1155) Fill de

Muharrunad ibn Gániya, governador
almoràvit de les Illes Balears. El seu
oncle Isháq, governador d'al-Andalus,
II encarregà el govern de Granada i Va-
lencia. Quan els almohades conquis-
ten la penUisula, el set' pare l'envià a
cercar 1 el nomenà successor seu. Es
creà abd la dinastía autóctona dels
Bár' Gániya. El seu germà Isháq or-
ganitzà una conspiració per fer-se
amb el poder mitjançant l'assassinat
del germà hereuidel seu pare.

'ABD ALIAR IBN MÚSÁ 113N NUSA-
YR (7- 714) Fill de Músá ibn Nula-
yr, conquistador musulmà del Nord
&África. Fou nomenat cap de la flota 1
amb aquest càrrec realitzà una rátzia
per Sicilia 1 Sardenya. Finalment, va
arribar a les Baleara, que saquejà el
707, 1 s'emportà els mullik/ s (—>) de
Mallorca iMenorca.

'ABD ALILÁR D3N TWALLÁI1 AL-
KüMi (s XII-X111) Primer val al-
mohade de les Illes nomenat pel cap de
la flota que va conquerir-les (1202).
Poc després, ell match( passà a ocupar

el càrrec de cap de l'estol 1 abandonà
les Illes.

ABDAMALA Rafal del terme de
Santa Marta, documentat el 1268. Šs
Factual arboear de Coanegra. (M)

ABDARENA Alquería del terme de
Palma, documentada amb l'antic nom
de Son Llull, possessió de la qual era
propietari el beat Ramon Llull. (M)

aVABDARLABD AL-MÁLIK IX*
IBRÀRÎM 1BN HARÚN (7- Mallorca
1229) Fou durant vint anys predica-
dor de la mesquita de Palma. Morí du-
rant la conquesta cristiana de 1229.

ABELLA. BERENGUER D' (7- Bar-
celona 1387) Conseller de Pere III de
Catalunya. Majordom retal 1 assessor
jurídic de la Cort. Vengué el 1349 are -
forçar Mallorca davant la invasió de
Jaume III. Va esser governador de l'illa
el 1372.

Sobre la Mallorca Islámica

La història de Mayúrca es pot sintetitzar en tres períodes definits. Primer,
una Ilarga fase de tempteigs i contactes en la qual les Illes mantenen la seva in-
depéncia d'una manera precaria i sotmeses al poder cordovès per un tractat
('and) que les obliga al pagament de tributs. Aquesta fase  començà el 707, data
de la pirnera expedició islámica contra les Illes, Hi hagué un trencament violent
el 848-849, que motiva una repressió armada promoguda per 'Abd al-Rahmán II,
que atorgà finalment el seu perdó (salaha) i renovà el pacte.

El segon període suposa l'estabilització de l'Islam a les Illes gràcies a la con-
questa d'Isám al-Jawláni (902-903). Queden adscrites al sistema político-admi-
nistratiu de Còrdova i es converteixen en una important base naval. Seguiran
vicisituds del Califat i, la gran rebel«lió (fitna) del 1009-1010, motivará la creació
d'un domini format per Dániya-Mayúrqa, sota el control de Muyáhid al-'ámiri i els
seus successors. A la mort del seu net, les Illes, sense traumes, s'independitzen.
El regne independent (1077-1175) sucumbirá davant la Croada pisano-catalana
de 1114-1115 que posará fi a aquest període de prosperitat económica i cultural.

Finalment, l'annexió de les Illes Orientals al poder almoràvit el 1116 va co-
mençar el darrer moment islàmic de les Balears. És una fase de singular impor-
tancia per a la nostra història. Els almoràvits, emparats en el poder naval de les
Illes, i en la seva prosperitat económica, comencen una gran empresa nord-
africana que pretén vindicar els seus drets en contra dels almohades. Aquest fet
suscita tensions entre el camp i els dominadors establits en la Ciutat, que ha as-
solit un gran desenvolupament i será una de les primeres vuit ciutats d'ai-Anda-
lus. L'expedició africana, utópica i desesperada, havia de fracassar per força.

El 1203 els almohades, després d'haver conquerit MinOrqa, s'apoderen de
Mayúrca. Aquesta maniobra talla els suministraments que rebien els  almoràvits
desplaçats al Nord d'Àfrica i acaba amb les seves vindicacions. L'annexió de les
Illes als almohades, les convertiran en un simple apèndix geogràfic d'aquest Im-
peri. Les tensions internes entre mallorquins i dominadors, donaran suport a la
intervenció de Jaume I que, desitjós de cohesionar i expandir el seu regne, n'a-
consegueix la conquesta el 1229 després d'una gloriosa intervenció armada.

Guillem Rosselló Bordoy, Arqueología de época islámica (1984)

mi Aries
Estic segur que al

menys un record teu és posi-
tiu, feliç i meravellós. Recorda
només el positiu.
141 Taure

Els detalls petits, t'has
oblidat dels detalls petits! No
és questió de mirar-ho tot des
d'un vessant microatómic.

9t
Géminis*
Conflictes lingüístics. Si

utilitzes paraules llargues i
complexes, t'embarbussaràs i
tot será confusió mental.

wikl Cáncer
Fes bondat, la teva

salut és feble davant els virus
típica de pre-Nadal. Suc de
taronja i samarreta.

Lleó
Les experiències amoro-

ses són les més importants.
Fugir de l'amor és la més gran
bogeria.

g Verge
Imagina, com Lennon.

Imagina constantment, no
deixis ni un segon buit de tu
mateix, d'adonar-te que ets.

Sagari
Let it be, no cal que hi

donis més voltes, deixa-ho cór-
rer i no t'hi capfiquis. Mira el
futur amb ulls de nen petit.

Capricorn
Tens tota la raó. Així ha

estat sempre. 1 si t'has equivo-
cat, potser és que no sempre la
tens. Repassa la teva vida.

Aquari
L'interiorisme, a més

'estudiar l'estètica interior,
també es pot referir a l'art
d'autopenetració d'un mateix.
mar. Peixos
neo« El pitjor és anar de vic-
tima per la vida i trobar una
raó que t'ho justifiqui. Assu-
meix la teva realitat.

ELECTRNICA 	pc* e4t,

Reparada de IV i vídeos de totes les marques.
Radio - cassettes. Installació d'antenes
col ledives, individuals i parabòliques.

Radio de cotxes.

Carter de Mallorca, 2 - Tel: 263423
S'ARENAL DE MALLORCA



E L vaig cObelxer fa quatre-anys. Era el
mes de julio' del vuitanta-quatre l en TU
Stegmann, professor a la J.W. Goethé

Universitat de Frankfurt ai'n Main, arriba amb
un grup d'estudiants alemanys que volien
descobrir "l'attra Mallorca", la realitat que l'illa
poques vegades ofereix als milers de turistes
que anualment la visiten. Parqué no venien a
cercar el sol, ni les platges, ni la disbauxa noc-
turna, sinó que perseguien els racons encara
nets —les cales ocultes, els pobles de l'inte-
rior—, el coneixement de la históriad'aquesta
terra, marcada pel pas de tants pobles.

Tots eren estudiants de català, interessats
per la problemática de la Ilengua, pel seu 1.1s.
Van recórrer —les platges, els nuclis ur-
bans, les muntanyes...—, i parlaren amb la
gent (alguns mallorquins se sentiren inespe-
radament sorpresos Per aquells nòrdics que
es dirigien a ells en català). Visitaren els es-
criptors illencs, i parlaren del que n'hav'en Ile-
git, interpretant-ho. En una aquellas visites
els vaig conèixer. Era un horabaixa càlid, quan
em descobriren jn món d'inquietuds.

En Til Stegmann ha retornat sovint,  d'ençà
d'aquell dia, infatigable en la tasca de divulgar
la nostra realitat cultural. Ara és aquí de bell
nou. Arribã no fa gaire i la seva estada es pro-
longará durant algunas setmanes, fins que
hagi duit a terme un calendari complet d'ac-
tes: les conferencies a la facultat, les actua-
cions de n'Inge, la seva dona, que ha musicat
alguns deis poemes més bells de la nostra

teratura, la visita fugaç a Menorca, la presen- •
tació del seu darrerllibre: Catalunya vista per.
un alemany, llibre polèmic que exposa la sa-
ya visió de Catalunya. Emperò l'autèntica tas-
ca de Til Stegmann no és aquí, sinó que hem
de traslladar-nos a Frankfurt per conèixer-la,
per comprendre en qué consiste«. Allá vaig
tenir l'oportunitat de visitar la Biblioteca Cata-
lana: al bell mig d'Europa, la biblioteca més
important de libres en català fora de Catalun-
ya. Vaig poder comprovar l'interés, sempre
creixent, que ha sabut promoure per la cultura
catalana; i vaig llegir les sayas publicacions
—no fa gaire va aparèixer el primer número de
la Zeitschrift für Katatenistik, Revista d'Es
tudis Catalans. Treballador  tenaç, apassionat
per la seva tasca, ha organitzat  col.loquis i jor-
nadas a diversos punts d'Europa.

Ve acompanyat de n'Inge Mees, abans
alumna seva, a qui va saber contagiar l'afany
de coneixement, l'interés pel món de les Ile-
tres catalanes. N'Inge, que sembla una dona
del Mediterrani, amb la mirada i els cabells
obscurs, té la veu cálida. Escoltant-la, sovint
record el dia en qué els vaig trobar per primer
cop. —ella hi era també en aquell horabaixa
d'estiu del vuitanta-quatre— . La veu de n'Inge
s'escampa, en cantar, i les paraules, en un
català clar i perfecta, sorgeixen, precises. Dos
alemanys que vénen del Nord i ens parlen de
tot quant han construTt. Mentretant nosaltres,
des d'aquí, escoltam —potser una mica sor-
presos— el que ens expliquen. Stegmann, professor a la J.W. Goethe Universitat de Frankfurt am Main.

SUPERMERCAT ORLANDO
DIUMENGES DEMATI, OBERT

CARRER CANES, 15
LES MERAVELLES (DEVORA 111 OBELISCO) CARRER DE SANT BARTOMEU, 25 -

TEL.: 491103- S'ARENAL DE LLUCMAJOR

PREMIER:1
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Palma de Mallorca.
Exposició: Arx. L. Salvador, 84 - Tels.: 251631-292997.
Magatzem: Pol. S. Castelló-Gran Via Asima - Tel.: 294004.
Mag: Poi. La Pau (Ca'n Valero), 4 de Novembre, 11 - Tel. 206666.
Mag. Sócrates, 8 (Ca'n Blau) - Tels.: 270161-279795.

Llucmajor
Oficines, Fábrica i Exposició: Bisbe Pere Roig, 29 - Tels. 660150 -
660154.

S'Arenal de Mallorca
Exposició i magatzem: Ctra. Militar, 522 - Tel. 262238.

Cala D'Or	 Exposició: Avinguda de Bélgica, 14 - Tel.: 657562.
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MUNTATGE 1 CONSERVACIO
EL NOSTRE ASCENSORISTA!

C/. MARINETA, 7- TEL.: 266232 - 54 - s'ARENAL - (MALLORCA)
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Maria de la Pau Janer

Ti! Stegmann a Mallorca



Actualment, Santiago Rubio és una
empresa jove penò amb una base ferma.

Els seus actuals directors, successors
deis que la fundaren, continuen avançant
segons aquelles directrius inicials que
l'han portada a ser, avui, una gran em-
presa les installacions de la qualsuperen
els 1.600 metres quadrats amb vinc - i-
cinc empleats al seu ervei i en vies d'una
próxima expansió.

Directrius que exigeixen selecció, qua-
litat i una actitud responsable davant tots
els clients i consumidors. Per això molts
dels principals hotels, restaurants,

hospitals, carnisseries i altres
establiments de - tota dipositen la
seva confiança en la seva constanta qua-
litat i bon servei.

Santiago Rubio és també una empresa
que estima l'esport i els equips que pro-
mociona són sumament coneguts dins i
fora de Mallorca...
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L'ESFORC ÉS L'ORIGEN
DE LA NOSTRA
EMPRESA

Eren dies durs quan el jove i emprene-
dor matrimoni format per don Santiago
Rubio Blasco i dona Antònia Garcia Mar-
tínez arribava a Mallorca. Era la primave-
ra de 1940.

Alguns mesos després, delerosos de
fer-se un futur digne, aconseguien un lloc
de provisons al mercat de la plaga Major
de la ciutat de Palma.

Els racionaments d'aquella época limi-
taven el proveïment de carn a un promig
de 15 / 20 quilos per lloc de venda i dia.
Així començava una empresa que el pri-
mer dia tenia uns beneficis de sis pesse-
tes, tancant el primer mes amb quatre-

centes pessetes de guanys.
El 28 de gener de 1951 s'inaugurava el

mercat de l'Olivar, on és concedit un lloc
de venda als senyors Rubio. Anys més
tard, quan va ser reformat l'esmentat
mercat, s'amplia el negoci i el seu funda-
dor transfereix la responsabilitat de l'em-
presa al seu fill Santiago, el qual s'asso-
cia amb don Gilbert Gómez Sánchez,
empleat de l'empresa des de feia quasi
trenta anys. Es en aquests moments
quan prenen un local llogat al  ciutadà ca-
rrer de Joan Burgués Zaforteza per co-
mençar a distribuir com a majoristes.

UN PRESENT SÒLID AVALA EL NOSTRE FUTUR

SANTIAGO RUBIO
MERCAPALMA COLL D'EN RABASSA

07007 PALMA DE MALLORCA
TEL.: 268050 - 268054
TÉLEX: 68632 SARU E
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NOVA EXPOSICIÓ DE MAGATZEL.LS FEMENIES
A S'ARENAL DE MALLORCA
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LA DIRECCIÓ DE
MAGATZEMS FEMENIE
VOS DESITJA MOL

BONES FESTES
S'ARENAL, OFICINES, MAGATZEMIEXPOSICIÓ:

HISTORIADOR DIEGO ZAFORTEZA, 3 TELÈFONS: 263772 260087

LLUCMAJOR. MAGATZEMIEXPOSICIÓ: RONDA DE MITJORN S/N.
TELÈFON: 660701 

CIUTAT DE MALLORCA. MAGATZEMIEXPOSICIÓ: POLÍGON DE SON
CASTELLÓ. GRAN VIA ASIMA, 1- TELÉFONS: 204702 204764,

MAGATZEM: CARRER D'ARAGÓ, 139 - TELÈFONS: 272356 272364,

almacenes
fementas.

	 materiales de construcción

Els professionals
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Sant Jordi

Una bassa de regulació completará el pla de reguiu
aquesta bassa, el sistema de regulació permetrà
que l'aigua davalli, a causa de la gravetat, sense cap
sistema mecànic, fins a la zona.

UN POC D'HISTORIA

El pla de reguiu del pla de Sant Jordi, que esco-
meten conjuntament la Conselleria d'Agricultura i
l'IRYDA, es veurá complementat amb una bassa
que tindrá uns 400.000 metres cúbics i la construc-
ció de la qual suposarà una inversió de més de tres-
cents milions de pessetes.

Aquesta bassa permetrà regularitzar les aigües

Al darrer ple de l'Ajuntament de Llucmajor, Antoni
Crespí, responsable de la comissió de Participació
Ciutadana, exposà les línies mestres del nou Regla-
ment, manifestant que els diversos grups polítics ha-
vien treballant uns nou mesos en aquest Reglament.

El representant del PSM, Macià Garcias, demanà
la introducció d'algunes millores puntuals en la re-
dacció de l'articulat. El representant del CDS, l'are-
naler Joaquim Rabasco, es mostrà disconforme amb
la no inclusió de les centrals i organitzacions sindi-
cals en el Reglament.

Mateu Montserrat, representant del grup d'AP do-
nava el vist ì plau al reglament sempre que l'articulat
d'aquest no mostrás cap alteració respecte de la re-
dacció actual, de manera que si es trobava conve-
nient d'introduir-hi variacions —com les proposades
pel PSM— el Reglament es tornás a debatre a la co-
missió.

Finalment, el Reglament es va aprovar en la seva
actual redacció, matisant que aquest text podria ser
objecte de reformes si l'experiència així ho aconse-
Ilás.

CARRER DEL DOS DE MAIG

A l'apartat de Precs i Preguntes, Joaquim Rabas-
co demanà que no s'efectuás l'obertura de les pli-
ques presentades al projecte de reforma del carrer
del Dos de Maig, de s'Arenal de Mallorca, per enten-
dre que el termini de la convocatòria legal encara no
havia acabat.

Tomás Garcias, responsable d'Urbanisme, anun-
cià que un cop oberts els sobres corresponents a les
ofertes de les empreses, es procediria a la immedia-
ta convocatòria d'un ple extraordinari per adjudicar
les obres a l'empresa que prsentás les millors condi-

tractades per la depuradora número 2 i que es duran
fins al pla de Sant Jordi per al seu ús agrícola o ra-
mader.

Les aigües tractades per la depuradora aniran a
un apetita bassa adjacent d'aquesta des d'on es
transportaran a la bassa més grossa que es preveu
constrüir. Un cop emmagatzemada l'aigua en

cions i que, també, es tractaria el tema proposat pel
regidor centrista.

Joaquim Rabasco argumenta que dur a terme
aquest projecte implica, com a primera passa, la re-
forma del PGOU de Llucmajor. Els tècnics munici-
pals, per contra, asseguren que la construcció de
dues zones d'aparcaments s'ajusta a la normativa
urbanística de l'Ajuntament, ja que els aparcaments
es contemplen al PGOU com a zones verdes.

S'Arenal de Mallorca

Concurs per a les obres del
carrer de la Mar d'Aral

L'Ajuntament de Palma ha envlat al 13utlleti Oficial de la Comunitat
Autónoma la convocatòria del concurs per a la realitzacIó de les obres
d'allargament del carrer de la mar d'Anal. Les exproplacions de solars
Ja es comencen a dur a termo.

L'Ajuntament ha destinat a l'obra uns dos-cents trenta milions de

pessetes I es preveia que començarla durant el mes de novembre,
ena que es creu que retarssará el començament d'aquestes.

L'acabament d'aquest carrer —el qual es troba tallat— suposaria
una minora considerable en la circulad() de vehIcles per la tercera
Ilnia de s'Arenal de Mallorca. Els estudis dels técnics de l'Ajuntament
preveuen que els embussos que actualment es donen als carrers de
la segona Unía -carrers de Traslmén I de Marsella— es podden evitar
si hi hagués l'alternativa del carrer de la Mar d'Ara!.

Els responsables de tránslt de l'Ajuntament pensen que, un cop
acabados les obres, el trànsit de la zona es distribuirla de la segOent
manera: el rápid per l'autopista; el dirigit a punts Interiors de s'Arenal 1
Can Pastilla agalarien les desviacions de l'autopista I les connexions
amb el cerrar de la Mar d'Arel; el trànsit Interior aniria pels carrers de
Marbella I de Trasimén, per() s'afavoriria la solució anterior, per la ter-
cera I (ola.

Es preveu que l'any 1990 les obres d'allargament I ampllació del
carrer de la Mar d'Arel es trobaran completament acabades, I ins 1 tot
la darrera fase que encara no ha sortIta concurs públic.

El pla de reguiu de la zona del pla de Sant Jordi
començà amb la depuradora número 1, les aigües
de laqual foren insuficients per fer front a la deman-
da. Així, s'installá una segona depuradora que ha
permès, a més de fer front a la demanda, pensar en
el possible aprofitament de l'aigua tractada.

D'aquesta manera s'iniciaren els tràmits per acon-
'seguir fer efectiva aquesta iniciativa. Davant la bona
resposa per parts dels interessats —pagesos de la
zona— les institucions decidiren posar en marxa el
projecte.

Es preveu que a finals de 1989 les obres de cons-
trucció de la bassa estaran acabades. Aleshores fal-
tará poc perquè el pla de reguiu del pla de Sant Jordi
sigui una realitat.

Per altra banda, es pretén allargar les canonades
de l'aigua tractada fins els camps de Campos i les
Salines, donat el cabal d'aigua de la depuradora nú-
mero dos, que permetria aquestes noves conne-
xions.

S'Arenal de Mallorca

La primera línia no será passeig
de vianants aquest estiu

El passeig de vianants que es vol fer a la primera
línia de la platja de s'Arenal sembla que será provi-
sional durant, almenys, un any més. Després dels
acords del mes de juliol d'enguany i l'acord definitiu
del 7 de setembre sobre la «peatonització» de la pri-
mera línia, amb l'acord de totes les entitats afecta-
des, Costes i Obres Públiques per una banda i Cort-
per una altra encara no s'han reunit per debatre la
manera com es finançaran els prop de mil milions de
pessetes que costaran les obres. L'Ajuntament no
vol anar amb presses, fins el mes d'octubre de l'any
que ve no es pot fer res.

L'Ajuntament té l'avantprojecte —que constitueix
un vertader projecte—, però per altra banda encara
no s'han reunit amb els responsables de Costes i la
Conselleria d'Obres Públiques per tractar el tema.
La causa és que el director de Costes no ha pogut,
en cap moment, arribar fins a Mallorca per parlar del
tema. Encara que s'arribás prest a un acord, la dura-
da de les obres desaconsellaria el seu inici dins
aquest hivern.

Per altra banda, responsables de les entitats i as-
sociacions afectades, han ultimat els detalls de la re-
dacció d'un document en qué responsabilitzen l'ad-
ministració del retràs de les obres i la situació actual
de la primera línia de la platja.

Un portaveu de l'Ajuntament ha declarat que «no
hi ha pressa, perquè les obres duraran vuit mesos i
s'han de començar el mes d'octubre i ja no es po-
dran començar enguany. En tot cas, esperam que el
director general de Costes tengui un moment i pugui
venir a les Balears».

El director general de la Conselleria d'Obres Públi-
ques manifestà que «no sabem res, fins ahir (22 de
novembre) no vàrem rebre l'avantprojecte, que en-
cara no coneixem. Després n'haurem de fer un infor-
me per veure si s'ajusta al que havíem convingut ¡fi-
nalment negociar el finançament amb les altres
parts».

De moment, el tema es troba aparcat, a l'espera
que el senyor director general de Costes es digni a
venir a Mallorca a parlar del tema amb els polítics lo-
cals.

Llucmajor 

El reglament de participació ciutadana ja és efectiu



Son Ferriol

Camp d'aprenentatge agrícol a
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Després de la experiencia positiva al Camp d'A-
prenentatge Agrícola de Binifaldó, el Ministeri d'Edu-
cació i Ciencia acaba d'obrir les portes d'un segons
camp d'aprenentatge de tècniques agrícoles, aques-
ta vegada a Son Ferriol.

El nou Camp d'Aprenentatge Agrícola de Son Fe-
rriol ha obert el termini de matrícula per a les escoles
aue s'interessin pel tema. El nou Camp disposa de
tres quarterades de terra, una zona de jardí i un edifi-
ci on hi ha els magatzems, els tallers i el laboratori.
La terra agrícola es troba dividida en parcelles d'en-
tre 1.000 i 1.500 metres quadrats, en les quals hi ha
una mostra dels cultius més importants que es fan a
les illes Balears.

Per altra banda, la finca disposa també de tres hi-
vernacles de 180 metres quadrats de superfície
cada un d'ells. Dins els hivernacles hi haurà cultius
de plantes ornamentals, flors i algunes plantes
d'hort.

La documentació que el Camp d'Aprenentatge
Agrícola de Son Ferriol pot oferir també es abun-
dant: des de monografies especialitzades sobre els
ametllers, garrovers, les patates, l'all o el blat fins a

La Coordinadora de Defensa de sa Marina ha pro-
gramat unes jornades ecològiques, un objectiu de
les quals és realitzar una trobada de grups ecologis-
tes de Mallorca.

Els responsables de la Coordinadora han mantin-
gut contactes amb els responsables d'altres grups
ecologistes de l'illa i ja es compta amb nombroses
adhesions.

Els organitzadors d'aquesta trobada, segons afir-
men a un comunicat, pretenen «avançar en el nivell
d'organització del moviment ecologista ja que la
coordinació donaria una major efectivitat a les inicia-
tives que es van fent de forma dispersa i localitza-
da». Es considera també que aquestes jornades

estudis de la geografia i distribució de les especies a
les nostres illes.

Es preveu que els cursets es complementin, més
envant, amb activitats sobre temes com la poda d'ar-
bres fruitals o sobre com fer els planters, etc...

Finalment, el Ministeri d'Educació i ciencia preveu
que la próxima experiencia d'un nou Camp d'Apre-
nentatge Agrícola es farà a Campos, a la finca del
Palmer.

SOL.LICITUDS

Les sollicituds per participar en el Camp d'Apre-
nentatge Agrícola de Son Ferriol han de ser fetes pel
tutor del curs interessat, amb el vist i plau del director
del centre.

El termini de sol.licituds per al primer trimestre ja
está tancat (el darrer dia de novembre). Els terminis
per al segon i tercer trimestre són els següents: 12

de desembre i 12 de març.
Després de rebre les sollicituds es notificará als

centres escolars el calendari de visites.

«propiciaran un intercanvi de les experiències, meto-
des i perspectives de treball de cada grup, suscepti-
bles de manifestar-se en la redacció d'un Manifest
Ecologista».

La primera jornada de presa de contacte entre els
diferents grups ecologistes de Mallorca es va fer
dies passats al local de l'Obra Cultural Balear de
Llucmajor. Es dona la primera passa convidant a
nombroses entitats i particulars de Mallorca que s'in-
teressin per la conservació del medi ambient i per-
qué participin en els preparatius de les jornades.

Aquestes jornades es preveu que es facin a mitjan
mes de gener.

Xafarderies
Se veuen molts de cotxes nous per la

nostra comarca aquest hivern. La majoria
són comprats a la Concessionària Opel de
s'Arenal que está ubicada a la barriada de
Ses Cadenes sota el nom de Serviauto s'A-
renal. Allá hi ha autos petits i grossos, pero,
se veu que la gent te molts de doblers i
compra cotxes dels més grossos i més
cars. Cotxes que s'acosten als dos milions
de pessetes.

***

Es que a Llucmajor i a Ciutat, hi ha moltes
concessionàries que venen cotxes i que
tenen un bon servici post-venda. A s'Arenal,
l'Opel i la Peugeot són les úniques conces-
sionàries. Tenen ben poca competència, i a
la gent, li agrada comprar el cotxe al mateix
poble per tenir a prop el servici post-venda.
L'Opel té a més la técnica alemanya que
com tothom sap és de les millors del Món.

***

La Renault, també té una oficina de ven-
dre cotxes a s'Arenal, però els tallers són a
Llucmajor la qual cosa comporta els incon-
venients d'haver-se de desplaçar 12 quiló-
metres a l'hora de revisions o reparacions.

***
Molta polseguera ha aixecat el nostre co-

mentari a les passades xafarderies referent
als insults i pallisses que reben els mallor-
quins que xerren en mallroquí per devers
s'Arenal. El Diari Baleares ho va recollir la
setmana passada i la gent n'ha parlat. Hem
de puntualitzar que la gent de s'Arenal, sia
de la procedència que sia, té ben assumida
la catalanitat de Mallorca i del seu idioma.
Els qui moven gresca solen ser els turistes
espanyols de la tercera edat que hores
d'ara umplen alguns dels nostres hotels i
els nostres carrers i places. Es millor no
tenir rriassa contactes amb aquests turistes.

***

Un nou carrer ha nascut aquests dies a
S'Arenal de Mallorca, és l'allargament del
carrer de sant Bartomeu que passa pels
camp de futbol vell i connecta les dues es-

coles públiques de s'Arenal-Llucmajor. Se
veu que hi ha hagut acord entre la propietat
i l'Ajuntament de Llucmajor per la realització
d'aquesta obra que ha sorprès ben agrada-
blement als assidus al Camp de Futbol An-

toni Rosses aquesta setmana passada.

***

El camp de futbol nou de s'Arenal, que
encara no té nom, está a punt d'estrenar-
se. El president del club arenaler, Rafel
Gómez, ens comentava l'altre dia que si
entre l'Ajuntament i els hotelers hi sembren
gespa, el club s'encarregarà amb molt de
gust de la seva conservació.

Llucmajor 

La coordinadora «Sa Marina» organitza una
trobada ecologista
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NO VOLEM SER FORASTERS DINS CA NOSTRA

—Oferiu-nos el servei en la nostra 'lengua.
—No ens obliguen a no tornar.

Assessorament lingüístic gratuít
Cordialment,	 •

APLEC. Apt. Correus 1351 PALMA



IMPREMTA

Tota classe d'Impressos, de lux, comercials de propaganda.

PAPERERIA

Tot en fa . aterial escolar i objectes' descripto.,

PERFUMERIA

an exposició d'objecies de regar

Carrer de Sa Fira, 10	 T.I. 660310 LLUCMAJOR

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D N.I.
TELF:

-LATE N C lu
-Escrivlu un sol ariuncl per cupó. 	 .
-Useu detrae majúscules.

 	 -Ferldvki din&altaquadrirel text_ 	

TEXT:

Ompll aquest cupólenvlau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí de les Pedreras, 132- 07600

SES CADES DE S'ARENAL

s viAIGEs
renaEsk

BItliets d'avió I de vaixell.
Vols xárters.
Credivlatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per teléfon I
entrega de l'Idiota a

domicIll. Amlicar, 16.
Tela. 266673-261265.
S'Arenal de Mallorca.

16	 S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE DESEMBRE DE 1988

BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

S'ARENAL, apartament
per a 3 persones, amoblat,
terrassa, per mesos.
25.000 ptes. AMENGUAL.
269250.

CAN PASTILLA, estudi
amoblat, bany, cuina, te-
rrassa. 25.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

PISOS I XALETS
per Bogar a la comarca

de s'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer MHà, 15.
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

A CALA PI, venc xalet, 650
m2. de solar, piscina i vista
a la mar. Nou milions i mig
de pessetes. Tel. 260889.

LES PALMERES venc du-
plets. Tel. 297020.

CARRER BERLIN. Venc
pis,. gres habitacions.
4.000.000 Ptes. Facilitats.
Tel. 262923.

DAVAN
;

T el Palau del Rei,
vencl estudi amoblat.
1.800.000 ptes., al comp-
tat. Tel. 410522.

S'ARENAL, venc pis, 4 ha-
bitacions, 2 galones, bany i
lligador, cuina-menjador i
saleta, 120 metres de terra-
ça. Segona linea, garatge
opcional. 7.200.000 ptes.
Tel. 267470.

LLUCMAJOR. Venc casa
en bon estat. Facilitats de
pagament. Tel. 662468.

ES VEN PIS, urbanització
Sa Gruta, Ciutat Jardí. 3
dormitoris dobles, sala-
menjador, ofis gran.
7.000.000 ptes. Telf.
415645.

S'ARENAL, traspàs bar,
ben muntat, 2 banys, llo-
guer: 45.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL, traspàs local,
210 m 2., bona situació, llo-
guer: 75.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL, planta baixa
amoblada, 2 dormitoris, te-
rrassa, temporada. AMEN-
GUAL. 269250.

SOMETIMES, balneari 3,
lloguer de pisos, 2 dormito-
ris, 40.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL, PIS, 3 dormito-
ris, amoblat, terrassa, as-
solellat, 35.000 Ptes.
AMENGUAL. 269250.

AVINGUDES, despatx
dues dependències molt
assolellat i bona vista, aire
condicionat, per estrenar.
AMENGUAL. 718987.

TENNIS, ATIC 3 dormito-
ris, amoblat, terrassa, vis-
tes • alegres. 45.000 Ptes.
AMENGUAL. 718987.
MONTUIRI, pis 3 dormito-
ris, amoblat, bones vistes,
tranquil. 26.000 Ptas.
AMENGUAL. 718987.
EL TERRENO, pis un dor-
mitori, sense mobles, cuina
americana, per estrenar,
30.000 Ptes. AMENGUAL.
71,8987.

CALA MILLOR, xalet 2 dor-
mitoris, amoblat, vistes me-
ravelloses, piscina, garat-
ge. AMENGUAL. 718987.

VENC 5 mòduls amb taule-
ta de vidre a joc. 491952,
hores d'oficina i 290452 els
vespres. Demanar per na
Cati.

S'ARENAL: Primera línia,
quart pis, amoblat, 3 dormi-
toris. 400.000 ates. AMEN-
GUAL: 269250.

S'ARENAL, pis 2 dormito-
ris, amoblat, terrassa, totes
les despeses incloses, tot
l'any. 36.000 ptes. AMEN-
GUAL 269250.

S'ARENAL, pis 3 dormito-
ris, amoblat, rentadora.
55.000 ptes. AMENGUAL.
269250.

LOCAL 30 m2. a S'Arenal,
terrassa. 30.000 més IVA.
AMENGUAL. 269250.

CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mans, telèfons sense fils.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

S'ESTANYOL, xalet de 3
dormitoris, amoblat, terras-
sa, garatge, per tempora-
da. AMENGUAL. 269250.

CAN PASTILLA, aparta-
ment 1 dormitori, amoblat,
200 mts. de terrassa, per
temporada o per tot l'any.
AMENGUAL. 269250.

COMPRARIA solar d'un
milenar de metres, entre
S'Arenal i Can Pastilla.
Tel. 467193.

CERC PLANTA BAIXA a
S'Arenal. Tel. 263423.

NECESSIT Magatzem,
casa vella o solar a Ses
Cadenes, Pillar( o Merave-
lles. Ofertes al 261246 -
261052.

TRASPAS LOCAL de 250
m2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, lloguer
70.000 ptas. Tel. 261671.

EL DORADO, venc xalet
amoblat. També el canvia-
ria per àtic a S'Arenal. Tel.
266799.
S'ARENAL, balneari 7, un
garatge per Hogar, 5.000
Pies. AMENGUAL.
269250.

TRANSPAS LOCAL gran,
al carrer Trasimen de s'A-
renal. Actualment serveix
d'oficina. Telèfons 268201
-490152.

CAN PASTILLA, planta
baixa, amoblat, 2 dormito-
ris, terrassa, assolellat, per
temporada. AMENGUAL.
269250.

A S'ARENAL, vena el local
n. 10 del carrer Marbella,
41, Edifici Ribera. Dues
sales, portes metálliques,
magatzem i excusat. 45
m2. i 18 m 2. de terrassa,
quatre milions al comptat.
Bona zona. Antoni Jimé-
nez. 756058 a les 13 hores.

VENC FINCA tres quarte-
nades a Son Manió. Entrada
carr. Randa i camí veïnal. 1
Km. del centre de Llucma-
jor. Casa de roters i de cis-
telladors. 660841.

S'ARENAL-LLUCMAJOR
lloc local ben situat apte
per a qualsevol negoci.
Preo 65.000 ates. CELA-
BERT 721730.

PASSEIG DE Mallorca, llog
local preparat per perru-
queda de senyors i senyo-
res. Preu 45.000 ptes. Te-
lefonar al 721730 de 9,00 a
13,00 hores. GELABqRT.

ZONA BALMES pis 2
habitacions, menjador,
cuina i sala de rebre.
3.650.000 ates. Teiefohar
de 16,00 a 19,0Q hores al
712596 GELABERT.

S'ARENAL-LLUCMAJOR
vena local 90 m 2. amb te-
rrasses, dues sales de
bany completes, apte per a
farmàcia, pastisseria, elec-
trodomèstics etc...
6.800.000 ates. Facilitats.
Telefonar de 9,00 a 13,00
al 721730.

S'ARENAL. Pis de 125 m 2 .
prop la mar, 4 habita-
cions, gran terrassa, cuina
amb rebost i bany.
5.500.00 ates. Tel. 236293.

S'ARENAL. Venc aparta-
ment dos dormitoris, cuina,
bany, menjador i terrassa.
Vista a la mar. 6.300.000
ates. Tel. 292243.

A LES MERAVELLES, de-
vora l'hotel San Francisco,
vena apartament amoblat,
a 50 metres de la mar.
Bona vista, 2 dormitoris,
opció a garatge. •Preu a
convenir. Tels. 263199 -
460139.

LLOC ESTUDI' per hores.
Máxima discreció i serietat.
Tel. 404218.

COMPRARIA dues quarte-
rades a dos o tres quilóme-
tros de s'Arenal. 265374.

S'ARENAL, primera línea,
entre balnearis 7 i 8, parti-
cular llaga pis 4 dormitoris
dobles, gran saló-
menjador, terraça de 40
m2 ., 2 sales de bany, Higa-
don, cuina equipada amb
ofice, rebredor gran, re-
bost, galenia. 75.000 ptes.
Tel. 719327.

S'ARENAL, se ven pis prop
de la platja, 3 dormitoris,
cuina amoblada i bany.
4.500.000 ptes. Senyor
Arroya. Tel. 262700.

BADIA BLAVA, vena apar-
tament modern planta
baixa, 1 dormitad doble,
menjador, bany i cuina.
Ban preu al contat. Tel.
770016.

BELLAVISTA DE CALA
BLAVA, vena apartament 3
dormitoris, bany, escussat,
dues places garatge, cam-
bre dels mals endressos,
energia solar, jardí, vista a
la mar, a 15 minuts de Ciu-
tat. Tel. 710704.

COLL D'EN RABASSA.
Venc àtic, 3 cuartos, bany,
Iligador, cuina, menjador,
sala d'estar, aparcament,
terraça, teléfol, 40 metres
de terraça, vista a la mar i a
la montanya. 6 milions de
ptes., al comptat. Trucau a
partir de les 2200 al
236788.

COLL D'EN RABASSA,
vena pis, 3 dormitoris, sala-
menjador, cuina amoblada,
bany, terraça i garatge. Tel.
264330.

CAN PASTILLA, vena ga-
ratge al carrer Miguel Mas-
sutí, n. 3. Tel. 265557.

S'ARENAL carrer torrent a
40 metres de la platja, se
llaga pis, tres dormitoris,
dues sales de banys, saló-
menjador, totalment equi-
pat. Tels. 500358 - 505807.

SON VERI de s'Arenal.
Lloc pis amoblat per tem-
porada. 3 cuartos, sala-
menjador, rebedor, bany,
galenia i dues terraces. Tel.
279668.

CAN PASTILLA. Lloc pis
màxim a dues persones.
50.000 pts. Tel. 209311.

COLL D'EN RABASSA.
Lloc pis amoblat de 140
m2., assoleat, tres dormito-
ris dobles, sala-menjador
gran, cuina espaiosa, bany
i lligador, dues terraces,
jardí i possibilitat de gara-
ge. 60.000 ates. Tel.
601112.

COLL D'EN RABASSA.
Lloc primer pis únic amo-
blat. 40.000 ptes. Tel.
264118- 756302.

MOLINAR, davant la mar,
al Portitxol. Carrer vicari
Joaquin Fuster, 25. Lloc
planta baixa ben gran, amb
garage i jardí. Informació
els matins de 10 a 13. Tel.
461172 - 462887.

CAN PASTILLA, entre els
balnearis 2 i 3 se llaga
apartament. Tel. 246149.

SON VERI DE S'ARENAL.
Lloc o vena pis amb apar-
cament i piscina. Tel.
469199.

S'ARENAL. Venc estudi
devora l'Hotel Badia de
Palma. 2.300.000 ptes. Tel.
269844.

S'ARENAL, carrer Asdru-
bal, vena pis, tres cuartos,
cuina amb terraça, saló es-
paiós amb vista a la mar,
mig amoblat. 5.200.000
ptes. Trucar horabaixes.
Tel. 714085.

S'ARENAL, vena pis de
180 m 2., 4 dormitoris, men-
jador, saló, cuina, rebost,
cambra dels mals endres-
sos, dues sales de bany,
garatge al soterrani.
13.000.000	 ptes.	 Tel.
490013.

Petits 8111111CIS
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra re-

dacció, Camí Cantares 132. Tel. 265005 i a toles les
agencies de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.
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PEPE ROMERA, perru-
quer de senyors. Tan a les
tisores i a la navalla. Dofí,
4. Tel. 262856 - Ca'n Pas-
tilla.

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botbnic
Germá Bianor, 19. Tel.
260756.

MIQUELA PERRUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Mallorca, 3 - S'Arenal Tel.
263423.

JAUME, barber de Ses Ca-
denes. Tel 262065.

BLANCA Perruquera.
Gran i General Consell,
36- S'Arenal Tel. 265109.

ANIMALS DE
COMPANYIA

PRODUCTES PEL CAMP.
pinsos, insecticides, animal
de companyia. "PAJARE-
RIA" S'ARENAL Plaça
dels Nins, 26, S'Arenal.

CLINCA VETERINARIA
S'ARENAL Dr. Daniel A.
Magrini. Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20.
Tel. Clínica: 490153. Tel.
urgències: 207919.

RESIDENCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cans.
Venda de cadena. `!CRIA-
DE RO LOS VALIENTES".
Tel. 662136.

CONSULTORI VETERI-
NARI. Cerrar Exérclt Es-
panyol, 23 - baixos. Tels.
491736 - 296097. De di-
Iluns a divendres, de 17 a
20 hores.

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

Billets d'avió i de vaixell
Vols xárter
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon i en-
trega de billets a domicili.
Telèfons: 266673-261265.

S'Arenal

VIATGES XALOKI. Bit-
Ilets de vaixell i d'avió.
Telèfon: 267450.

BORSA DEL
MOTOR

SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 413867 -
Son Ferriol.

	1
VENC BOT de fibra de 10
pams descobert amb motor
fora borda de 750 CV
«Mercury». Tel. 262769.
Ref. Miquel.

LLIBREIA DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de Vibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rriol.

OUS FRESCS
de gallina rossa

Servid a restaurants i
hotels cada tres dies.
Preus interesants.

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

VENC SOMO 2 de 2 me-
tres. 4 veles corredera
electrónica, motor fora
borda Mariner de 8 H.P.,
canya Ilarga. Un milió de
pessetes al comptat. Tel.
410522, hores de menjar.

PERSONALS

CAMBRERA DE L'AIRE,
30 anys, tenc reservat el
meu cos per a l'home que
em doni la seva confiança,
amor i ternura, per aconse-
guir un matrimoni feliç.
Som morena, ulls cels, fa-
drina, crida'm al 710087.

NEGOCI PROPI, 45 anys,
divorciat, simpàtic, de la
llar, moreno, ulls negres,
vull conèixer una dona
amorosa, dolça, que es
casi amb mi com més prest
millor, la vida és curta, no la
visqui trista. Crida'm al
710087.

AL.LOT, 22 anys, fadrí,
amorós, és igual si ets
pobra o rica, només vull
que m'estimis com jo t'esti-
maré a tu. Crida al 710087.

PERIODISTA, 38 anys, si
em crides et demostraré
que nosaltres també
podem ser feliços, som
molt romàntic, m'agrada
estimar, Ilegir, passejar,
però sobretot vull viure els
meus darrers dies amb tu,
si tu també els vols «viure
amb mi, endavant, crida'm
al 710087.

FARMACEUTICA, 34
anys, fadrina, morena, ulls
negres, pis, cotxe, m'agra-
daria conèixer senyor. de
34 a 39 anys, no m'importa
el seu estat civil, li donaré
malta felicitat, tota la que
necessiti. Cridi'm al
710087.

FADRI, 42 ANYS, estudis
superiors. Em vull relacio-
nar amb senyoreta culta.
710087.

FADRI, 25 anys, sense
problemes econòmics. Vull
relacions formals amb sen-
yoreta senzilla. 710087.

VIUDO, 39 anys, construc-
tor obres xalet, cotxe. Vull
establir relacions amb sen-
yoreta senzilla. 277990.

SEPARAT, 35 anys, pro-
fessor d'EGB. Vull rela-
cions formals amb senyo-
reta culta. 277990.

FADRI, 27, pis, cotxe, bona
feina. Vull establir relacions
formals amb senyoreta
senzilla. 710087.

FADRIN ETA, 25 anys, molt
bonica. Vull relacions for-
mas amb fadrí treballador.
710087.

FADRI, 38 anys, director
d'empresa. Vull relacions
formals amb senyoreta
culta. 277990.

FADRINETES de 18 fins a
40 anys, boniques, senzi-
lles, volen relacionar-se
amb fadrins treballadors.
710087.

VIUDA, 50 anys, molt boni-
ta. Vull refer la meya llar
amb cavaller culte. 710087.

SEPARAT, 48 anys, direc-
tor de Banc. Vull relacions
formals amb senyora o
senyoreta culta. 277990.

SEPARAT, 49 anys, pro-
fessor. Vull relacions for-
mals amb senyoreta no se-
parada, senzilla. 277990.

FADRI, 44 anys, de poble,
feines del camp a les
meves propietats, vull for-
mar una llar amb senyoreta
senzilla i que li agradi la
casa. 277990.

SEPARADA, 36 anys, bo-
nic¿, vull relacions formals
amb senyor de la mateixa
situació. 277990.

FADRI, 24 anys, sense
problemes econòmics. Vull
relacions formas amb sen-
yoreta senzilla. 277990.

VIUDA 49 anys, vull conèi-
xer senyor culte, relacions
formals. 710087.

FADRI, 36 anys, adminis-
tratiu, vull relacions formals
amb senyoreta senzilla i de
la llar. 710087.

SEPARADA, 24 anys,
ATS, vull formar una llar
amb senyor fadrí, culto,
simpàtic. 710087.

SENYORA 50 anys, vull
amistat formal amb senyor
simpàtic i amorós. 277990.

FADRI, 35 anys, vull for-
mar una llar amb senyoreta
amb estudis superiors.
277990.

SEPARAT, 39 anys, estu-
dis, negocis, vull relacions
formas amb senyoreta sen-
zilla. 710087.

VIUDO, 61 anys, industrial,
vull relacions formals amb
senyora culta. 710087.

FADRINETA, 26 anys, bo-
nica. Vull relacions formals
amb cavaller culto. 277990.

SEPARAT, 48 anys, indus-
trial hostaleria, vull rela-
cions formals amb senyora
culta. 710087.

FADRINETA, 22 anys, molt
bonica, vull relacions for-
mals amb fadrí simpàtic.
710087.

FADRI, 30 anys, pastisser,
vull relacions formars amb
senyoreta senzilla. 277990.

FADRI, 32 anys, periodis-
ta, vull relacions formals
amb senyoreta bonica i
senzilla. 277990.

SENYOR, 39 anys, la sole-
dat em venç i cada dia se'm
fan inacabables els segons
sense tú, dona. Som fadrí,
no m'importa el teu estat
civil. Crida'm al 710087 i
tampoc estarás sola.

SENYORETA de 26 anys,
fadrina, rossa. Estic inte-
ressada a trobar un horno
que sigui amorós, formal,
no m'importa el teu estat
civil, de 35 a 40 anys, Cri-
da'm al 710087, et faré
feliç.

SENYOR de 35 anys, se-
parat, no m'importa el teu
estat civil, suficients ingres-
sos, vull una dona mágica
que m'ompli de sorpreses i
aquesta pots ser tu. Cri-
da'm al 710087.

CAMBRERA DE L'AIRE,
28 anys, plena d'amor que
vull compartir amb tu, no he
tingut sort, estic separada,
vull refer la meya vida amb
un home gentil, no importa
la seva situació ni estat
civil. Crida al 710087.

SOM UNA FADRINETA de
65 anys, encara que no ho
pareix, em dic Joana, m'a-
grada viatjar, passejar,
tenc el cor d'una joveneta i
quan vull som molt xistosa.
Crida'm al 710087.

MESTRE de 33 anys, fadri-
na, atractiva, ulls negres,
rossa, cabells Ilargs, f aré
molt feliç l'home que m'es-
collesqui com a esposa.
Crida al 710087.

SECRETARIA, 32 anys,
amant de la llar, honrada,
vull conèixer cavaller de 32
a 37 anys, bo i amorós, de
la llar. Crida'm al 710087.

ECONOMISTA, 40 anys,
encara que no ho semblen,
voldria conèixer-te, dona.
Tenc molt dolgut l'esperit.
Fins matrimonials. Crida'm
al 710087.

AL.LOTA de 25 anys, fadri-
na, vull l'amistat de mo-
ment, som morena, ulls
verds, estatura 170. Si
tens temps !Hure i em vols
conèixer, crida'm al
710087. Et faré el meu rei.

M'AGRADARIA conéixer-
te, a tu, dona que llegeixes
el meu anunci. Em dic Car-
ies i tenc 45 anys; separat.
Crida'm al 710087 i et ren-
taré el cor, que supós que
está ple de dolor, com el

SENYORA de 55 anys,
viuda, sense fills, m'agra-
daria conèixer un home
que em doni l'amor que ne-
cessit, bons ingressos i
bona feina. Crida'm al
710087.

DELINEANT, 28 anys, som
fadrina, la meya major
illusió és tenir fills i que
regni l'alegria en un matri-
moni feliç. Cavaller, vagi de
pressa i cridi'm al 710087.

ENGINYER, 30 anys, fadrí,
molt atractiu, fins seriosos,
em dic Jaume, has aconse-
guit ja la felicitat, nina? No!
Idó crida'm al 710087, amb
mi l'aconseguiràs.

AL.LOT de 20 anys, fadrí,
vols' ser tu la meya mitja ta-
ronja? Idó endavant, som
alt, prim, ros, ulls negres.
Crida'm de pressa, t'esper,
fins matrimonials, al
710087.

SENYORA, 42 anys, perru-
quera, ulls verds, atractiva,
si ern crides et faré l'home
més feliç del món, t'ho pro-
met. Crida a1710087.

METGE, 32 anys, fadrí,
som formal i seriós. A tu,
dona que llegeixes el meu
anunci, m'agradaria que
em cridassis al 710087.

LLICENCIADA en Medici-
na, 34 anys, fadrina, tonc
un terrible desig de trobar
un jove, si vols alliberar els
teus pensaments crida'm al
710087.

SENYORETA, 20 anys,
vols una relació seriosa,
senzilla i duradora, idó
estic a la teva disposició.
Crida'm al 710087. Mari.

SENYORA, 46 anys, et
somii de nit i tu no ets al
meu costat, et somii de dia i
tu no ets al meu costat,
però més llarg és el dia cer-
cant-te, a tu, homo, amor!
Si estás en la meya matei-
xa situació no ho dubtis i
crida'm al 710087. Juani.

ARQUITECTE, 43 anys, di-
vorciat, m'agradaria conèi-
xer una dona per compartir
les seves penes i alegries.
Crida'm al 710087.

AL.LOT de 19 anys, fadrí,
bons estudis, estalvis, no
m'importa el teu estat civil,
només doman comprensió,
amor i felicitat, no som vi-
ciós. Et voldria conèixer,
crida'm al 710087.

INFERMER, 37 anys, fadrí,
com és de preciós veure el
sol i els estels quan brillen,
només que n'hi ha que ho
fan de dia i altres els ves-
ores com tu i jo. Em trob
molt sol i necessit una dona
que m'estimi i em sàpiga
comprendre. Crida'm al
710087.

ADVOCAT, 50 anys, víudo
sense fills, cotxe, pis, estal-
vis, vull conèixer una dona
que m'estimi molt, que em
doni el seu afecte i amor, si
penses el mateix endavant,
crida'm al 710087.

Pedís anuncis

PERRUQUERIES 	 VENDES



PER IL-LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

Caries A. Gelabert
I Socies

ADMINISTRADOR DE
FINQUES AGENT

IMMOBILIARI
Carrer Jaume Santacilia,
3 ent. 07012 Ciutat de
Mallorca Plaga dels

Nins, 2 baixos B.
Tels. 721730 - 712596.

07600 S'Arenal de Mallorca

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTÍSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI 1 CRISTALL,
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR, 426

CASA BLANCA- TU.: 249039

CRISTALLERIA
TORRES

VIDRES, CRISTALS,
MIRALLS,

MARCS, ALUMINI

CARRER LISBOA, 35
TELS.: 266517 - 491785
S'ARENAL DE MALLORCA

MENJARS CASOLANS
SOM ESPECIALISTES
EN XOT I PORCELLA
FEIWESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCAMENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117

LLUCMAJOR

CONSTRUCCIONS
I EDIFICACIONS
DE S'ARENAL, S.A.

CONSTRUCCIONS I REPARACIONS

EN GENERAL

ESPECIALITAT EN CONSTRUCCIÓ
DE PISCINES

AMB EL SISTEMA •GUNITE•

C/. Cabrera, 18 baIxoa - Tel. 26 53 54 - S'Arenal (Mallorca)
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PERSONALS
VIUDA, 22 anys, la soledat
em fa por, vull ser feliç, si tu
emb pots ajudar crida'm,
som rossa, simpática, tre-
ball fix, estudis universita-
ris, educada. 277990.

SECRETARIA, 29 anys,
170, 75.000 Ptes. al
mes, cotxe, pis a Palma,
aficions a la pintura, la
música, la naturalesa, la
jardinera, senyor inte-
ressat en conèixer-me
amb fins formals cridau
al 277990.

VIDU, 30 anys, indepen-
dent, simpàtic, estudis
superiors, sense proble-
mes, voldria fer amistat
amb fadrina./ separada
/vídua bona, amable,
que li agradi la llar, que
sigui lleial, educada.
277990.

ASSESSOR FISCAL, 46
anys, alt, ben plantat,
responsable, vida cómo-
da, m'agradaria conèixer
senyora / senyoreta que
Ii agradi la llar, 24-33
anys. 277990.

SOM FADRINA, » jove,
guapa, esdevenidor re-
solt, m'agradaria trobar
una persona amb la qual
conviure, primer conviu-
re, amb la independèn-
cia i l'alegria de viure,
tenc 29 anys. 277990.

CAMBRERA D'HOTEL,
25 anys, sense proble-
mes, m'agradaria formar
una llar amb senyor
sense problemes, no im-
porta edat ni estat, que
sigui treballador.
277990.

RECEPCIONISTA, 28
anys, bru, alt i prim, do
de gents, viss sol, in-
gressos elevats, m'agra-
daria fadrina fins a 30
anys, simpática, guapa,
fins matrimonials.
277990.

FADRINA, 27 anys, pe-
ninsular, culta, amable,
158 i 56 Kg., bruna d'u-
Ils clars, voldria formar
una vertadera llar, som
treballadora, simpática.
Si em vols conèixer crida
al 277990.

• •
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FADRINA, 26 anys, tre-
ball fix, el meu preoble-
ma és la soledat, la
meya vida no és alegre
sense el teu amor, ne-
cessit un amic per com-
partir tot el que m'enre-
volta, som maca i atracti-
va. 277990.

FARMACEUTICA, 56
anys, rossa, molt bona
presència, voldria fet
amistat amb fins serio-
sos amb senyor de la
meya mateixa situació
fins als 70 anys, alt, de
bona presència. 277990.

SOM JOVE I BONICA,
visc a Magalluf, estic
cansada de les discote-
ques, m'agrada la tran-
quillitat, la llar, la famí-
lia, tenc 27 anys, treba-
lladora, si emv vols co-
néixer crida'm al
277990.

VIDUA, fils casats, 53
anys, sana, treballadora,
vull refer la meya vida
amb senyor fidel, que li
agradi sortir a passejar,
et donaré estima, amor.
277990.

JOVE FADRI, 25 anys,
vida resolta, grans rique-
ses, m'agradaria trobar
fadrina que valorás la
meya persona, fins for-
mals i seriosos, femeni-
na, elegant, jo ho som.
277990.

PROPIETARI SUPER-
MERCAT a Alcúdia,
grans béns, ingressos,
1'70, ros, ulls marrons,
la soledat em turmenta,
m'agradaria conèixer
senyoreta amorosa,
amable, fins a 35 anys.
277990.

POLICIA MUNICIPAL,
simpática, esdevenidor
assegurat, 43 anys,
bona presència, m'agra-
daria amistat amb fins
seriosos amb senyor
sense problemes, sense
vices, jo faré molt feliç
l'home que es casi amb
mi. 277990.
FADRINA, 32 anys, treball
en un comerç de pells, m'a-
gradaria conèixer senyor
sense problemas, amorós,
relacions serioses. 247912.

SOM PERSONA NOBLE i
voldria tenir relacions,
amistat de moment, amb
senyor culta, de bona pre-
sencia, net, entre els 30 i
els 45 anys. 277990.

DIVORCIADA, sense fills
al meu càrrec, cotxe, cultu-
ra ámplia, m'agradaria tenir
una bona amistat amb sen-
yor fins a 48 anys, que sigui
bo i Ii agradi la llar, passe-
jar, la naturalesa. 277990.

SECRETARIA, 25 anys,
bonica i sola, em sent
trista, aficions culturals,
voldria relació amistosa
amb jove amable i cult,
fadrí, fins als 37 anys,
fins matrimonials.
277990.

ROMANTIC, 27 anys,
m'agrada el camp, pas-
sejar, la música, tenc
cultura i possició, vull
formar una vertadera
llar/família. Si ets com jo,
crida'm al 277990.

FADRI, possició alta,
empresari, vida resolta,
voldria una dolça amistat
amb senyora/senyoreta
fins a 45 anys, jo en
tenc, 53, cult, amable.
277990.

FADRI, 28 anys, treballa-
dor, em vull casar amb sen-
yoreta senzilla, que li agra-
di la naturalesa, passejar,
som sor-mut i m'agradari
que tu també ho fossis,
ambdós cercaríem la nos-
tra próía llar plena de felici-
tat. 277990.

ANGLES, 62 anys, vidu,
visc de rendes i fortuna,
ben plantat, vull fer amistat
amb companya que li agra-
di viatjar i la llar. 277990.

PROFESSORA, 35 anys,
bruna, senzilla, ben planta-
da, excellent mestressa de
casa, vull formar família
amb senyor seriós,educat,
amorós, treballador.
247912.

FORNER, 22 anys, 187,
corpulent, ulls blaus, vull
començar la vida amb sen-
yoreta sense vicis, formal,
de bon cor. 247912.

SECRETARIA, mitja edat,
atractiva, interessant, per-
sonalitat, de gran cor, vull
senyor educat, inquietuds
culturals, sa, per formar pa-
ralla. 247912.

PILOT D'AVIACIO, 33
anys, sa, separat, sense
problemas, bona presen-
cia, voldria fer amistat amb
fins matrimonials amb sen-
yora o senyoreta de gran
cor, que li agradin els nins.
277990. .

DIVORCIADA, 1 fill, fun-
cionària, 35 anys, gran
cor, 163, i 58 Kg., bruna,
vull refer la meya llar
amb home seriós, culte,
educat, 33-48 anys,
sense vicis. 277990.

PERRUQUER, de gran
cor, un poc tímid, vull
trobar jove formal i edu-
cada arrb fins matrimo-
nials, 23-31 anys, sana,
neta, si em vols conèixer
Crida'm al 277990.

DEPENDIENTA, 24
anys, jove, alegre, sim-
pática, voldria tenir rela-
cions amistoses amb
fadrí / vidu finsals 37
anys, que sigui alegre,
sense problemes, fins
matrimonials. 277990.

EMPLEADA DE COMERÇ,
28 anys, sana, neta, m'a-
grada bailar, pasejar, el ci-
nema, voldria fer feliç sen-
yor solitari, indiferent si té
fills. 277980.

PSIQUIATRA, 45 anys,
excellent esdevenidor,
xalet, ateccionat a l'arqui-
tectura antiga, m'agradaria
formar una llar amb amor,
felicitat 1 pau amb senyora
o senyoreta bona i senzilla.
277990.

CAMBRER, 45 anys, amo-
rós, treballador, net, pis
propi, fadrí, voldria formar
familia amb senyora senzi-
lla, agradable i que li agra-
din els nins. 277990.

TRANSPORTISTA, 43
anys, 178, prim, ben plan-
tat, voldria fer amistat se-
riosa amb senyora sense
vicis, pacífica, sana, amb
fins matrimonials. 277990.

RECEPCIONISTA D'HO-
TEL, bons estalvis, sense
problemas, la il.lusió de la
meya vida és formar una
família, voldria senyora o
senyoreta fins als 30 anys,
bona presència, sense
vicis, culta. 247912.

FADRINA, cerc cavaller
educat, amant del món ar-
tístic, fins els 69 anys, amb
fins formals, tenc posició,
cultura, acomodada.
277990.

TENC 28 anys, separada,
castanya, d'ulls clars,
100.000, vull trobar senyor
amb fins seriosos. Crida'm
al 710087.

TENC EL COR ADORMIT
d'esperar i tu me'l desper-
tarás, som tímid, tenc 50
anys, pis, cotxe, em dic
Pere. Crida'm al 710087.

SENYOR 60 anys, comer-
ciant, cotxe, pis, bons in-
gressos, m'agradaria fer
amistat de moment amb
dona senzilla i amorosa.
Crida'm al 710087.

DIVORCIADA, 65 anys, ni-
vell cultural alt, 200.000,
atractiva, agradable, neta,
sense fills, m'agradaria tro-
bar un homo que en faci
feliç i jo a ell. Crida'm al
710087.

DIRECTOR GERENT, 50
anys, sense problemas
economics, voldria conèi-
xer senyora, no importa si
té fills, fins seriosos matri-
monials. Crida'm al
710087.

SENYORETA 19 anys,
corn de preciós és el regne
de l'amor quan un horno és
al meu costat i pot donar-
me malta comprensió i fins
i tot el seu cor, som rossa,
cabells curts, ulls blavosos,
m'agradaria molt que em
cridassis al 710087.

SENYOR ETA 39 anys,
bruna, estatura normal,
simpática i alegre, per ser
feliç no vull castells ni ni-
quesos, només un horno
que sigui amorós i que em
sàpiga estimar, si estás Ile-
gint les mayas quatre línies
que tu siguis la meya mitja
poma corn Adam i Eva. Cri-
da'm al 710087.

DIVORCIADA, 27 anys,
negoci a Palma, importants
bens, voldria fer amistat
amb un bon horno. 247912.

FADRI, 55 anys, bona pre-
sencia, educat, importants
bens, vull formar una famí-
lia amb fadrina amb cultu-
ra, educada, neta, de bon
cor. 247912.
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VIDUA, 33 anys, negoci
propi, bonica,
acceptaria senyor honrat,
responsable per a fins ma-
trimonials. 247912.

COMERCIANT, xalet vora
la platja, cotxe, estrangera,
atractiva, 45 anys, senyor a
qui agradin els nins, el
camp, la vida sana,
277990.

VIDUA, 55 anys, esdeveni-
dor resolt, amorosa, dolça,
maca, afeccionada al tea-
tre, la música, cerc senyor
amb fins formals. 277990.

EL MEU COR CERCA i ella
no és amb mi. La vull fer
feliç,i no la trob, senyor de
27 anys, fadrí, negoci
propi, amorós, bona pre-
sència, crida'm a1710087.

TENC UNA FABULOSA
tècnica per fer-te feliç i que
et riguis amb mi sense
parar. Saps com..? Només
fent-te pessigolles. Som un
bromista, per què? Doncs
parqué som simpàtic i ama-
ble com has pogut compro-
var. Em dic Sergi, tenc 38
anys, farmacèutic,
310.000, pis, cotxe, m'a-
gradaria conèixer-te a tu
que en aquests moments
estás Ilegint les mayas lí-
nies. Si em vols conèixer
crida'm al 710087.

EL MEU COR está ferit, tu
me'l curarás, fes-me feliç,
ho necessit tant, senyor 53
anys. Crida'm al 710087.

ROSSA, tenc 47 anys, ne-
goci propi, em vull casar
amb un home molt home.
Crida'm al 710087.

PROFESSORA D'ID10-
MES, voldria conèixer l'ho-
me deis seus somnis, un
horno que sàpiga el que és
una dona de la llar, bruna
de cabells llargs, ulls ne-
gres, 31 anys. Crida'm al
710087.

SOM ESTUDIANT de COU
i Universitat, carrera quasi
acabada, tenc 22 anys,
m'agrada sortir, no tenc
mals vicis. Crida'm - al
710087.

EM DIC MARIA, tenc 25
anys, fadrina, bruna de ca-
bells arrissats, 169, prima,
si ets un home de bon cor i
vols fer-me feliç, crida'm al
710087.

ESTIC DRET paró em sent
tot sol, esper trobar la sen-
yora que tant cerc paró no
trob, si tens fills millor,
compartiré la meya felicitat
amb tu i amb els nostres
fills, dic nostres parqué els
que són teus, si ens casam
els estimaré com a fills
meus, 200.000, cotxe,
xalet, em dic Josep, tenc
55 anys. Crida'm al
710087.

NECESSIT d'una dona la
seva comprensió i amor,
tenc 37 anys, advocat, no
m'importa l'estat civil, i si té
fills millors, suficients in-
gressos, som bru, ulls
verds, estatura 1'75, el
meu nom és Miguel. Cri-
da'm al 710087.

CRIDA'M deixaràs d'estar
sol, tenc 30 anys paró sem-
blen 27, rossa d'ulls ne-
gres, prima, fadrina, pis,
cotxe. Crida'm al 710087.

CERC LA FELICITAT, quin
me la proporcionará? Tu,
senyora de 42 anys. In-
gressos '200.000, cotxe,
pis, treball en un laboratori.
Crida'm al 710087.

SENYOR ETA 34 anys,
som tímida, treball
d'A.T.S., ingressos 90.000,
fins seriosos, no importa si
tens fills. Crida'm al
710087.

Shrenal
41 de Mallorca
Telèfon: 265005

LA PANOCHA DEL MA-
CHO. Restaurant dirigit
per l'antic propietari de
"Paco el Macho". Cuina
graciosa i salerosa. Carrer
Grúa, cantonada carretera
de S'Arenal. Ca'n Pastilla.
Tel. 269219.

LA POSADA. Restaurant
mallorquí. Freixura de mé,
sopes mallorquines, llom
amb col, esclata-sangs
amb Dom. Davant les asco-
les de Can Pastilla.

RESTAURANT EL PES-
CADOR. Bona cuina ma-
llorquina • i espanyola. Si
voleu menjar bé, anau on
l'amo és el cuiner. Carrer
de Sant Bartomeu, 13. Tel.

- S'Arenal de Ma-
II:-cp,

RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
vengueu. Carrer Acapulco,
4. Sortida, n. 3 - Les Mera-
velles. Tel. 265188.

RESTAURANT DELFIN
DORADO. Bodes, comu-
nions, dinars d'empreses.
Dini per un milenar de
pessetes. Carrer Joan
d'Austria, 13- Badfa Gran.

CA'N QUIRANTE. Cuina
mallorquina. Sopes mallor-
quines, xot rostit. Tel.
265785. Sant Jordi.

OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
tomeu Riutort, s/n. Tel.
262674 - Ca'n Pastilla.

CAFETERIA COSMOPO-
LITA. Pop a la galega. Pei-
xos, marisc i cana. Vinhos
da terra galega. Terra, 44
S'Arenal de Mallorca. Tel
263099.

EL PARADIS DE L'HAM-
BURGUESA. Hamburgue-
ses, salxitxes i pollastres a
l'ast. Marbela, 43. Devora
el quarter de la Policia Na-
cional.

BAR RESTAURÁNT AN-
DREU. Cuina variada i ta-
pes. Sopars deportius i de
companyonia. Carrer de la
Grúa, 6 - Ca'n Pastilla.

RESTAURANT AMEN-
GUAL. Cuina económica.
Carretera Militar, 171. Tel.
267896 - Ses Cadenes.

HOSTAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can Pl.stilla. Tel. 263017.

ES CALIU graella. Carns al
caliu. Vadella- conill- po-
llastre- xot. Graellades i es-
pecialitats argentines. Ca-
rrer de la Grua, cantonada
Albatros. Tel. 260470 Can
Pastilla

RESTA:. CA'N TIA
TALECA. Porcella rostida,
xot rostit i altres especiali-
tats. Presuposts per a
bodes i comunions. Avin-
guda de Carlos V. Tel.
660297 - Llucmajor.

RESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Caries V, cantonada
Carretera de Campos. Tel.
660'89 - Llucmajor.

LA POSADA bar-
restaurante, cuina mallor-
quina, steak house, carns a
la graella. Carretera de s'A-
renal, 102 Tel. 492576 Can
Pastilla.

CA FE CA'N REAGAN.
Berenars i soparets. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
411266 - Casa Blanca.

RESTAURANT CAN VER-
DERA. cada vespre manco
els dilluns, obert de 19 a 4
de la matinada. Garrar Par-
cel.les, 52. Tel. 261057.

SERVEIS
PROFESSIONALS
PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar. Carretera
de Manacor, 391 - Son
Ferriol. Tel. 270645.

ARREGLAM rentadores,
màquines registradores, rà-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Telèfon:
263423.

ES NECESSITA persona
amb ciclomotor per repartir
de matinada a la zona de
s'Arenal. Compatible amb
altres feines. Retribució in-
teressant. 201213 (depar-
tament de distribució).

BALL DE BOT, allota jove
en dóna classes. Grups re-
duits. Econòmic. Per infor-
mació: 416445. Demanau
per na Maite.
S'ARENAL, s'Estanyot, la
Rápida. Mallorquina de 34
anys amb cotxe própi s'ofe-
reix per fer feines de la
casa. Tel. 650017.

SENYORA s'ofereix per a
servid domèstic 4 dies
cada setmana. Tel.
269225.

AL.LOTA amb experiencia
s'ofereix per a cuidar in-
fants a Sant Jordi. 742036,
horabaixes de 3 a 9. Mari-
na.
FERRERIA DE N'ANTO-

NI SEGUI. Ferro i alumini.
Carrer de Castillejos, 53.
Tel. 262592. Coll d'En Ra-
bassa.

METALURGIGA S'ARE-
NAL. Reixats, barandilles,
ferro forjat, treballs en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autelge-
na, treballs al torn. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Telefon:
263910 - S'Arenal.

NEUMATICS SON FE-
RRIOL, equilibrats de
rodes, canvi de rodes i

AvingUda del Cid, 73.
, 413155- Son Ferriol.

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques i sanitarias
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593
Son Ferriol.

PAPERERIA CERVERA.
Material escolar i'd'oficina.
Llibres de comptabilitat.
Cardenal Rossell, 82 - Coll
d'En Rabassa.

MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091,

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314-
Es Pil.lari.

SENYORA mallorquina,
educada i elegant. Parla
alemany, anglès i darlas.
S'ofereix per tenir cura de
senyor o senyora d'edat
com a dama de companyia.
Gari. Tel. 468221.

GUARD NINS a ca meya.
Bon tracte. Tel. 266834.

MARES, vos agradaria de-
dicar més temps als vos-
tres fills, paró no en teniu,
de temps. Deixau-los en
les mayas mans. Trucau de
1430 a 1600 Margalida.
Tel. 416673.

BUGADERIA I tintoreria
Launderette. Rentau vós
mateix. Rentat en sec. Ca-
rrer Sant Antoni de la Plat-
ja,8. Tel. 260370 Can Pas-
tilla.

MAGATZEM DE PINSOS,
adobs i cereals. Distribui-
dor de pinsos PIEMA. Avin-
guda del Cid. 77. Tel.
243725 - Son Ferriol.

AL.LOTA s'ofereix per tenir
cura de nins i per fer neteja
per horas. Trucar els ves-
pres. Bárbara. Tel. 271316.

DONA de 41 anys, s'ofe-
reix per fer neteja a 500
ptes. l'hora a la comarca de
S'Arenal. Tel. 491493.

TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peçes de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

CRISTAL.LERIA TO-
RRES. Carrer Lisboa, 35-
S'Arenal de Mallor9a. Tel.
266517.

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 26433 5-
Con d'En Rabassa.

ENSENYANCES

Academia

BARCELO

48 19 18

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES   

ElANCA
CALCULO  

C. BALEARES,25.2

Arel
T'oferim cursos de pro-

gramacló en:
BASIC

dBASE III PLUS
COBOL

TURBO - PASCAL
TURBO - C

TURBO - BASIC
BASIC2 *

* (el de l'AMSTRAD PC)
I de formació d'usuaris
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un Ilarg etcéte-

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAFIA
COMPTABILITAT

IDIOMES
REPÀS.

Carrer Balears, 25-2-1.
Tel. 491916 - S'Arenal de
Mallorca.

GIMNAS IROY. Abans
Chon-Ma II, Taekwondo,
G. de manteniment, pesos,
g. rítmica, jazz. Professors:
Tita, Manolo Garcia i Do-
mingo Peláez. Plaga de
Sant Marí, 6. Tel. 267994.
Coll d'en Rebassa.

PERSONALS
	

GASTRONOMIA



Demanen 14 anys de presó
per a un empleat d'un
ranxo acusat de violació

El Ministeri Fiscal ha demanat catorze anys i vuit
mesos de presó de reclusió menor per al súbdit ale-
many Siegfrid Voigt, acusat d'un delicte de violació
d'una turista noruega durant l'estiu de 1987 a un
ranxo de s'Arenal.

El president del Tribunal demanà una moratòria
de dos mesos, el temps suficient per demanar que la
testimoni noruega declari sobre els fets, ja que la
víctima actualment vi u a Noruega.

L'acusat treballava en un ranxo de s'Arenal quan
passaren els fets. Siegfried Voigt sempre ha negat
les acusacions, encara que reconeixé que havia rea-
litzat l'acta sexual amb la noruega de comú acord.

Els fets començaren en un bar de s'Arenal, quan
l'acusat va ser invitat per dos matrimonis noruecs a
asseure's a la seva taula, cosa a la qualaccedí. Des-
prés, l'alemany els demanà si volien anar fins a un
ranxo de la zona per muntar a cavalls. Un deis matri-
monis i la presumpta víctima acceptaren la invitació,
mentre l'home de la dona preferí anar-se'n sol.

S'Arenal de Mallorca

Taller de Iteparaeloom

Miguel
Crespí

Campins

BONES FESTES.
SERVEI DE BENZINA I DIESEL

REVISIONS LT.V. FRENÓMETRE
(BANC COMPROVADOR DELS FRENS)

BANC COMPRO VADOR DE LES SUSPENSIONS
DETECTOR D'AMPLITUDS

CARRER D'HÈRCULES, 2
TELF.: 245816

SON FERRIOL
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El nombre de morts per la SIDA s'ha multiplicat per set

Només en un any el nombre de morts a causa de
la Síndrome d'Immunodeficiéncia Adquirida a les
Balears s'ha multiplicat per set: l'any 1987 moriren
tres persones de les vint que patien la SIDA. Fins el
mes de setembre de 1988 el nombre d'afectats puja
a cinquanta-cinc.

Els responsables sanitaries de Balears conside-
ren que aquesta xifra és «molt alta», paró que s'ha
de tenir en compte que hi ha molta població de pas,
molts turistas.

D'aquesta manera, les illes Balears ocupen el
quart lloc de la taula de l'Estat espanyol, després de
Madrid, Euskadi i Barcelona. Per altra banda, deis
cinquanta-cinc casos de SIDA a les Balears, vint són
homosexuals (nou d'ells ja han mort), viht-i-un són
drogaddictes (deis quals n'hi ha cinc de morts), dos
més són homosexuals i addictes a l'heroïna (un de
mort), cinc hemofílics (els cinc han mort), quatre són
fills de p-ares deis' grups de risc (dos han mort), dues
parelles de risc i un altre cas sense classificar.

Durant els próxims mesos, segons fonts de Sani-
tat, és probable que la xifra augmenti entre deu i vint
casos més.

Per altra banda, el passat dia 1 de desembre es
celebra el Dia Mundial de la SIDA.

Dos militars foren els protagonistas d'una picaba-
ralla amb la Policia Municipal de Ciutat, el passat dia
primer de desembre, després d'haver sofert un acci-
dent per part deis militars.

Tot començà quan el vehicle conduït per un deis
militars xocà contra una paret d'un solar del carrer
de Pasqual Ribot. A pocs metres hi havia dues
dones que esperaven l'autobus i que se'n dugueren
un bon esglai.

Els dos militars, que vestien de militars, segons
testimonis presents, no estaven en condicions de
conduir. Poc temps després es presenta la Policia
Municipal per encarregar-se de les diligències del
cas.

Aleshres, segons els testimonis, els dos militars
es negaren a ser traslladats a les dependències poli-
cials de Ciutat. Aquest fet motiva que els policies els

amenaçassin amb cridar la Policia Militar. Els testi-
monis qualificaren els fets de «denigrants».

Dos militars s'enfronten a la Policía Municipal

Mor un turista mentre ballava Espanya és el tercer país europeu amb més nadons afectats per la SIDA
• MÁLAGA. Espanya ocu-
pa el tercer lloc d'Europa dar-
rera de França i Itàlia pel que
fa al nombre de casos de nou-
nats infectats pel virus de la
SIDA (VIH), segons una
enquesta coordinada del doc-
tor Juan Carlos Melchor. L'es-
tudi demostra que un de cada
quatre fills de les dones que
s'injecten drogues neix infec-
tat amb el VIH.

Aquestes dades sobre la

SIDA en infants han estat
una de les aportacions més
'destacades del dese Congrés
Nacional de Medicina Perina-
tal celebrat durant tota la
setmana a Torremolinos amb
la presencia de més d'un miler
d'especialistes.

Des de l'aparició del pri-
mer cas, el 1984, fins a l'ac-
tualitat, s'han diagnosticat
380 infants portadors del
virus de la SIDA a Espanya.
Segons dades del ministeri de

Sanitat aquestes infeccions
han provocat la malaltia de la
SIDA en 27 nounats, dels
qualsja n'han mort 10.

Les estadfstiques del pla
nacional de seguiment d'a-
questa malaltia assenyalen,
d'altra banda, que el 49,4% de
les dones afectades per la
SIDA que van quedar emba-
rassades van decidir inter-
rompre voluntàriament l'em-
baràs, seguint les recomana-
cions del ministeri de Sani-

tat.
D'altra banda, s'ha pre-

sentat al congrés de Torremo-
linos una enquesta realitzada
a 36 hospitals d'Europa en
que es va indicar que quasi el
8% de les embarassades ate-
ses havien utilitzat drogues
durant l'embaràs. En tots els
casos estudiats, la utilització
de drogues durant Vembarás
ha provocat seqüeles medi-
ques en els nounats.

Una dona de 77 anys„ que era de vacances a SA-
renal en companyia d'un grup de jubilats, va morir
mentre estava ballant a la pista de ball de l'hotel on
s'allotjava.

La mort es produí a causa d'una aturada cardíaca,
sense que un metge que hi havia en aquells mo-
ments a l'hotel pogués fer res per salvar la vida de la
turista jubilada.

La dona havia vingut a Mallorca des de Segòvia
en companyia d'un grup de jubilats a passar una
quinzena de dies a s'Arenal.

INSTALIACIONS
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García Fernández retira
la querella contra els
quatre estudiants

Tiren a una síquia els
cos d'un motorista
que havien atropellat

Dues persones han estat detingudes per la Guar-
dia Civil d'Almeria (Andalusia) acusades de tirar a
una síquia el cos del motorista que, moments abans,
havien atropellat.

El motorista, Oscar Fructuoso Díaz, de 17 anys,
va ser trobat mort dins una síquia al camp. Segons
sembla, després que el motocicislita xocás fronta-
ment amb el vehicle ocupat per Juan Manuel Hidal-
go i Manuel del Valle, aquests davallaren del cotxe
per veure com es trobava el motorista id esprés el ti-
raren a una síquia. Segons sembla, el jove motorista
encara no era mort quan el tiraren a la síquia.

Can Pastilla

Onada de robatoris
Aquest passat mes de novembre ha estat nefast

per als comerços de la zona. Una onada de robatoris
ha fet que molts comerços s'hagin vist afectats per la
visita dels lladres. Només en sis dies, el nombre de
denúncies per robatoris a comerços ha pujat a divuit.

L'Associació de Veïns ha obert una 'lista de de-
núncies que es posará a disposició deis afectats, al
mateix temps que s'instalará la policia parqué posi fi
a aquesta ona de robatoris.
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Llucmajor 

L'assemblea extraordinaria
del CDS es va frustrar

El passat 30 de no-
vembre es celebrà una
assarnblea extraordiná-
rIá del CDS de Llucma-
jor. Aquesta reunió havia
estat convocada per ac-
ceptar la dimissió de
l'actual president del co-
mité local, Joaquim Ra-
basco, i elegir un nou
president i una nova
executiva.

Aquesta elecció no es
produí, ja que es dona-
ven una serie d'irregula-
ritats en la presentació
de la candidatura que
optava a la presidencia,
encapçalada per Maes-
tre Gómez. La Mista dels
vint-i-dos components
no duia el segell del par-
tit, per la qual cosa els
oponents no acceptaren
com a válida aquesta
candidatura.

Per altra banda, quan
Joaquim Rabasco va
parlar, es dedica a desa-
fiar els assistents, acti-
tud que va fer que més
de Venta persones
abandonassin la sala,
d'aquesta manera la
reunió es va interrom-
pre.

Annasta situarle) ha

provocat una ruptura
momentània al si del
CDS Ilucmajorer.

DISTINCIÓ

El soldat Llorenç Moja
Salvà ha estat distingit
amb la medalla d'honor
de la carretera. Aquesta
distinció és el reconeixe-
ment al servei que
aquest Ilucmajorer efec-
tuà salvant la vida del
guardia civil Josep Gar-
cia, el qual va ser ferit al
cap pel tret d'un drogad-
dicte, fa uns mesos.

En aquells moments,
Llorenç Moja va treure a
Josep Garcia del cotxe

on es trobava i Ii va fer
una cura d'urgència, fet
que va permetre que el
ferit arribás viu a l'hospi-
tal.

Cal destacar que les
dues úniques medalles
d'honor de la carretera
atorgades a les Balears
han estat per a dos Iluc-
majorers. L'altre Ilucma-
jorer que té aquesta me-
dalla és Josep Rosselló
Salvà, que va ajudar a
una dona que pana dins
l'ambulància que la duia
a l'hospital.

J. Ciar Coll

Pla de Na Tesa

Casa destruida
pel foc
Al carrer de Mas del Pla
de na Tesa, la casa si-
tuada al número dotze
del carrer va quedar
destruïda a causa d'un
incendi que es declarà a
les nou del matí.

El propietari de la
casa donà avís al bom-
bers de Ciutat, els quals
arribaren en pocs mi-
nuts. La primera mesura
que prengueren va ser
tallar el subministrament
de oorrent elèctric per
evitar que es multiplicas-
sin els curt-circuits. Els
bombers donaren per
acabada la seva feina
dues hores després.
L'incendi afecta uns sei-
xanta metres quadrats
de la casa, destruint to-
talemnt algunas habita-
cions de la casa. No es
coneixen encara les
causes de l'incendi, es
creu, però, que va ser
fortuït.

S'Arenal de Mallorca

Detenció d'un delinqüent
de nacionalitat belga

Christian Alain V., de 30 anys, i de nacionalitat
belga, ha estat detingut com a pressumpte autor
d'un intent de robatori amb intimidació a l'interior
d'un comerç.

Els fets passaren al Riu Center de s'Arenal, quan
el belga exigí a la caixera d'una deis comerços que
componen el Riu Center que li donás els diners que
hi havia a la caixa al mateix temps que l'amenaçava
amb una navalla. L'empleada del local començà a
•cridar i aquest, sense insistir més, intentà escapar.

Alguns veïns que sentiren els crits de l'empleada
aconseguiren agafar el belga al carrer de Marbella i
el varen retenir fins que arribaren els efectius de la
policia.

CERRALLERIIIITERIAMBill
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Manuel García Fer-
nández, catedràtic de
Dret de Treball de la Uni-
versitat de les illes Ba-
lears, ha retirat la quere-
lla que havia interposat
contra quatre esludiants
de la Facultat de Dret
per un presumpte delicte
de calúmnies.

García Fernández
s'havia querellat contra
Josep Jona Prats, Joan
Francesc Garcias, Joan
Antoni Planas i Jaume
Xavier Rosselló, inte-
grants de la Comissió de
Normalització Lingüísti-
ca de la Facultat de Dret,
per considerar que
aquests l'havien calum-
niat en públic.

La polèmic començà
quan un catedràtic va
enviar una carta als mit-
jans de comunicació de
les illes on parlava de

qüestions relacionades
amb la normalització lin-
güística. Els estudiants,
membres del gabinet de
normalització lingüística
de Dret, contestaren
aquesat carta amb una
altra carta en la qual im-
putaven a catedràtic el
delicte de prevariació.

Dies després, García
Fernández interposà
una querella contra els
quatre estudiants. El
jutge Maná Zaforteza
considerà oportú instruir
la causa i sollicità als
processats una fiança
de dos milions de pesse-
tes, els qual varen ser
lliurats pels processats.

Finalment, el mateix
García Fernández ha
decidit retirar la querella
contra els quatre estu-
diants de dret.



Organitzat per l'agru-
pació socialista de Lluc-
major, s'ha convocat un
concurs de fotografia per
als afeccionats del terme
de Llucmajor. -

Es podran presentar
un màxim de dues foto-
grafies per concursant,
sota dos d'aquets lemes:
el terme de Llucmajor,
tema lliure. Al darrera de
la fotografia hi haurà de
constar el lema, el nom i
l'adreça del concursant.
El termini màxim d'entre-
ga d'originals és el dia
16 de desembre d'en-

guany, personalment a
la papereria Sol lxent, de
Llucmajor.

Posteriorment es farà
una exposició de les
obres presentades a la
sala d'exposicions de Sa
Nostra a Llucmajor, els
dies 25 de desembre
d'enguany i el primer de
gener del 1989. El 24 de
desembre a les cinc del
capvespre el jurat farà
saber qui ha estat el
guanyador i es procedirà
a l'entrega dels premis.
A tots els concursants
seis obsequiará amb un

Llucmajor

Aviat s'inaugurarà el
nou centre sanitari

TIPOGRAFIA*OFFSET*DPT.FOTOGÁFIC
CARRER DE SANT CRISTÒFOR, 116

TELF.: 268964
S'ARENAL DE MALLORCA

MALLORQUIMICA, S.A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

FÁBRICA I BOTICA A LLUCMAJOR
CARRER DE PERE ROIG, 43 AL 49- TEL.: 660236.

BOTIGA A PALMA
CARRER JOAN CRESPI, 45- TELÈFONS: 230942-454411

rodet de pellícula de la
marca Fisicolor, patroci-
nat per Polacolor, S.A.

Per a més informació

anau a la papereria Sol
Ixent o a la seu de l'agru-
pació socialista (PSOE)
de Llucmajor.

Futbol d'empreses. I Torneig PSOE

Agrupació socialista
de Llucmajor

L'agrupació socialista de Llucmajor ha organitzat
el I Torneig Triangular de Futbol d'Empreses, entre
els equips Restaurant Tropical, Papereria Ferrer i lzy
Publicitat. Els resultats finals han estat els següents:

lzy Publicitat, O - Papereria Ferrer, O.
Papereria Ferrer, 1 - Restaurant Tropical, 1.
Restaurant Tropical, 3 - lzy Publicitat, 6.

Classificació:
lzy Publicitat 	 3 punts
Papereria Ferrer 	 2 punts
Restaurant Tropical 	 1 punt

El màxim golejador ha estat en Roldan, d'Izy Pu-
blicitat. El porter menys golejat ha estat el de la Pa-
pereria Ferrer, de s'Arenal.

Al final del darrer partit es varen lliurar els trofeus,
per part del PSOE, Sa Nostra i Restaurant Gisela, a
més dels trofeus d'Optica Llucmajor i Restaurant
Tropical.

NOVA BOTIGA D'EXPOSICIÓ I VENDA

PEUGEOT
TALBOT
AGENT OFICIAL

TALLERS MARINA
JOANT RAMON CLAR

RONDA DE MIGJORN, 80 (DAVANT EL BAR ODEON)
TALLER: CARRER MARINA, 104 - TEL.: 660521

07620 LLUCMAJOR
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S'Arenal de Mallorca

L'ajuntament de Llucmajor
vol fer una guarderia infantil

L'Ajuntament de Llucmajor té previst la inclusió
d'una partida pressupostària als pressuposts de
1989 que fará possible la construcció d'una guarde-
ria infantil a s'Arenal de Mallorca. Per altra banda,
també es preveu la construcció d'una llar de la velle-
sa.

L'Ajuntament manté contactes amb el propietari
de la finca situada davant del col-legi de Sant Barto-
meu per construir-hi els dos edificis que donarien ca-
buda a una guarderia infantil i a una llar de la vellesa.

S'Arenal de Mallorca

Recital de poemes
El pasat dia 3 de desembre hi va haver un recitat

de poemes a càrrec de Núria Candela, acompanya-
da de Josep Maria Nadal a la flauta dolça. L'acte tin-
gué lloc a la capella antiga de la parròquia de s'Are-
nal, del carrer de la Vicaria, i estava organitzat per
l'Obra Cultural Balear de Llucmajor-s'Arenal.

El recital es dedicà a la poesia catalana contem-
porània, amb poemes de Maragall, Carner, Foix, Es-
priu, Rosselló-Pórcel, M.A. Salvà, Blai Bonet, Pere
Quart, Vinyoli, Martí i Pol, J.M. de Segarra, Pessa-
rrodona, Núria Albó i Concepció  Domènech.

Lluís Vila i Josep Maria Pladevall acompanyaren
la veu de Núria Candela amb els seus instruments.

Per altra banda, Maria Bravo exposà les seves
pintures a la mateixa capella antiga de s'Arenal.

EXPOSICIÓ DE PAISATGES
JOSEP ALVARADO

A L'ESGLÉSIAANTIGA DE
S'ARENAL

DEL 12 AL 18 DE DESEMBRE
DE 6 A 9 DEL VESPRE

Certamen de fotografia 

Primer Concurs de Fotografia PSOE

Dies passats es pro-
cedí a l'adjudicació de
l'equipament i el mobilia-
ri de l'edifici del carrer de
d'Antoni Maura que es
veurà convertit, d'aquí a
poc temps, en un centre
sanitari.

Les pliques de cada
empres que presentava
pressupost primer varen
haver de pasar per la
Conselleria de Sanitat,
la qual aporta el vuitanta
per cent del pressupost
de l'equipament. .

Es presentaven qua-
tre empreses. La decisió
del consistori va estar en
fundó dels informes de
la Conselleria de Sanitat
i de les mateixes pli-
ques. Finalment l'adjudi-
cació es féu a la baixa
per un poc més de sis
milions de pessetes.

Es prensa que el nou
centre sanitari obriria les
seves portes al públic
durant la primera quin-

zena de desembre.'
firma que ha aconseguit
la subhasta, Remes, ha
afirmat que basten quin-
ze dies per equipar i mo-
blar completament el
centre sanitari.



Guillem Ramis i Sastre, deu anys de president del
Club Esportiu Sant Jordi. Un club amb sis equips de
futbol a un poble petit com Sant Jordi són mals de
mantenir encara que ningú, ni jugadors ni tècnics,
cobrin res. Manquen directius i gent per acompanyar
els jugadors de la pedrera en els seus desplaça-
ments.

Per tot això, i per la brega del més passat, en qué
un jugador va donar una pallissa a l'àrbitre, el presi-
dent del Sant Jordi, ens manifesta que está ben can-
dat del càrrec i que el deixaria si algún el vOlgués
remplaçar.

Un problema del C.E. Sant Jordi, és el camp de
futbol. El tenen llogat a na Carme Ramis de Son
Eixut i com és natural han de pagar encara que no
massa. El Pla General de Ciutat, té previst la cons-
trucció d'un camp de futbol, perd malgrat les conver-
ses dels directius del club amb els regidors de l'ajun-
tament, aquesta construcció no será per ara. Tam-
poc han tengut éxit les converses amb els responsa-
bles de l'Aeroport per construTr un camp als terrenys
expropiats que l'Aeroport té tocant el poble i que no
ua per res. L'Ajuntament no ajuda en quasi res al fut-
bol santjordier i d'això se'n queixa el president del
club. •

Biel Mas i Seguí, es Caragol, és el president de la
directiva del Son Ferriol. En Biel, que és l'anima del
Club, recolza molt la pedrera i está molt esperançat
amb l'ascens a Tercera Nacional del seu equip. L'as-
cens no será difícil si tenim en compte el liderat que
duu l'equip Ferrioler des del començament de la
Lliga.

Alevins de la U.E. S'A-
renal. Liders imbatuts

en la seva categoria.

Son Ferriol Tercera Re-
gional. Van segons a la

classificació.

Son Ferriol Preferent.
Van primers a la classi-

ficació.

El president, el vice-
president i l'entrena-
dor, volgueren acom-
panyar al seu equip a
la fotografia per aquest
periòdic. L'equip és el

de Sant Jordi.
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AQUESTA
ETIQUETA

ÉS TOTA
UNA GARANTIA

L'artesania és l'espressió cultural
que millor identifica un poble amb

les antigues tradicions, els vells
costums i amb les pròpies arrels.
Per això, protegir-la és mantenir
viu l'esperit dels homes que ja fa
segles vivien en aquestes terres.

La Conselleria de Comerç i Indústria
del Govern Balear ha creat una

etiqueta que identifica els
Productes de Qualitat Artesana.

Només aquelles empreses amb el
corresponent Document de Qualificació

Artesanal poden utilitzar-les en els
seus productes. I per fer-ho han

d'acreditar, entre d'altres,
l'existència d'un Mestre Artesà

Qualificat que elabori o controli
- la producció d'aquests articles.

Així quan vostè compra un producte
artesanal, aquesta etiqueta és tota

una garantia.

A l'hora de triar, cerqui l'etiqueta
de "Producte de Qu2litat Artesana".

És un missaIge de:

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

1 INDUSTRIA
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Molts de cursets aquest hivern entre els aturats de la nostra comarca, com
aquest de restaurador de mobles que se dona a una fusteria de s'Aranjas-

sa.

Interessant conferencia sobre la Llei de Costes a  càrrec del senador Iluc-
majorer Antoni Ramis al saló d'actes de l'Ajuntament de Llucmajor. Inte-
regsant i tranquilitzant, ja que un article de l'esmentada Llei, diu que aques-
ta no afecta els nuclis urbans. Pot estar tranquila la gent de s'Arenal i Can
Pastilla. Aquesta Llei, no afecta ni els balnearios de s'Arenal construists

damunt la platja.

De vegades, més valia el
moro que el cristià

Un dels esdeveniments més temuts, segles pas-
sats, a la nostra illa era sens dubte el de les lleves.
Les nombroses guerres, els serveis d'armes al Rei i
a la Corona, necessitaven «carn de canó», per l'ob-
tenció de la qual s'usaven els mètodes més expedi-
tius. No ens estranyi, doncs, que només sentit el
nom de la lleva, fugissin i s'amagassin els qui podien
ser cridats a ella.

Som a l'any 1747. Acaba de començar l'any i rei-
nava des de feip pocs dies Ferran IV, substituint
Felip V, el primer dels Borbons. Eren les set del cap-
vespre, de sobte, començà la lleva. Els soldats de-
tingueren tots els homes fadrins que es trobaven en
aquells moments al carrer, a la força i fos el que fos
el seu estament, classe o posició.

Foren en total uns 14.000 els «reclutats» amb tan
dubtosos procediments, els quals serien traslladats
a diferents parts de la ciutat i als ports de l'actual-
ment abandonat baluart de sant Pere, al costat de la
porta de santa Catalina.

El comandant general no admetia cap tipus de sú-
plica. Si no es trobaven els pares, es prenien els fills,
si als comerços no ni havia oficials, els presos eren
els mestres. Res no es respectava. Cridaven el ves-
pre a les cases, entraven sense respectar res ni

ningú, enduent-seels homes capaços de servir fer-
mats com a facinerosos.

El castell de Bellver i altres establiments militars
serviren per allotjar tots els qui tingueren la  desgrà-
cia de ser agafats d'aquesta manera. Els pagesos
deixaren d'anar a la ciutat per por de ser també ob-
jectes de la lleva. El menjar comencá, per tant, a es-
casejar i ningú gosava sortir al carrer.

Moltes dones, com a «mares de maig» del segle
XVIII, sortien al carrer plorant amb els seus fills da-
rrer, planyent-se de la crueltat del comandant gene-
ral. Però en lloc d'alleujament i comprensió, l'única
cosa que reberen varen ser fortes culatades i mal-
tractaments.

Uns quants mesos durà la lleva, anant fins i tot a
les escoles fins el punt que relatà Nicolau Ferrer de
Sant Jordi que «els doctors de Teologia no tenien a

qui dictar, i els mestres de Gramática només tenien
a les seves classes al-lots molt petits».

Finalment, un tràgic 5 de maig, Ila lleva es va em-
barcar cap a Nàpols, i fins i tot abans de partir n'hi
hagué que moriren d'inanició o desesperança. El
contingent es perdé en l'horitzó, davant la  impotèn-
cia dels mallorquins. La majoria no tornaria mai més,
víctimes de guerres, epidémies i fam. Altres, tal ve-
gada començarien una nova vida Iluny de l'illa. Com
si aquella etapa anterior de la seva existència no ha-
gués existit mái.

Però a la memòria dels mallorquins, aquells dies
tràgics quedarien gravats de manera indeleble. I du-
rant molt de temps s'escoltava dir que era preferible
tenir un fill esclau dels moros de l'Alger a ser tractats
amb tanta inhumannitat per aquells que s'anomena-
ven cristians. LACY
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- La urbanització vol solucions
Els vas volen sembrar arbres als carrers
Llucmajor

Els veïns del carrers
de Sant Francesc i de
Pere de Son Gall han
decidit emprendre la mi-
llora dels carrers de
Llucmajor pel seu comp-
te. Concretament es
parla de sembrar-hi ar-
hrphs

Una representació
dels veïns informà d'a-
questa iniciativa a l'Ajun-
tament Ilucmajorer, arri-
bant a un acord en el
sentit que serien els ma-
teixos veïns els que
s'encarregarien d'efec-
tuar els clots i la sembra-

da d'arbres. L'Ajunta-
ment es faria càrrec de
les despeses derivades
de la compra dels arbres
i de les obres per cons-
truir la preceptiva voreta
i adobament de la vora-
via allá on es facin els
clots.

Hores d'ara, ja s'han
sembrat arbres al final
del carrer de Sant Fran-
cesc.

Els veïns del carrer de
Pere de Son Gall també
han volgut dur a terme
aquesta iniciativa, arri-
bant a un acord idèntic

amb els responsables
municipals. Aquí, però,
sorgiren imprevists, els
cables de GESA anaven
pel mateix indret on els
veïns havien projectat la
línia d'arbres. Es va
haver de reformar
aquesta línia, tornant a
tapar els pocs clots que
ja s'havien fet. Per això,
al carrer de Pere de Son
Gall, els arbres es sem-
braran dins el mateix ca-
rrer no a les voravies,
com al carrer de Sant
Frances.

L'Associació de Veïns
de Bellavista-Son Gra-
nada está fent passes
per aconseguir que la ur-
banització de Bellavista
deixi de ser la parenta
pobra de les urbanitza-
cions del terme de Lluc-
majo r.

El PGOU de Llucma-
jor no contempla aques-
ta Lrbanització com a
casc urbà, mentre que
les altres urbanitzacions
veïnes —Son Verí i Cala
Blava— sí que hi estan
incloses. Segons la co-
missió municipal d'Urba-
nisme, actualment no es
pot incloure dins el
PGOU com a casc urbà,
fins i tot no es pot con-
templar com a zona ur-
banística, només com a

solars de futura urbanit-
zació ja que no compten
amb els mínims de ser-
veis i infraestructures.

La urbanització de
Badia Blava es trobava
com la de Bellavista a
principis de l'any passat.
Per mor de les pressions
dels veïns s'aconseguí
un acord de cooperació
entre aquests i l'Ajunta-
ment Ilucmajorer. Les
obres per dotar d'in-
fraestructura i serveis
mínims Badia Blava
varen costar uns qua-
ranta milions de pesse-
tes, distribuïts en cinc
anvs i Pn hasp als snlars
que cada veT tenia.

Aquesta podria ser
una de les solucions per
solucionar els proble-

mes de Bellavista. Un
altre solució seria que es
declarás la zona com a
casc urbà, amb la qual
cosa quedaria inclosa
dins l'aplicació de contri-
bucions especials per
solucionar les deficièn-
cies urbanístiques amb
qué actual compta.

A Bellavista hi viuen
mig centenar de perso-
nes durant tot l'any i més
d'un miler durant els
mesos d'estiu. Fa més
de trenta anys que hi viu
gent i encara no conei-
xen els serveis mínims
d'infraestructura neces-
saris per a la vida en
qualsevol nucli urbà,
com l'enllumenat, l'aigua
corrent, voravies, clave-
gueres, etc...'4141/ 	 -41W  
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REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Recuperem
ca riostra

Prque Mallorca es la casa de tots, a
"Sa Nostra" posam tots els mitjans per a que es
puguin rehabilitar les talanes deis edificis de la
nostra illa,en les millors condicions economiques,
amb la Intencio que aixi tots poguem gaudir d'uns
pobles i unes ciutats molt mes bonics i habitables. A
"Sa Nostra" volem millorar la imatge de la nostra
comunitat i recuperar per a tothom la bellesa del
nostre paisatge urbà i per aconseguir-ho posam a
a la seva disposicio una linia especial de  crèdits
a un interes vertaderament excepcional.

Si vol canviar de casa sense canviar de
domicili, sol.liciti informado a la seva oficina de
"Sa Nostra". Es en benefici de tots.

Sollicitau-ne el fullet informatiu.

Pique Mallorca es la casa de todos, en
"Sa Nostra" ponemos todos los medios para que
puedan rehabilitarse las fachadas de los edificios de
nuestra isla en las mejores condiciones económicas,
con la intencion de que así, todos podamos disfrutar
de unos pueblos y ciudades mucho mas bonitos y
habitables. En "Sa Nostra" queremos mejorar la
Imagen de nuestra comunidad y recuperar para
todos la belleza de nuestro paisaje urbano y para
conseguirlo ponemos a su disposición una linea
especial de créditos a un interés verdaderamente
excepcional.

Si quiere cambiar de casa sin cambiar de
domicilio, solicite Información en su oficina de
"Sa Nostra". Va en beneficio de todos.

Solicite folleto informativo.

Mallorca és ca nostra; recuperem alió que és nostre

CAMA DE BALEARS 
"SA NOSTRA"
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