
Natialencia
Ja s'atansa Nadal, i com l'alosa
ens plau remuntar el vol vers el cel blau,
i admirar la bellesa de la rosa
de l'amistat i de la humana pau.

Per obtenir-ho avui, tots a la Cova
com quan eren immaculs nostres cors,
i amb el goig d'eixa nit, que el món renova,
renovem amb brots tendres, els brots morts.

Polim-nos l'esperit en la rivada
de la Llum de la fe d'eixa diada
que ens porta amb el Nou Nat, els seus amors,

i agermanats, amics, no ens doni febre
anar pel món enmig de neu i gebre,
eixugant dol i penes i dolors.

Francesc Castells i Pla

Teleclub
C. Petra, 9
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Miguel Riera, Premi «Bartomeu
Oliver» de l'Obra Cultural Balear

També feo premiada itssociació de Prensa Forana
la rodella

El nostre conaborador Miguel Rie-
ra Nadal acaba de rebre el premi
de Periodisme Català «Bartomeu Oli-
ver» atorgat per primera vegada per
l'Obra Cultural Balear, amb motiu
del XXVè aniversari de la seva crea-
ció. Aquest premi fou convocat per a
cinc modalitats diferents, en una de
les quals i a través de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca, en par-
ticipa també el nostre setmanari.

Miguel Riera s'ha fet creditor d'a-
quest guardó per la tasca periodís-
tica desplegada a la secció «Al vent»
del nostre setmanari (1967-1975) i
l'espai radiofònic «Mallorca al vent»
emes per Radio Popular durant els
anys 1972 a 1984, així com per la
seva participació cons-tant en tre-
balls pel foment de la cultural del
país.

Tots els premis eren enfocats al
reconeixement d'uns valors en el
camp de l'estudi de la nostra reali-
tat social i en el conreu d'unes disci-
plines i una activitat dirigida a la
defensa, normalització i difussió de
la nostra cultura.

El Jurat que concedí els premis es-
tava integrat per les persones se-
güents: Miguel Alenyar, Miguel Fu-
llana, Climent Garau, Josep M.
Llompart, Ignasi Ribas, Joan Mira-
Iles i Anna Moll.

El premi «Francesc de Borja Moll»,
destinat a una persona o entitat ju-
rídica que hagi treballat activament
en la tasca de normalització social
cultural, fou concedit a l'Associació
de la Premsa Forana de Mallorca, per

les seves publicacions en català o per
les que en elles hi té presencia la
llengua catalana, perque totes elles
duen a terme la tasca de normalit-
zació lingüística, són un model a imi-
tar per l'altra premsa local i perquè
per a molts mallorquins són l'únic
mitja escrit en la nostra llengua.
Aquestes publicacions són les se-
güents: «Es Saig» d'Algaida, «Flor
de Card» de Sant Llonrenç, «Bona
Pau» de Montuïri, «Bellpuig» d'Ar-
tà, «Pârtula» de Pèrtol, «Campanet»
de Campanet, «Sant Joan» i «Mel i
sucre» de Sant Joan, «Santa Eugê-
nia» de Santa Eugenia, «Galatzó» de
Puigpunyent, «Sa Comuna» de Sel-
va, «Castell Llubí» de Llubí, «Es Pi
Gros» de 1.1oret de Vistalegre, «Cap
Vermell» de Capdepera, «S'Arenal de
Mallorca» de S'Arenal, «Fent Cerre-
rany» de Maria de la Salut, «Santa
Barbara» i «Molí Nou» de Vilafran-
ca, «Llucmajor de pinte en ample»
de Llucmajor, «Veïnats» de Calvià,
«Inca Revista» d'Inca, «Es Castellet»
de Bunyola i «Felanitx» de Felanitx.

Un doble motiu doncs, ens ompl
de satisfacció avui. Per una banda el
reconeixement d'una tasca coherent,
amb una orientació claríssima i que,

pel que fa al nostre setmanari, es
concreta en més de vint anys de col-

laboració mai interrompuda, del nos-
tre company Miguel Riera. I per l'al-

tra la valoració de la línia assumida
pel setmanari Felanitx en favor de

Ia normalització lingüística.

Els temes que ja puden
Els lectors trobaran que insistim

molt en temes relatius a l'Ajunta-
ment. De vegades ens hem demanat
si l'Ajuntament serveix per res, i la
resposta és que, si no per altra cosa,
sempre serveix com a font inesgota-
ble de comentaris, sorpreses, motius
d'especulació o simplement de con-
versa.

Ara resulta que, fa poc Inés d'una
setmana, va sortir una convocatòria
per una sessió extraordinaria del ple
municipal. Això no tendría res de
particular, ja que sovint se fan ses-
sions extraordinàries a la Sala, si
no fos per la data, que es dia 8 de
febrer de l'any que ve. Si tenim en
compte que les sessions se convo-
quen de vegades amb només dos dies
d'anticipació, el fet que el batle haja
firmat la convocatòria dos mesos
abans de la feta, resulta, si més no,
desconcertant.

Segons sembla, els grups «Coloms
a la Sala» i «Socialista» varen dema-
nar aquesta convocatória per estu-
diar i resoldre alguns temes d'un
decisiu interés com són: l'urbanisme,
la seguretat ciutadana i la normalit-
zació lingüística.

El senyor Batle i el seu grup majo-
ritari, però no massa, han cregut, se-
gurament, que aquests temes no eren
gaire importants i que podien espe-
rar un poc més. Aquests temes, que
no varen sebre resoldre els consis-
toris anteriors, continuen sense plan-
tejar-se mig any després de les dar-
reres eleccions municipals. Són tres
temes importants i cadascun merei-
xeria un comentari, però n'hi ha un,
el de l'urbanisme, que ja passa d'es-
candalós.

La ineptitud del grup del PDP per
a resoldre el tema urbanístic ha es-
tat oceànica, ha quedat demostrada
al llarg d'aquests anys i la história
es prou coneguda de vostès. Ha fet
vuit anys que, a les primeres elec-
cions democràtiques, tots els grups
varen assenyalar que la revisió del
Pla General d'Ordenació Urbana era
una qüestió prioritaria i que havia
d'esser abordada amb tota urgência
per la corporació. A hores d'ara, ni
s'ha revisat el pla; el que s'ha fet
no serveix per res; tornam tenir vi-
gent la normativa antiga, que tothom
considerava impresentable; se fan
obres sense cap casta de control; fins
i tot als llocs on hi ha una norma-
tiva establerta expressament i a pos-
ta no se respecta; fa anys i panys

que se demana un celador d'obres
que no arriba i, mig any despres
d'haver-se constituït el nou ajunta-
ment, d'aquests temes, no se'n parla.

Per a l'Ajuntament de Felanitx les
qüestions realment importants
els traspassos de sepultures, les con-
cessions de nínxols, repartir llet a les
escoles com si això fos Biafra, cons-
truir un aparcament al cementeni pel
dia de Tots Sants, continuar en si:u-
rna la política imperant eis darrers
vuit anys de recaptar molts de do-
blers, de gastar-los sense to ni so, i
no encarar cap ni un dels problemes
vertaderament urgents de la nostra
collectivitat.

Aquest es el trist panorama. Si tro-
bau que heu de dir molts anys,
«molts d'anys» i «en vida seva».

Pirotècnic

Diumenge arriba el
Patge Major de SS.PANI.

Diumenge que v&diá 27, a les.' 10,
del mati arribarii a Felanitx el Patee
Major . de Ses Magestats els Reis Mš-
gics, per tal de recollir les carts .

tots els nins i nines.
El missatger, en cercavila, tresca-

rala població.

Que el missatge del
Nadal arribi a TOTES
les liars de Felanitx
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

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

SANTORAL

Diu. 27 St. Joan, ap. i evg.
Dill. 28 La Sgrda. Familia
Dim. 29 St. Tomás Becket
Dim. 30 St. Sabí
Dij. 31 Sts. Silvestre i

Coloma
Div. 1 Sta. Maria M. de Déu
Diss. 2 St. Basili el Gran

LLUNA

Quart creixent dia 28

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 1 19,30. Diumenges í festius,
a les 9,30 16 1 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 1 14 h. Diu-
menges 1 festius, a les 19 la.

Palma - Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges I festius, a
les 20,30 h.

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

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

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

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes . Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Pela/lita: A les 18
h., excepto dissabtes í diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

TELEFONS D'INTERES

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

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

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

Restaurante

EL BOSQUE
ESPECIAL NOCHEBUENA

Sopa de Mariscos

Cócktel de Cambas

Espárragos dos salsas

Aguacates con Gambas

Pavo

Lechona
Paletilla de Cordero

Rape Marinera

Langosta Bellavista
Merluza a la Vasca

RESERVAS: TEL. 57 50 46

Compro monedas
antiguas

Inf. Tel 575700

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

•.#
A BINIFARDA, ES VENEN 4 quar-

terades, amb caseta vella i 3 cuar-
terades i mitja.
Inf.: Tel. 580406 (els vespres).

EXTRAVIADO PERRO ibicenco
marrón pelo duro, en Calas de
Mallorca. Atiende por Faisán.
Se gratificará su devolución con
50.000 ptas.
Inf.: Tel. 573515

VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition».
Mando a distancia,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CERC UN DESPATX per a llogar.
Infor. a aquesta Administració

C. N'Alou no. 10	 — bajos — FELANITX Tel. 582450
_.[M11•11n11111IN 1167	 •ISILiN•ir	 n19:111.111=11.22

Pau i Amor per a tothom vos desitja...

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Fontanería Hnos. Repiso, C.B.
Instalaciones sanitarias - Calefacción

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

C. Cavall Mari, s -n - Tel. 575012 - Porto -Colom

En NOVEDADES LOBELIA
disponemos de un gran surtido en
BATINES y PIJAMAS DE SEÑORA

y NIÑO
C. Major, 46 - Tel. 580871
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FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8 - 2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos dé su remisión a la Comu-
nidad Autónoma y al Delegado del
Gobierno en Baleares, de su publi-
cación en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial y en las car-
teleras públicas y de su posible in-
serción en la prensa y en el Bole-
tín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 21, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:

Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.

Se aprobó inicialmente el expe-
diente de suplemento de crédito por
medio del superávit del último ejer-
cicio.

Se fijaron las remuneraciones y
asignaciones de los miembros elec-
tivos de la Corporación.

Se acordó la prórroga por un año
del contrato formalizado con D.a

María Mas Vallbona para la vigilan-
cia, cuidado y limpieza del Colegio
Reina Sofía de S'Horta.

Se acordó que la Corporación siga

asistiendo a los oficios religiosos de
las fiestas patronales de Felanitx y
todos sus núcleos de población, así
como el día de San Agustín en el
Convento y la Fiesta de la Corona-
ción de la Virgen de San Salvador.

Se acordaron diversas concesiones
de solares para sepulturas, diversas
concesiones de nichos y diversos
traspasos de concesiones de sepultu-
ras en el Cementerio Municipal.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los meses de agosto y septiembre.

El Sr. Alcalde contestó a los rue-
gos y preguntas que le fueron formu-
lados por los Regidores en el Pleno
ordinario de septiembre.

Se procedió a formular diversos
ruegos y preguntas por los Regido-
res.

Felanitx, a 22 de octubre de 1987.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosrne Oliver Monserrat

SE NECESITA PERSONA para
atender clientes en Centro Comer-
cial en Cala d'Or. Servicio militar
cumplido.

Informes: Tel. 657388 (Sr. Obrador)

SE NECESITA MECANICO Y
APRENDIZ en motores marinos.
Inf.: Tel. 575266.



Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Cal, 17 - Tel. 581197

Les desea una feliz Navidad y un
próspero Año 1988

y les recuerda que los días 31 de diciembre y
5 de enero permanecerá cerrado

FELANITX

4 En Riera, un Immenot

En Xim era un allot inquiet. So-
miava fer grans coses a la vida. Vo-
lia lluitar per la veritat i la justicia.
No entenia perquè tants nins es mo-
rien de fam. Tampoc entenia perquè
encara hi havia pobres en el món. Li
costava molt repartir entre els amics
les seves coses; els grans l'havien
ben ensenyat a guardar-les gelosa-
ment.

Per Nadal va sentir parlar de po-
sar una llum a casa com a símbol de
la pau. Ell també la volgué encendre.
Amb uns quants doblers que tenia
va comprar-se una espe1ma ben grui-
xada i la posa vora el betlem. Aque-
lla llum significava per a ell tota
una esperança: ell pentanyia als qua-
tre mil milions d'habitants del món.

Cada dia de les vacances passa una
estona vora el ciri encès. Enlluernat,
pensava en els nins com ell que, al
Liban, al Salvador, a l'Iran o al Txad,
no tenien casa perquè la guerra l'ha-
via destruïda. No entenia gens ni mi-
ca com uns homes importants del
seu país —que dejen voler la pau—
seguien construint armes i les envia-
ven a aquells països tan llunyans per-
què es matassin.

Un vespre que no podia dormir-se,
pensava en la conversa que havia
sentit a taula tot sopant. Son pare,
quasi plorant, explicava que ells
també, a qualsevol moment, podien
esser destruits, si els arribava un
missil. Altres països també tenien els
missils preparats per a ser dispa-
rats. També dejen que ho feien per
Aefensar-se. Entre esclats i holocaus-
tes de pobles, la son anà destriant
un somni d'angoixa i de mort. Sols
la flama del ciri es movia; era tot
un signe de protesta contra la quie-
tud final.

L'endemà en Xim, sempre davant
la llum del ciri, seguí pensant. Esta-
va descoratjat perquè podia fer tan
poc per la pau del món. Estava, per?),
segur d'una cosa: les armes i la guer-
ra les feien les homes. Si es així, tam-
be hi ha d'haver la manera com els
homes poden desfer-se de les armes

i poden assegurar la pau, deia ell
tot conseqüent.

En Xim anà importunant les per-
sones grans; els demanava que feien
perquè arribas la pau al món.
— Uns li deien que la millor manera

perque no hi llagues guerra era
estar ben armats; aixi els altres
tindrien por i no atacarien.
Altres parlaven d'unes reunions
de delegats i caps d'estat, on sem-
pre es discutia i discutia...

Hi havia els qui asseguraven que
la millor defensa era no pensar-
hi; la guerra era Iluny encara.

— Algú també li digué que la pau
comença dins el cor de cada per-
sona, quan deixa un poc allò que
és seu i es posa a compartir amb
els altres allò que es té.- - alegria,
amor, temps, saber, treball, casa,
diners...

Ell no sabia quina resposta era la
millor. Era molt jove encara i les
belles paraules l'embullaven. Per?)
insistia: hi ha d'haver una manera
que faci arribar la pau. Si els homes
voten, un dia, destruiran les armes i
en faran eines de vida.

A la nit, novament, sols la llum
de l'esperança illuminava la casa.
Era el símbol del desig inquiet d'en
Xim. Com la seva, altres llums res-
plendien a moltes altres llars. Eren
milers i milions de llumets encesos
a tot el món reclamant el mateix:
la pau. Nosaltres a casa també te-
níem una llum encesa. Era Nadal.
La pau arribada.
Bon Nadal i bones festes
les desitgen els monitors i els nins
del Club d'Esplai Albada.

SE ALQUILA PISO sin amueblar
In f.: Tel. 580667

CONIP110 CACHORRO PASTOR
ALEM AN.
Inf.: Tel. 575601

BUSCO PISO para alquilar. Amue-
blado. Inf.: Tel. 575945

cartes al
gir  C

LES EXCUSES NO S'EXCUSEN
EN ELS EXCUSATS

Es pot tractar d'una illusió tren-
cada i, Os clar que els excusats són
un element imprescindible i decissiu
dins el món de les necessitats dels
felanitxers. Fins i tot es pot arribar
a l'esquizofrenia total en cas de que
manqui urgentment un excusat. Pera
ens ha arirbat noves de que els japo-
nesos han aconseguit vuire feliçment
i amb tota seguretat sense necessitat
de tenir un excusat dins la seva vida.
Aix?) pot eser molt important pels
felanitxers. Ës una novetat que es
pot escoltar, no amb una orella, sinó
fent l'esforç físic d'escoltar amb
DUES orelles cadascun dels adictes
o els afectes dels excusats. Per ab(?)
creim que el Sr. Batle de Felanitx,
sempre mirant pel bé del poble, po-
dria aconseguir que els felanitxers (i
fins i tot altra gent) afectats del
síndrome de l'excusat, es puguin re-
habilitar en un bon centre de desin-
toxicació.

Per?), segons ens han dit els japo-
nesos, creim que en cas d'emergèn-
cia els excusats no són necessitat fo-
namental en aquesta faceta impor-
tant de la vida social felanitxera.

Per això creim necessari que el

senyor batle comprengui que avui

en dia, la manca d'excusats no hau-

ria d'esser obstacle per poder obrir

les portes de l'escorxador vell com

a centre i fonament d'activitats i cu-
rolles culturals dins un poble dub-

tós com es ara Felanitx Ciutat.

Així doncs, creim que tal negativa
a semblant proposta no es excusa
com per excusar-se amb els excu-
sats.

Atentament,

Maria Joana

Alternativa a grup cultural
(si ens deixen)

PER A NADAL UN
BON REGAL A

«CA SES MARILLES»
Mar, 24 - Tel. 582165

¡MOLTS ANYS!

Dissabte passat llegia a un diari de
Ciutat que en Miguel Riera i Nadal
havia rebut, el dia anterior, un pre-
mi de l'Obra Cultural Balear per la
seva llarga tasca d'empenta cultura,'
al poble de Felanitx. Crec que es de
justicia dir que, sí senyor!, se'l me-
reix. En Riera, com qui diu, ha fet
de tot dins el camp de les distintes
manifestacions culturals: teatre, di-
buix, ceràmica, ha fet molts de pro-
grames de radio, es mestre d'escota,
ha escrit n 3 articles al setmanari
LANITX i a altres publicacions, col-
labora a la Fundació Mossèn Cosme
Bauça, ha estat el cap de llista de
la primera candidatura nacionalista
a Felanitx, la qual va impulsar la Ca-
sa de Cultura i la retolació dels car-
rers en català, ha organitzat conf•-
rencies, exposicions, i no sé guan-
tes coses més.

En aquest món, per sort, tot és cri-
ticable, però sobretot es criticable no
for res i encara no fer res i criticat.
Vull dir que la feina que ha fet i fa
en Riera té partidaris i detractors,
per?) que fins i tot aquests darrers
l'hauran de considerar de pes dins
l'entramat social d'un poble que
actualment destaca per una vida so-
cial (englobant en el terme els as-
pectes polItics, econòmics, cultu-
rals, ...) insulsa, poc trascendent
en regressió. I dir que Felanitx va
magre es una tesi d'en Riera, a qui
la seva voluntat d'agitació social (en
el bon sentit del ter-me), li fa desit-
jar un poble més dinàmic.

Ningú que el conegui no em nega-
rá que en Miguel Riera sigui xerra-
dor. Des del meu punt de vista, des
una sort per a l'altra gent, perque
té una riquesa d'expressió oral clac
molt poques persones aconsegueixett.
Si aquest país no arias tan endarre-
rit, en Riera seria professor d'untat
escola de preparació de locutors dei
radio i televisió. Es culte i enginyós„
i sempre té el recurs idiomatic
quat per al moment oportú. En cor-i
ta manera, i estic segur que li plaurft,
la comparació, es el Josep Pla de Fi-.
lanitx. No en va, en Riera té les
obres completes del gran escriptor
de Palafrugell, a qui també agradava.
dur molta activitat i mantenir llar-•
gues converses.

En definitiva, un homenot!

Nicolau Barceló

VENDO CAMARA reflex marca
Mamiya ZE - 2 Quartz con objeti-,
vos Zum mas lias.

in I.: Tel. 580032

CONTE DE NADAL

UNA LLUM PER LA PAU

Mejore su inglés
aquí en Felanitx

Call1711R
ENGLISH SCHOOL

A partir del lunes 11 de Enero en el:
Carrer des Call, 17

• Clases a todos los niveles a horas convenidas

• Clases especiales para profesionales

• Con material moderno y variado

• Biblioteca para consulta con programas especiales
de vídeo en inglés

• Director británico

• Otros idiomas europeos disponibles

INFORMACION Y MATRICULA DESDE AHORA: Tel. 58 10 80



DISCO eirnly6 CALA D'OR
DISCOTECA
CALA DOR MALLORCA

Les desea feliz Navidad y Año Nuevo
y les invita a visitarla los días 24, 25, 26,
31 de diciembre y 1 y 2 de enero.

COTILLON, días 24 y31 (Reservas Tel. 2063921

Cafetería COSMOS
PORTO-COLOM

Les desea una feliz Navidad y un prós-
pero Año Nuevo y les ofrece su menú
especial de Nochevieja:

SOPA MARINERA

PAVO A LA CREMA

PIÑA A LA FRAMBUESA

NARANJA AL CHAMPAGNE

Vino: BERICHO rosado

Champagne: CASTELLBLANCH

UVAS DE LA SUERTE

PRECIO POR PERSONA: 1.500 PTAS.

Cena de NOCHEVIEJA
APERITIVO

Martini rojo y blanco
Fino Gaditano

MENO

Crema de Gambas

Ensalada de Mariscos,

Barón de Cordero con salsa de ciruelas
patatas rizadas y verduras del tiempo

Helado «Ponderosa»

Surtido de turrón
Café y licores

Uvas de la suerte
y Cotillón

Vinos: Siglo blanco y tinto
Champagne: Freixenet

PRECIO 5.500 Ptas.

Baile amenizado por la orquesta
MACAO

RESERVAS: Tels. 581811, 581135 y 575602
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Magnífic recital uric
Diumenge passat, a l'església de

Sant Alfons, com estava anunciat, se
celebra el recital líric organitzat per
l'activa Comissió de Cultura de la
Llar del Pensionista de la nostra ciu-
tat, i es pot afirmar que el resultat
fou un vertader i rotund exit, tant en
el caire artistic com en el de la con-
currencia, que omplí les naus del
temple.

La soprano Maria J. Martorell i el
baríton Francesc Bosch, com sem-
pre, actuaren a gran nivell artístic
i popular, i el pianista Andreu Ben-
nasar els acompanya amb gran mes-
tratge. La presentació que va esser a
càrrec d'Antoni Obrador Arnau, amb
caracter molt familiar, fou ben en-
certada.

Resumint, va constituir un bell
pòrtic a les properes festes, amb po-
pulars romances sarsueleres, romàn-
tiques cançons d'altres temps i en-
tranyables càntics nadalencs, que
elnbadaliren la nombrosa assistència
i sumiren en la nostalgia de l'agrado-
sa de les recordances a molts de
presents.

Enhorabona als organitzadors i
que per molts d'anys.

Olis de J. Montejo a «Sa Nostra»
Fins el proper dia 6 de gener ex-

posara els seus olis el pintor Jesús
Montejo a la sala «Sa Nostra».
Aquest artista es bastant assidu de
les sales de Felanitx i la seva obra
sempre ha estat ben rebuda pel pú-
Wic local. Gaudeix d'una paleta molt

brillant i són prou característics els
seus paisatges d'oliveres i els bode-
gons.

Visita cultural a Felanitx
El passat dia 17 un grup de setan-

ta persones pertanyents a la Llar de
ia Tercera Edat, iniciaren una visi-
ta cultural a la nostra vila. Comença
amb una explicació de Bartomeu Pou
entorn al procés de confecció dcl
setmanari i la regidora de Cultura
Catalina Picó, qui els convida a par-
ticipar en l'activitat cultural del po-
ble.

A l'Ajuntament el batle Cosme Oli-
ver agraí la visita i explica el funcio-
nament de l'Ajuntament. S'obsequia
els visitants amb un llibre recent-
ment aditat sobre Mn. Caldentey i
un petit refrigeri. Seguí la visita a
Ia parròquia on el rector Mn. Miguel
Serra s'oferí des del seu càrrec i tot
seguit Mn. Pere Xamena explica la
història del temple.

A Felanitx Radio i Televisió rebe-
ren també una explicació sobre el
funcionament de l'emissora de part
de Joan Mestre i se grava un progra-
ma que es va emetre després de l'in-
formatiu del migdia.

Després del dinar de germanor a
Ca'n Bono, es visita la Fundació Bau-
0, la Ceràmica Mallorca, on en Pere
Bennassar explicà el seu funciona-
ment i acabaren la jornada al Celler
Cooperatiu, on foren obsequiats amb
una degustació de vins.

Dilluns dia 21 se visita la Cristal-
leria Felanitx, on Paco Gavifio mos-

tra el funcionament i les noves tèc-
niques de manufactura de vidres,
obsequiant-los amb un refrigeri, i
sortejant entre els assistents un viat-
ge a Menorca en collaboraciú amb
Viatges Porto Cari.

La Llar de la tercera Edat agraeix
tots aquests obsequis.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TEATRE

L'assistencia a les respresentacions
de l'obra d'En Xesc Forteza «Majè-
rica» sera els dies 28 i 29 de desem-
be. La sortida sera a les 4 perquè
abans se visitara el betlem napolità
de la Biblioteca March.

Per a inscripcions, dissabte i diu-
menge d'onze a una.

Per a assistir a la representació de
«Carmina Burana» al Teatre Princi-
pal, la inscripció acabara el proper
dijous dia 31 a migdia.

vida social
BODA

Dissabte passat, al santuari de
Sant Salvador, es varen unir en ma-
trimoni els joves Miguel Angel Man-
resa i Montserrat i Margalida Agus-
tina Mas i Barceló. Beneí l'enllaç
Mn. Leandre Martí 1, ez Oliver.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius D. Andreu
Manresa Andreu i D.a Dora Monser-
rat Escandell; D. Antoni Mas Calden-
tey i D.a Isabel Barceló Nicolau.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Maria An-
tònia i Andreu Sebastià, el seu cosí
Sebastià, el seu fillol Miguel Angel

i Na Soria Massutí; per la nuvia ho
feren el seu germà Bartomeu, M.
Antònia Martí, Dolors Fuster, Cateri-
na Adrover i Magdalena Serra.

Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit al restaurant Marblau de
Portocolom.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació als novells esposos.

Vigilia de Nadal
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

La vigilia de Nadal començarà a
les 9'30 del vespre i es desenvolupa-
ra amb l'ordre següent: Lectures,
anunci de l'Angel, sermó dc la Ka-
lenda, cant de la Sibilla, adoració
dels pastors, ofrenes i continuació
de l'Eucaristia.

ESGLËSIA DE ST. ALFONS
Començarà a les 930 del vespre

amb el cant d'entrada. Després de
Ia salutació el nin Pere A. Sansó
pronunciara el sermó de la Kalenda.
Glòria i entrada dels pastors, oració
i lectures. Cant de la Sibilla per la
nina Maria Manuela Tejedor. Abans
de l'ofertori, que seta a càrrec dels
a iii In nes del co 1.1 egi, ad o rae i(') dels
pastors i continuació de l'Eucaristia.

Presidira l'Eucaristia el P. Antoni
Oliver Monserrat, C.R. i la recent-
ment estrenada «Capella Teatina»,
sota la direcció de Sor Caterina Puig,
interpretara els cants propis de la
celebració.

ESGLESIA DE ST. AGUSTI
La vigilia de Nadal començarà a

les 9'30 del vespre, hi haurà el cant
de la Sibilla.

NECESITO CHICA para trabajo en
Bar Restaurante en Cala d'Or.
la.: Tel. 658185
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Per P. Xamena
1901

Octubre, 1.—Canta missa nova a la parròquia p. Francesc Monserrat
Uguet.

Octubre, 2.—Celebra missa nova a Ca's Concos D. Guillem Vaquer
Rigo.

Octubre, 4.— Morí Sor Maria dels Dolors Pastor, religiosa trinitaria.
Octubre, 5.—Morí als 18 anys Teresa Cruellas Sureda, filla del ex-

batle Antoni Cruellas.
Octubre, 11.—Dugueren del camp a ca-seva un cabrer ferit per l'amo

de la terra on pasturava les cabres sense permís.
Octubre, 15.—S'obrí l'escota nocturna d'adults que dirigeix el mestre

D. Felipe Company.
Octubre.—Els porcs grassos van a 10 pessetes l'arrova.
Novembre, 3.—Es representa en el teatre,  «Don Juan. Tenorio».
Novembre, 5.—Morí el tenor Joan Bou Roig.
Novembre, 10.—Eleccions municipals. El mes de novembre dels anys

imparts se celebraven eleccions municipals per elegir la meitat de l'Ajun-
tament, o sia nou regidors. L'Ajuntament format pels regidors nous i els
que havien quedat, es constituïa dia 1 de gener de l'any següent i elegia
el batle.

Novembre.—S'encantà a la Sala l'abasteixement de neu.
Novembre, 17.—El Bisbe D. Pere Joan Campins beneí el nou Hospici-

Hospital. El capvespre inaugura una tómbola. Hi acudí molta gent. El
nou edifici ha costat 59.536'86 pessetes que s'han pagat 55.684'98 de la
manda pia de D.a Antònia Soler i 3.851'88 de la manda pia del Rector
Baró.

Restaurant Bon Port
Vos desitja un bon Nadal

i feliç Any Nou
Obert tot l'any

C. Pizarro, cantó Churruca Tel. 575174 Pto-Colom

Se precisan DEPENDIENTAS
Zona CALA FERRERA

Se valorará conocimientos inglés
Informes: José Sirer, SA.

C. Major, 28
	

Tel. 580309

(4 .24 iztt €114+4  

Si vos interessa parlar millor, heu de saber que...

no es correcte dir:	 conv(; die:
• ajedrés	 • escacs
• barco	 • vaixell
• sello	 • segell

Exemples:
• Aquella partida d'escacs s'allarga massa
• Anirem a Barcelona en un vaixell de la Transmediterranea
• A les oficines de correus venen segells              

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [lull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Les desea felices fiestas
y un próspero Año Nuevo

Carta especial navideña    

Reserve su mesa              

Topnejats Offions i
Carnisseria maRl comen

DE FELANITX i PORTO-COLOM

Vos desitgen unes bones festes de
Nadal i feliç 1988

Les carns Inés exquisides per a la seva taula

Gran assortit de fiambres de les millors marques    
HORARI: De dimarts a divendres obert els horabaixes.

Dissabtes, obert tot lo dia. Diumenges obert els dematins     

FORN I PASTISSERIA ROIG
C. Zavellà, 15 - Tel. 580523

Desitja als seus clients i públic
en general unes
BONES FESTES

i un prósper ANY NOU

Pa, pastisseria, ensaimades i tota classe de reposteria 

ELECTRO-FRED
F. Contreras

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

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580349
FELANITX

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!      



Un obsequi de

qualitat,

el trobareu a

CEQÁMICA6
MALLORCA

FABRICA DE CERAMICA
C. Sant Agustí, 50 - Tel. 580201 FELANITX

TENDREM OBERT TOTS ELS
DIUMENGESIDE DESEMBRE DE 10 a 13

Dies feiners: De 9 a 13 i de 15 a 19
Dissabtes de 9 a 13

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

Honda Crucero Baleares, s-n. Tel. 575151 - PORTO-COLOM

Su restaurante de confianza

Les desea unas felices fiestas
y próspero 1988

Se les obsequiara con una papeleta de una CESTA que se
sorteará el día 5 de enero.

Si quiere estar a la última,
monte una cocina de primera.

Pescados Angela
C. Sta. María, 25 - Porto-Colom

Lesidesea felices Navidades
y espera poderles servir en

PESCADOS FRESCOS y MARISCOS

Haga sus encargos en Tel. 575782
Abierto todos los días

FELANITX

Cronicó Felanitxer
XIII -XIV

APÈNDIX
per Ramon Rosselló

1361, 8 octubre.—Bernat Julia de Felanitx volia anar a habitar a Sas-
ser o l'Alguer, de Sardenya, per fruir els privilegis atorgats als nous po-
bladors. (ARM Suplicacions 22 f. 146)

1361, 4 maig.—Ramon Manresa de Felanitx mostra una carta reial en
què li és concedida gracia d'alIongament de deutes. Deu diverses quanti-
tats a Jacob Ben Maymó, jueu de Manacor. (ARM Suplicacions 23 f. 16)

1363, 6 agost.—Berenguer Sagrera de Felanitx reconeix que Beren-
guer Borró, canonge i rector de la vila, ha pagat 15 lliures, preu d'un
morabetí censal. Testimonis: Pere Garcies, prevere, i Nicolau Rossell, ca-
nonge. (ACM perg. n.° 9.189)

1366, 5 setembre.—Renovard de Malbosch, ciutadà i patró de nau, ven
a Jaume Sabet de Felanitx un esclau tartre, anomenat Abboga, per preu
de 55 lliures. (ARM prot. Nicolau Cases C-15 E 69v)

1348, agost.—Berenguer Sunyer de Felanitx conoca en matrimoni amb
Bernat Caselles de Manacor, la seva filla Sibilia i aporta dot de 200 lliu-
res. El nuvi, per la virginitat de la núvia, fa augment de 50 lliures. (ACM
prot. Francesc Batle n.° 14.465 s.f.)

1352, 1 febrer.—Bernat Lanayo de Felanitx promet a Julia Olzina, pa-
tró de barca, ciutadà de Mallorca, d'ara a dos anys, estar amb ell per ser-
vidor i macip; el patró promet proveir de menjar i beure i el darrer any
li donara 12 Iliures. (Id n.° 14.567 s.f.)

1352, 28 maig.—Bernat de Tornamira estableix en emfiteusi a Bernat
Satria i muller Sanca un rafal situat en la seva cavalleria de La Galera,
exceptuant dos farraginals; a delme i tasca dels fruits excepte el vi que
només Para delme, i 10 quarteres de blat. (ARM prot. Estrany Bonet B-60,
cobertes del llibre)

HARLEM JAll
MUSICA EN VIVO

Con la actuación del grupo

INTERMINABLES
ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO

PORT PETIT - Cala d'Or

Restaurante EL CRUCE
Gran variedad en platos
especiales para estas

fiestas

Inauguración del nuevo local

Carrot. Felanitx - Petra, cruce Ses Basses
Tel. 560073

Visiten en NOVEDADES LOBELIA
la nueva sección de

OPORTUNIDADES
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Passat demà S'Esto l surt cap
a l'Argentina

Han passat molts d'anys des de
que S'Estol d'Es Gerricó era convi-
dat a ballar a l'Argentina. Des d'a-
quell dia en que un altre estol de
mallorquins nascuts a San Pedro tor-
naven trepijar o trepijaven per pri-
mera vegada Mallorca, hi havia el
compromís de dur les nostres can-
cons i els nostres balls allà.

Dissabte, abans del dinar de
la segona festa, l'ambaixada felanit-
xera partira de Sa Font per prendre
llarga volada cap allà, cap a Améri-
ca. Nadal a Mallorca. Cap d'any en-
tre els argentins de Mallorca, a l'es-
tiu de pie, vora el riu Parana. Balls
a l'Estadi Municipal i Barraca del
Parana, a San Pedro, a la Casa Ba-
lear i Centro Asturiano de Buenos
Aires, al Museo Español Isaac Fer-
nández Blanco, per la TV Argentina
pel programa de Cap d'Any, balla-
des a Mar del Plata, viista a Iguazú
i un munt de coses mes que all à ens
tenen preparades.

Un farcell enrevolta la
nostra partida, disposats a que les
nostres danses i cançons arribin a
tants de mallorquins que viuen plens

d'enyorança de la seva terra. Però,
coses de la vida, ells hi anaren a fer
fortuna, mentre que nosaltres ho fa-
rem al revés, haurem de desfer-ne
per anar-hi. Així i tot ho val la pena,
perquè, com es diu, «val més un
punt d'alegria que una torre de di-
ners».

Agraïm de bon de veres el recolza-
ment rebut del Ministeri Espanyol
d'Afers Exteriors, Presidencia del
Govern Balear, Consell Insular de
Majorca, Ajuntament de Felanitx,
Caixa de Balears «Sa Nostra», Ban-
ca March, Banesto, altres aporta-
cions anònimes, mitjans de comuni-
cació, i als que d'una manera a l'al-
tra ens han ajudat. A tots, moltes
grades. Farem tot el posible perquè
el nom de Mallorca i el de Felanitx
en particular quedi de lo millor.

Tornarem l'any que ve, quan a
posta de sol, les torxes de claror fu-
mosa, serviran d'escolta reial a la
cavalcada de les illusions del més
petits. Sera el dissabte dels Reis. I
aquí encara sera l'hivern. A reveure
i bon any nou.

S'Estol d'Es Gerricó

Anys enrera, ma mare, després de
rentar la roba blanca, tornava a po-
sar-la en aigua neta amb blavet. El
blavet era una polseta blau marl,
aquesta pols s'embolicava dins un
trosset de tela de llençol, es feia un
nu fort i amb aquest petit paquet
posat dins l'aigua neta, s'aconseguia
que la roba acabada de rentar, a
l'arremullar-la amb l'aigua amb bla-
vet tingués un blanc lluminós. SA
COVA BLAVA. CABRERA.

Cabrera no sera declarada pare na-
cional marítim.

Capbussar-se dins la cova va ser
entrar dins un món blau, lluminós,
fosforescent. El ressò li donava als

sorolls de l'aigua i les veus un to fan-

tasmagòric, una ressonància de mis-

teri.

Inevitablement, Lluís Llac, Itaca,

se'm clava dins del cervell quan co-

mençarem a veure els primers illots

que envolten Cabrera ... entraras a

un port que els teus ulls ignoraven.

A Cabrera, amics lectors, hi ha

àguiles en llibertat, sargantanes ne-

gres, peixos amb tots els colors de

l'Arc de Sant Martí. Pins. Un castell

somniat per un grafista de contes

fantàstics.
A més a més, també hi ha cartells

amb «Prohibido el paso». Aguiles di-

Ha estat magnífic el paper que
han fet diversos grups felanitxers en
el XVI Concurs de Villancets de
Porto Cristo, la final del qual se ce-
lebra la setmana passada. Són petits
cors integrats per persones de pro-
cedencia diversa, entre les quals hi
figuren un bon grapat de membres
de la Coral de Felanitx. La direcció
d'aquests grups, que han concorre-
gut en nombre de quatre al concurs
del port de Manacor, ha estat a car-
rec d'En Miguel Perelló, al qual vo-
lem felicitar des d'aquestes planes.

La classificació assolida pels grups
felanitxers és la següent:

ler. Premi per a grups de primer
nivell, al cor «Verderolins de Fela-
nitx» que cantaren «Nadal d'en-
guany» de Francesc Ramis.

ler. Premi per a grups del tercer
nivell, a la «Coral Juvenil de Fela-
nitx», que canta el «Vou-veri-vou» a
4 v.m. del P. Francesc Andreu, C.R.

Pel que fa al quart nivell, compar-
tiren el primer premi, ja que queda-
ren empatats, dos grups felanitxers,
«Amics del cant coral de Felanitx»
Grup A i Grup B i el Grupo Mixto
de Manacor. Els primers interpreta-

buixades amb pedres al llom d'unes
muntanyes.

Llum, molta llum, calor.

Aquest somni n» 3, lector, ha estat
trencat. El temps, genet imparable,
ens ha portat aquesta noticia. Cabre-
ra no sera declarada parc nacional
marítim. Que sera declarada, ales-
hores? Mallorquins de Felanitx, com
heu de contestar a aquesta decissió?
Voleu veure àguiles, peixos, voleu
capbusar-vos dins Sa Cova Blava?
Estimeu Cabrera? Teniu res a dir?
Aprofit aquestes paraules per a, fins
i tot, desitjar-vos unes bones festes
nadalenques.

Cabrera, que et van a declarar?

Vicenç Pedrós.
Meliana. Tardor del 87

Tenim ja a la rostra disposició

els dietaris i agendes per a 1988

Totes les millors marques al vostre

abast.

Llibreria RAMON LLULL

Major, 25—Tel. 580160

rzn «Bona nit» a 4 v.m. de J. Brahms
i els segons «Ha nascut el Jesuset»
de J. D. Monbiela.

Esmentem també que el premi es-
pecial a la millor interpretació en-
tre tots els grups fou concedit a la
«Coral Juvenil» pel seu eVou-veri-
voll».

Ens congratulam de l'exit aconse-
guit per aquests cantaires i els en-
viam la nostra més cordial enhora-
bona.

Gabriel Massot, reelegit
President de
Premsa Foraua

Quan tancam la present edició, di-
Iluns a vespre, acaba de ser reelegit
President de l'Associació de la Prem-
sa Forana de Mallorca, en assemblea
general convocada expressament per
a renovar els càrrecs directrius, en
Gabriel Massot i Muntaner.

En que sia d'una forma tan esca-
tida volem oferir aquesta noticia.

SOMNIS D'ESTIU 3
Llegesc al diari (?): Cabrera no sera declarada pare nacional

marítim. El ple del Congres de diputats ha rebutjat una iniciativa
d'Esquerra Unida per declarar Cabrera parc nacional marítimo-
terrestre. P.S.O.E. i A.P. i Minoria Catalana van votar en contra
d'aquesta proposició. (Josep Pons)

MERDA! 

fontanería Clrtig ues
ANTONIO ARTIGUES FLORIT

NECESITO OFICIAL FONTANERO
con carnet de conducir y Servicio

Militar cumplido.  
Instalaciones sanitarias

Calefacción

Instaladores autorizados
butano

Calefacción suelo radiante

Placas Solares

Piscinas

Riego por aspersión

Grupos presión y bombas
agua en general  

C. Castellet, 13 - Tel. 581542 FELANITX       

Restaurante EL BOSQUE
MENÚ DE NOCHEVIEJA  

APERITIVOS

MENÚ   

Crema de Tomate al Chantilly

Merluza a la Vasca

Solomillo de Ternera
a la moda del Bosque

Helado Especial San Silvestre

Turrones selectos

Cotillón y uvas de la suerte

Café y Licores

VINOS: René Barbier Blanco, Tinto y Rosado

CHAMPAGNE: Cordón Negro Brut  

RESERVAS: Tel. 575046 

eiceUents actuacions de cors felanit-
xers al concurs de nadales

de porto Cristo



FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La semana es corta. Tuve que
cerrar el «kiosko» el pasado domin-
go. Así que la mayoría de «chismes»
corresponden, como mínimo, a la pa-
sada semana.

• Empiezo por decriles que los
nuevos números de las revistas fe-
lanitxeras «FORAL> y «AIRES DE
LLEVANT» estaban a punto de sa-
lir. Supongo que ya estarán en sus
manos.

• Si no lo veo no lo creo. Mi
amigo TONI BARCELO convertido
en un excelente corredor pedestre,
hasta se tira todo un MARATHON
de CALVIA, consiguiendo un estu-
pendo crono. El, que hace arios —no
tantos— para mover una pierna te-
nía que tira una instancia, y al final,
una vez cumplimentados todos los
requesitos, lo pensaba mejor y ...
¡no la movía! También su mujer
MARGALIDA ADROVER —¡Quién
lo hubiera dicho!— también está pa-
ra estos trotes, consiguió llegar en
la meta entre las más destacadas.
También es digno de todo mérito
SEBASTIA ADROVER, que igual-
mente ampezó de mayor, y ahora, es
uno de los mejores atletas veteranos
de la isla, sino el mejor. Lo de VIC-
TORIANO MARTINEZ es otra cosa,
porque es un deporticta nato. Otros
también lograron buenas marcas,
como es el caso de JOAN HUGUET
y MIQUEL NADAL. iSuperatletes,
bones festes! 	41,

Viernes 25 desde las 6 tarde.

Sábado 26 desde las 3 tarde.

• El próximo lunes día 28 pare-
ce que XISCO RIERA va a FIRMAR
por el C.D. MALLORCA. El club ber-
mellón se interesó el pasado domin-
go por sus servicios tras verle jugar
en Palma frente al Son Sardina algu-
nos técnicos del club, especialmente
MARTIN VENCES, que fue quien
le recomendó. ¡A buenas horas man-
gas verdes! En Manacor se tiran de
los pelos.

• La película «LA SENYORA» ba-
sada en la obra de TONI MUS será
estrenada el próximo ario en USA.
Cosa casi insólita tratándose de una
producción española. Claro que se va
exhibir en cines de poco aforo, pero
lo cierto que la cinta será vista en
todo el país, ya que ha sido adquiri-
da por una distribuidora importante.

Así que SILVIA TORTOSA podrá
optar al OCCAR en la edición 88/89,
cosa que la va a colmar de felicidad.

• Leo en «U.H.» del domingo que
la psiquiatra y experta en toxicoma-
nia Josefa M.  San Pedro
dice que es muy difícil buscar solu-
ción a un individuo/a que ha pasado
muchos arios bajo los efectos de las
drogas, por no decir que imposible.
Añade: «Una buena parte de los pro-
blemas de los jóvenes de hoy en día
se deben a la generación de la post-
guerra —afirma Josefa San Pedro—,
cuyos integrantes pretenden que sus
hijos no sufran las privaciones que
se tuvieron que padecer en aquellos
arios tan duros. Pero, curiosamente,
esta actitud de constante ofrecimien-
to ha derivado en que el joven de
hoy no desea, sino que tiene».

Inteligente punto de vista que da
la impresión de haber dado en el
clavo.

• Recibí sendas felicitaciones,
una para el cumpleaños y la otra
para navidad, de URSULA PAW-
LOPSKY. Famosa alemana que mar-
có época hace tiempo en PORTO.
COLOM. Dice que volverá, de mo-
mento sigue viviendo llena de nos-
talgias en WUPPERTAL.

Tel. 580111

Dos películas de estreno con gran
éxito en Palma.:Aventuras, risa,
acción...

• MIQUEL ANGEL PEREA, el
pintor maldito, me cuenta que el día
Ia patrona regaló un cuadro a la PO-
LICIA MUNICIPAL para que fuese
subastado durante la CENA que
hubo en «LA PONDEROSA» el día
de su fiesta anual. Un detalle de este
genio incomprendido.

• En «DISCOTECA CLASS» el
día de Navidad se prepara una bue-
na movida. Quieren animar al perso-
nal y para ello han contratado al
marchoso grupo musical «XAMBA».

• El pasado jueves dos JORDIS
GAVINAS fuimos a la inauguración
de la discoteca/pub «TENTOL». El
nombre es original y la cosa cae en
MANACOR. Al parecer hay metido
en la aventura capital felanitxer. La
cosa ha quedado bastante oguay».
Pantalla grande de video y laser. Va-
mos, que no le falta nada.

• El pasado viernes fuimos al
«Rest. Portixol»	 la entrega de la
«P» de POPULAR que hace anual-
mente la «COPE» a personas o enti-
dades que se han distinguido duran-
te el pasado ario en la isla. La cosa
resultó brillante, pese a los micros
¡qué cosas! El obispo D. TEODORO
UBEDA, el director de la emisora
SR. PANERO y el conseller ALFON-
SO SALGADO estuvieron presentes.
El equipo de futbol CIDE, «PRO-
YECTO HOME» ... etc. entre los pre-
miados.

• De paso nos detuvimos en
«TRUI» allá por Llucmajor. La dis-
coteca tiene a un gran director AMI-
LIBIO, y ayudantes tan eficientes
como JUAN y «RAULL junior». El
grandioso local dispone de dos salas.
Una para los amantes de la música
«camp», en la que hay un par de
músicos desgranando viejas melo-
días y en la principal el ritmo sin-
copado de la música disco.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos estas fiestas películas para
todos los gustos.

«DENTRO EL LABERINTO» una
película de JIM HENDERSON el de
«Cristal oscuro» con muñecos anima-
dos y personajes reales como DAVID
BOWIE, el cantante. Interesante es
Ia versión musical de la «TIENDA
DE LOS HORRORES» basada en la
ya olvidada película de ROGER
CORMAN. Magnífico el «rol» del sá-
dico dentista, un buen empleo para
gente así, con esos gustos. Y luego
un film para los pequeños «BASIL,
EL RATON» de WALT DISNEY. Y
otras tales como «JAULA DESNU-
DA» para amantes de sensaciones
fuertes y «COMANDO» que ya vimos
hace poco y que está bastante bien;
ya saben, aquello de un misterioso
ser de otra galáctica que viene a ca-
zar en este planeta, ¡hombres!

Está en marcha el I CAMPEONA-
TO DE «TRUC» de MALLORCA 1988.
El artífice de la idea es sin lugar a
dudas LUIS M.a SEGURA, auténtica
alma mater.

Colabora la prensa balear y mu-
chas casas comerciales. Hay premios
de hasta un MILLON DE PELAS y
viajes a TURQUIA para cuatro per-
sonas. La competición va en serio
y no es de extrañar que haya algu-
nos bares de FELANITX que parti-
cipen.

Ya les iremos informando.
JORDI GAVINA

SESION MUNICIPAL DEL 9-12-37
...Presentada por D. Juan Xame-

na y otros varios vecinos de las ca-
lles Mayor y de la Torre, una ins-
tancia en contra del proyecto de en-
sanche de esta última calle, este Con-
sistorio la decretó extemporánea, ya
que el momento oportuno de su pre-
sentación será cuando el plano ofi-
cial se exponga a efectos de recla-
mación.
SESION MUNICIPAL DEL 14-12-37

No habiéndose presentado recla-
mación alguna en contra del Presu-
puesto ordinario para 1938, quedó el
mismo aprobado, fijándose los in-
gresos y los gastos en la cantidad
de 395.000,— pesetas.

...La presidencia dió conocimiento
que por el Delegado Militar en la
Caja de Pensiones, se había ofrecido,
en uso temporal al Municipio, la Bi-
blioteca que dicha Entidad posee en
esta localidad. Resolviéndose que,
una vez asesorada la Corporación,
se contestará lo mós procedente.

EL GORDO EN FELANITX
El 22 de diciembre, a eso de las

tres y media de la tarde, empezó a
circular la noticia de que el gordo
de Navidad, de la Lotería Provincial,
había caído a Felanitx, correspon-,
diendo al n.° 496.

Era uno de los números despacha-
dos por Falange Femenina... Ellas
habían ido de café en café ofrecien-
do a todos la suerte... habían traí-
do a Felanitx, nada menos que
103.000 pesetas, ya que también es-
taban despachadas las dos aproxi-
maciones...

...Y ahora una idea: No ignoramos
que la mayoría de los que han ga-
nado en esta lotería son gente po-
bre y sencilla, pero no debemos ol-
vidar que por obra de Dios y de Fa-
lange, podemos regocijarnos de ello
y disfrutar de unas pesetas que, de
otra forma, no tendríamos...

...me ha sugerido la idea de que
cuando vayamos a cobrar las 666 pe-
setas por peseta, podríamos dejar
esas 66 pesetas para lo que Falange
Femenina creyera necesario...

Eso no supone una orden, sola-
mente es una idea que espero secun-
dará todo buen patriota.

JEFATURA PROVINCIAL
DE FALANGE

En vista de las fundadas razones
que me presenta la Delegación Pro-
vincial de Prensa y Propaganda, creo
necesario suspender la publicación
del Semanario nacional-sindicalista
«Felanitx))... El Jefe Provincial.

—Por la transcrita Orden podrán
ver nuestros lectores que con este
número, del 24 de diciembre, deja-
mos nuestra colaboración oficial en
este estimado semanario «Felanitx».
Justa es la orden que acatamos con
toda disciplina, toda vez que en Pal-
ma se publica el diario «Falange»,
portavoz de nuestra Organización...
solamente nos queda un deber a
cumplir y es el testimoniar nuestro
agradecimiento a los que han com-
partido con nosotros la labor de dar
salida al «Felanitx»... El Jefe local
de P.P. D'ALLAVORS

cine principal
Dentro del laberinto y La casa de los Horrores

Domingo 27 a las 3 tarde,	 PROGRAMA JUVENIL

BASIL el Raton de Walt Disney y COMANDO
A las 6 de la tarde, programa normal.

Comando La Jaula desnuda
Viernes 1 desde las 3. sábado 2 a las 9 noche
y domingo 3 desde las 3 tarde.

Continuamos con nuestros éxitos e ídolos musicales. Primero fueron
Hombres G en SUFRE MAMON, luego Los Lobos en LA BAMBA y ahora
llega en olor de mutitudes, número 1 de ventas en discos

MADONNA en
Quien es esa chica y El Campo del Honor



¡¡VEN A VER!!
en MOTOR FELANITX

Alonso Rodríguez, 5 - TeL 580331- FELANITX

tenemos imagen además de sonido
OBSEQUIAREMOS con un T.V. a todos los
compradores de cualquier modelo Ford duran-
te el mes de diciembre.

Feliz Navidad y Año Nuevo

FELANIr - 	9

BASQUET

1 que l'any nou comenci, al manco,
com ha acabat aquest

FUTBOL

E C.D. Feianitx con seis positivos
sigue escalando posiciones

Son Sardina, O - Felanitx, 1
Partido jugado el pasado sábado

en la barriada palmesana. Asistió al
encuentro el ex-entrenador baleárico
Martín Vences.

FELANITX. — Rigo(2), M. Riera
(2), Pastor(2), Veny(3), Valentín(3),
Juan(3), Pont(2), M. Juli(2), Van-
rell(2), X. Riera(2) y Roselló (1).
Obrador(—) por Vanrell.

EL GOL. — (0-1). —Min. 81—
Gran jugada de X. Riera por su ban-
da, se interna hasta el palo, supera
al portero Vargas en su salida, y
cede a Pont que marca casi a meta
vacía.

ARBITRO: Gil (2). Buena actua-
ción. Amonestó con la cartulina ama-
rilla a Pastor por parte del Felanitx
y a Fullana I del conjunto local.

LABORIOSA VICTORIA
El Felanitx dominó casi siempre

la situación. El equipo local sólo
pasó el centro del campo en conta-
das ocasiones y tuvo que emplearse
a fondo para defender su portería,
muchas veces con cierta brusquedad,
ya que muchos de los jugadores lo-
cales suplían su falta de técnica con
la fuerza.

No supieron los merengues apro-
vechar sus oportunidades, pese a que
estuvieron a punto de marcar, se
fueron en el intermedio sin haber
conseguido ningún gol.

Tras el descanso siguió la misma
tónica y el gol tardaba en llegar; fal-
tabas sólo diez minutos para el final
cuando una genialidadd de X. Riera
bastó para inclinar la balanza en fa-
vor de los visitantes. Los locales a
raiz del gol se lanzaron al ataque,
pero de poco les sirvió.

Hay que reconocer que la victoria
del Felanitx fue totalmente justa, in-
cluso puede que corta, ya que en al-
gunos momentos hizo auténtico es-
pectáculo, rozando la brillantez.

Y ahora hasta el 3 de enero, en
que el Felanitx deberá visitar el feu-
do del R. LA VICTORIA.

El reserva

2.° REGIONAL
S'HORTA - CONSELL

SUSPENDIDO

Faltó el árbitro, que no se presen-
tó. Lo esperaron pero no hizo acto
de presencia. ¿Reflexión? ¡Narices!

COLLERENSE, - CA'S CONCOS, 2

SOLO DIEZ JUGADORES

Los pupilos de M. Vilar hacen de
tripas corazón. En un partido ade-
lantado hicieron con diez jugadores
dos goles en casa de uno de los «ga-
llitos».

El resultado está a la vista y es
normal. Marcaron Llull y «Galleta»
por parte visitante.

JUVENILES
FELANITX, 4 - POBLENSE B., O

FACIL

Terminó la 1.a parte (3-0) a favor
de los locales. Cosa decidida que se
aumentó en la 2.' parte. Goles de
Pascual, Gallardo, Tauler y J. Muñiz.

INFANTILES
B. RAMON LLULL, 7- FELANITX, 3

LA TONICA

Pues como era de esperar sucum-
bieron en Inca.

ALEVINES
FELANITX, O - BADIA C.M., 1

DERROTA PREVISIBLE

Pese al empeño sucumbieron los
pupilos de Adrover frente a los de
Cala Millor.

FUTBOL EMPRESAS
PROTEC./GRIMALT, 3 ROSAS

MALLORCA, 2
DISCUTIDO

El triunfo local fue merecido, pero
el réfere no estuvo oportuno. Hubo
de todo, pero el arbitro no se ente-
ró, al final, nada.

Goles de Ferrá(2) y Cano.

J.

RESULTATS

Cadets masculins:
J. CAM/AUTOC. GRIMALT, 	 69
POLLENÇA,	 32
Juvenils masculins:
LLUCMAJOR,	 62
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 67
Júniors masculins:
LA GLORIA,	 90
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 54
Juvenils femenines:
POLLENÇA,	 20
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 33
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 59
XALOC,	 59

COMENTAR' ,

El darrer cap de setmana de bàs-
quet del 87, en quant als equips de
la vila, ens proporciona un balanç
que ja voldríem per les jornades de
l'any que ve. Tan sols l'esperada, ló-
gica i Amplia derrota dels júniors
al camp del líder La Gloria, com a
nota negativa.

Els CADETS a la primera part se-
guiren tan entabanats com la setma-
na passada i ens feren pensar en un
nou resultat en contra (19-23), perd
al segon temps les consignes i ulti-
màtums dels responsables i el bon
joc, els llançaren a conseguir un as-
tronòmic parcial de 50-9. Com es
posisble que els primers vint minuts
es perdi de 4 i els segons es guanyi
de 46? 'dò ja ho veis... I En Fulla-
na? ... Res; 32 punts i tres triples:
una cosa normal pel P.J.F. d'en-
guany.

Quan als JUNIORS perdien 33-10
(minut 10) i 54-24 (en el descans) i
féiem comptes de endevinar l'alcanç
de la calabruixada que ens venia da-
munt de per tots els vents. La Glo-
ria era imparable, no fallaven res. I
els nostres es veien impotents per
frenar-los. Afortunament, una gran
segona part (36-30) deixa el resultat,
malgrat la seva amplària, en una co-
sa prevista i esperada (La Gloria es
co-líder i ja havia guanyat a Fela-
nitx, 62-91).

En un partit de poca qualitat les

JUVENILS s'imposaren a les allotes
colistes de Pollença. únicament 53
punts d'anotació conjunta. Les esco-
pidores cistelles tenen part de cul-
pa. Els cadets ja notaren la seva
extremada duresa quan s'hi despla-
çaren. Eis tretze punts de diferen-
cia sem els que assenyalava el marca-
dor en el descans (10-23).

A les 9 i quart del diumenge de-
matí els JUVENILS començaren el
partit al pavelló de Llucmajor que,
al final i després de no tenir-ho mas-
sa segur, els donaria la seva setena
victòria en front d'una sola derrota.

L'àrbitre Bonnin pita moltes fal-
tes. Ni mes ni manco que set eli-
minats (4 i 3). Aquest collegiat es el
qui priva de guanyar dins aquesta
pista als júniors. Les diferències, no-
més fins a 10 punts la maxima, sem-
pre foren favorables al J. Capó amb
l'excepció del 51-49 del minut 30. No-
guera (19 punts) fou el millor anota-
dor, seguit, de forma un tant sorpre-
nent, per J. C. Maimó (13), jugador
que no sol destacar en l'aspecte ofen-
siu.

Per arrodonir la jornada jugaren,
altra vegada a Felanitx, les St-
NIORS. Les curtes diferencies, sem-
pre a favor nostre, es mantingueren
per espai de 33 minuts (37-31). Les
del Joan Capó, en els 7 minuts finals,
bufaren més fort que el Xaloc i el
trebolí va donar com a conseqüència
un favorable 22-8. Cati López va fer
16 punts i A. Camarero n'anota 15.

AQUESTA JORNADA
No hi ha bàsquet a les categories

on juguen els equips Joan Capó/
Autocares Grimalt. Els jugadors po-
dran aprofitar per anar a prendre
una lliçó dels millors jugadors de la
higa espanyola que vindran a Ciu-
tat dimarts dia 29. Hi haura concur-
sos de «mates» i triples, i partit en-
re dues seleccions.

LARRY CISTELLES

VENDO CASA en calle ancha,
esquina, con cochería.
Inf.: Tel. 580752

LA CERAMICA
	

ART i FANO
C. Mar, 19 - Felanitx	 Convent, 10 - Alqueria Blanca

Les ofrece en estas fiestas un gran sur-
tido en cerámica decorada a mano de
toda España. Y como no...

Ceràmica mallorquina de sa nostra
greixoneres, olles, gerretes, escudelles,

i coses d'ocasió.



CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SEO EXklACV SMITAR.

MNIIInM1011n11111M11

En aquestes festes

regalau !libres
Un obsequi encertat per petits i grans

Llibreria RAMON LLULL
Carrer Major, 25 	Telèfon 580160

Dr. FELIP RAMIS
Centre Medio de Naturoterbpia

i Acupuntura
Pça. Weyler, 2-ler. Dreta (al costat de 1-església"gran)

MANACOR - Tels. 569020 - 555587

Visita a hores convingudes

L'ESCOLA D'ADULTS
Vos desitja Bones festes

Agraim la coliaboració en material
a «SA NOSTRA» i ((LA CAIXA»

AJUNTAMENT DE FELANITX
M. E. C.
INEM

10
	

FELANITX

El bon temps d'enguany ens va fer
pensar amb el fred i el vent d'edi-
cions anteriors. Corredors i espec-
tadors gaudiren d'un assolellat i atlè-
tic dematí que es perllonga fins ben
tard.

Es celebrava un Cross Comarcal
obert a tothom, i també proves pels
atletes federats.

Tres entitats felanitxeres hi parti-
ciparen. El Club Joan Capó, el Club
Opel Felanitx i el Collegi Sant Al-
Pons.

- Classificacions d'atletes felanit-
xers que arribaren dins els 10 pri-
mers llocs:
INICIACIO FEMENI

2. Maria Antònia Soler, 5. Aina M.a
Sánchez, 6. Margalida Vidal (totes
del Joan Capo).
INICIACIO MASCUL/

5. Jerónimo Calzado, 6. Salvador
Barceló, 8. Joan R. Sánchez, 9. Mar-
cos Díaz (del Joan Capó els quatre).
BENJAM/ FEMENI

3. Isabel Collado, 7. Azucena Sán-
chez (ambdues del Joan Capó).

BENJAM/ MASCULI
Extraordinaria cursa amb protago-

nistes felanitxers; 5 atletes del Joan
Capó dins els 9 primers.

1. Llorenç Páramo, 2. Fco. J. Mar-
tínez, 4. Paco Alcón, 5. Santiago Lo-
zano, 9. Marc Rigo.
ALEV/ FEMENI

5. Maria Albons, 7. Maria M. Mar-
tínez, 8. Mari C. Adrover (del Joan
Capó les tres), 9. M.a Dolores Gómez
(Sant Alfons).
ALEVI MASCULI

6. Joan V. Matíes, 10. Joan A. Fu-
llana (ambdós del Joan Capó).
INFANTIL FEMENI

5. Maria A. Crucera, 6. Cati Albons,
8. Maribel Fullana, 9. Teresa Sánchez
( totes pertanyen al Joan Capó).
INFANTIL MASCUL1

3. Andreu Páramo, 4. Raul Ferrer,
6. Miguel Sánchez (els tres del Joan
Capó).
CADET MASCULI

1. Mateu Obrador (J. Capó).
JUNIOR FEMENI

4. Maria Monserrat (J. Capó).
SENIOR FEMENI

2. M.a Antònia Caldentey (Opel Fe-
lanitx), 7. Margalida Adrover (J. Ca-
pó).
VETERA MASCULI

3. Sebastià Adrover (Opel Fela-
nitx), 7. Antonio Barceló (Joan Ca-
pó).

Coloms a la Sala
Aquest escrit l'hem dirigit al Par-

lament de les Illes Balears per veu-
re si el Govern crida l'atenció al nos-
tre govern felanitxer perquè faci el
que toca fer perquè l'Ajuntament si-
gui democràtic.

Les certificacions de documents
demanades els dies: 10 de setembre
(87), 4 de novembre (87), 2 de de-
sembre (87) i 9 de desembre (87) no
s'han fetes.

A nivell d'informació necessària
per a fer la nostra feina, heu de sa-
ber que les sentències del tribunal
suprem on l'Ajuntament de Felanitx
és part en litici, no són comunicades
a la plenaria, una carta d'uns ciuta-
dans dirigida a la Plenaria entrada a
l'Ajuntament dia 7 de novembre no
ha arribat a la Plenaria, les decis-
sions que prenen les sabem normal-
ment pel carrer o cassinos de Fela-
nitx, la informació necessària per
exercir el control d'aquest subjecte
és inexistent.

Les denúncies urbanístiques dels
ciutadans no es tramiten i per afe-
gitó no s'aplica la Llei de Normalit-
zació lingüística a l'hora de fer con-
tractes de personal, l'argument és
aHucinant ano s'ha de discriminar
als forasters» .

El Reglament d'Ordenació i Fun-
cionament jurídic de les entitats
cais no s'aplica o s'aplica amb inter-
pretacions tendencioses, també així
queA soHicitarem un lloc per a rebre
Ia gent (que diu el reglament art.
27) i diu el Sr. Bathe que no tenen
possibilitats, tot i això si n'han ten-
gudes per fer un despatx nou al se-
gon bathe (AP) (agraint el vot ceg).

A la sessió plenaria de dia 4 i per
escrit abans de les 24 hores precep-
tives presentàrem 20 preguntes al
Sr. Bathe. Fent la serp en contesta
12 i després, o senyors! sonaren les
12 de la nit i s'aixecà la sessió. Ell

argumenta que el reglament diu que
les sessions s'ha d'acabar a les 12
(no sap llegir?). A la sessió Plenaria
següent del dia 2 de desembre, pre-
sentarem per escrit quaranta pregun-
tes, posà 23 punts a l'ordre del dia i
cinc minuts abans de les 12 un se-
nyor d'APDP demanà que llegissin
tots els traspassos de tombes i altra
mortandat, nosaltres abandonarem
la sala, com deveu saber.

A la vista dels fets soHicitarem una
plenaria extraordinaria urgent junta-
ment amb el grup PSOE. L'han con-
vocada pel dia 8 de febrer de 1988.

Es per' tot això, i més, que ens
agradaria fèssiu arribar al Parlament
una moció de part nostre, explicant
aquesta malifeta que arriba a befa
del grup APDP.

i res més, molts d'anys per tots i
salut que no cansa.

El consultori sera dissabte dia 9

de gener per la Plenaria de dia 13.

ATLETISME

IV Cross Terra, Mar i Pins
Bellesa i duresa al circuit de Sa Ràpita

Restaurante MARBLAU Porto-Colom

Les desea felices Fiestas

Nochebuena
cena a la carta

Menú de Nochevieja
Picadita Especial: Pulpo, calamarines

Bullavesa

Pavo al vino tinto con guarnición de
endivias gratinadas y patatas asadas

Postre: Pudding de frutas bañado al ron

Turrones y Mazapán

Cotillón y uvas de la suerte

Vinos: Blanco Pescador y Sangre de Toro - Siglo Saco Tinto
Champagne: Anna de Codorniu

Café y Licores

Precio: 4.900 Ptas.

RESERVAS: TEL. 57 59 15




