
DIVENDRES, DIA 20
— A les 17"30, al Replà de l'església parroquial festa infantil per

a tots els nins d'E.G.B.

DISSABTE, DIA 21
— A les 18'45, a l'església parroquial REUNIÓ AMB ELS JOVES

DE CONFIRMACIÓ.
- A les 20'30 h., al CONVENT DE LA CARITAT, CONFEREN-

CIA per Mn. Pere Xamena sobre: «L'ESGLESIA DE MA-
LLORCA EN L'EPOCA DE SOR FRANCINAINA CIRER».
Actuació de la CORAL DE FELANITX i cloenda de l'acte a
càrrec de Sor Francisca Riera, Vicaria General de les Germa-
nes de la Caritat.

DIUMENGE, DIA 22
- A les 20 h. a l'església parroquial CONCELEBRACIC5 SOLEM-

NE DE L'EUCARISTIA amb l'actuació del Cor Parroquial i
S'Estol des Gerricó.

- Seguidament al replà de l'església: FESTA POPULAR amb
l'actuació de la BANDA DE MUSICA DE FELANITX I DE
S'ESTOL DES GERRICO.

— Refresc i fi de festa.

La carapsnya electoral
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Felanitx a la beata Sor Francinaina
	

Bemà se celeka la Fira del Piebeted
Cirer
	 Concurs de Cans 1989

Despr"Os de la solemne beatifica-
,ció de Sor Francinaina Cher a Ro-
ma i de les successives celebracions
a la Seu Jae Ciutat i al poble cde Sen-
, celles, aquest cap de setmana ens
toca als telanitxers expresar la nos-
tra joia per la benaurança ,d'aque-
la exemplar filla de la Caritat. I ens
taca per am dret ben legítim que
,ens ve pel fet d'esser el nostre po-
ble el bressol de la que amb el
temps seria la Congregació Diocesa-
na de Germanes de la Caritat.

El dia de Sant Miguel de l'any
1798, el rector Mn. Antoni Raig i
Rebrart 'Sembrà la flavor d'una ins-
titució que al llarg de quasi dos-
cents anys ha deixat una emprem-
ta prou fonda i lluminosa dins la
història de la nostra comunitat i
dins els cors de gairebé tots els fe-
lanitxers. La seva presincia- ha. es.
tat d.ecissiva en l'assistència als

Aquesta setmana s'ha iniciat de fet
la campanya electoral a Felanitx.
Dilluns al Cinema Felanitx i amb
l'assistència d'una vintena de perso-
nes, exposaren el seu programa Els
verds-Llista Verda. Intervengueren
Joan Buades (candidat al Senat) i
Rafel Miguel (candidat al Congrés).
Dins la tònica general, caracteritza-
da per una exagerada agressivitat i

: de desqualificació de - Poponent, la
presentació dels verds fou exem-
plar. En aquesta llista i en • segon
Hoc com a candidata al Congrés hi
figura la felanitxera Margalida Ros-
selló Pons.

Per dimecres —després de closa

malalts i necessitats, així com en
l'ensenyament dels nins i nines i en
algún moment foren tres les cases
que regentaren dins la població
—apart els convents de Cas Concos,
Portocolom i Son Mesquida—: la
del Call, la de l'Hospici Hospital i
la de l'Escola Parroquial.

No es estrany doncs que estigui
fortament arrelada dins la nostra
comunitat la devoció a la «Venera-
ble de Sencelles», filla exemplar i
predilecta de la Congregació, que
ha merescut ara el reconeixement
de l'Església com a model de vir-
tuts.

Aquests dies la població felanit-
xera s'unira a la joia que sent l'Es-
glésia tota i especialment l'Església
mallorquina amb motiu de la bea-
tificació de Sor Francinaina. Vet
ad cora. es desenvoluparà aquesta
commemoració:

la present edició— estava anunciat
el míting del Partit Popular, en el
que havien de parlar Simó Barce-
ló i Pilar Ferrer, ambdós de nissa-
ga felanitxera i el president Gabriel
Cafiellas.

Dijous, al restuarant de Can Bono,
havia de presentar el seu programa
Ia Unió Baleai

Per avui dissabte, a les 9 del ves-
pre, a l'escola de Portocolom, hi ha
anunciat un acte electoral també del
Partit Popular, en el que interven-
dran el nostre Nish Andreu Riera
i N'Alexandre Forcades.

I dilluns, a les 21'30, a la Casa de
Cultura, pel PSOE parlaran el nos-

Demà se celebra a Felanitx la
darrera fira de l'any, coneguda amb
el nom de «sa fira des prebebord»
per la circumstancia de que per
aquestes saons i per tal de prepa-
rar les matances, la gent se sol pro-
veir d'aquest producte basic per a
l'elaboració de la sobrassada.

La importancia comercial que te-
nien antany les fires s'ha reduit ac-
tualment a la minima expressió per
conjuntures diverses que tots canei-
xem, pet-6 sobre tot per la baixa
que experimenta el sector agrari i
ramader que antigament constitula
el pilar basic de la ,nostra econo-
mia.

Aquesta fira d'octubre, juntament
amb la de maig eren les més con-
siderades de l'any i ara són només
una sombra del que foren cinquan-
ta anys enrera.

Mentre a altres pobles —Inca,
Llucmajor, Campos— es manten la
importancia de les fires o bé s'ha
intentat revalorar-les, a Felanitx

El passat diumenge dia 15 d'Oc-
tubre es celebrà a Sant Sebastià el
Campionat d'Espanya de Marathon.

La prova es dugué a terme al com-
plexe esportiu d'Anoeta. Comença a
les 8'30 h. del matí; el circuit es re-
corregué dues vegades completant-
se els 42'195 quilòmetres de la car-
rera.

La participació fou molt nombro-
sa amb 900 atletes dels quals n'arri-
baren uns 800, i 287 eren veterans.
Amb molt bon temps, sense vent i
una temperatura de 12 graus es va
batre el record nacional, establert
fa cinc anys a Tokio per De La Par-
te, amb un temps de 2 h. 11 m. 10 s.

La nova plus-marca nacional de
2 h. 10 m. 50 s. l'aconseguí l'atleta
granadí Jose Esteban Montiel.

Es un fet notable que gràcies a
les bones condicions atmosfèriques

tee paísii Miguel Oliver, diputat al
Parlament autonòmic, en Francesc
Triay, portaveu del Grup Socialista
en el Parlament i Maria Terrades,
candidata al Senat.

han anat perdent valor i no s'ha fet
gaire per revitalitzar-les. De totes
maneres es l'entorn socio-econòmic
el que les pot donar vida i si aquest
falla, per molt de muntatge publi-
citari que es faci, aquestes no pas-
saran d'esser una diada colorista
buida i artificial.

CONCURS DE CANS
Una manifestació que segurament

captara l'atenció de la gent, sera el
Concurs de Cans de totes les races
que, amb el patrocini del nostre
Ajuntament, organitza la Societat
Canina de les Illes Balears.

Aquest se celebrara el matí a la
plaça de Ses Torretes (plaça de
Pax), amb una tirallonga de premis.
N'hi haurà de premis pels millors
exemplars locals i d'especials per a
cans de bestiar.

L'únic document que s'exigirà es
Ia cartilla antirrabica.

Per a més informació poden acu-
dir a «Passarell», C/ Nuno Sanç,
14 B, telèfon 580444.

i l'excellent recorregut de la prova
donostiarra, a una mateixa carrera
quatre corredors espanyols arribas-
sin a la meta amb temps inferiors a
les 2 hores i 13 minuts.

Pel que fa a la participació ma-
llorquina, cal destacar en primer lloc
que en Sebastià Adrover, del C.A.
Opel-Felanitx aconseguí el sub-cam-
pionat de veterans en la categoria
B, arribant a la meta amb un temps
de 2 h. 45 m. 38 s. rebaixant així
la seva pròpia marca.

Hi hagué altres participants ma-
llorquins que foren: en Victoria
Martínez, del C.A. Opel-Felanitx, que
a la general es classificà en al Ube
300, categoria senior. Dels altres ye-
terans, en Francisco Cuadrado, del
Colonya Pollença, que arriba en yin-
te lloc i un temps de 2 h. 58 m. 39 s.
i en Luís Ortega del mateix club, n
quinze lloc i un temps de 3 h. 4 ni.
30 s., ambdós en categoria de e-q.
terans B. I en Tomas Jimenez el
Club Atletisme Fidípides, en , vir tè
lloc amb 3 h. 22 M. 42 s., en la ca e-
goria de veterans A.

r 4kti ATLETISME

Campionat dispanya de Marathon a St. Sebastià
Sebastià Adrover, del Club d'Atletisme Opel-Felanitx, sub-campió

d'Espanya de Marathon de Veterans
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Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 22 Sta. Maria Salome
Dill. 23 St. Joan Capistrano
Dim. 24 St. Antoni M.a Claret
Dim. 25 Sts. Crispí i CrispiniA
Dij. 26 St. Evarist
Div. 27 St. Vicenç d'Avila
Dis. 28 Sts. Simó i Judes, ap.

LLUNA
Lluna nova dia 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Pahna Felaniti. des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocalom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 	 14,15, 17
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 	 17 	 h.

Portocolom Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 	 16,
17,30 	 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 18,15h.

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

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

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

Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Cat. Ticoulat
Francesc Pifía
GayA-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Mettles j Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencies 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulkncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gukrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

La seva esposa Maria Monserrat; lilia Margalida; lilt politic Joan Valens; néts Jaume i
Catalina; germana Política Magdalena Monserrat; eosins Maria Mesquida i Francisco Tugores;
nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Den.

Casa mortuòria: Plaça de Pax, 17-2on. C.

I ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

Josefina Valls de Dadrincts Caldentey

acaecido en Felanitx, el dia 26 de octubre de 1988

E. •P. D.

Sus hermanas y demás familiares, al recordar a sus amistades tan triste pérdida, les supli-
can una oración por su alma. Las misas que se celebraran el próximo jueves dia 26, a las 8 de la
mañana en la parroquia de San Miguel y a las 7 de la tarde en el Convento de San Agustin, serán
aplicadas en sufragio de su alma.
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EL PREDICADOR INOPORTO

Sr. Director:
Ja s'ha fet proverbial el castella-

insme embafador que practica la
quasi totalitat clel clergat ciutadà.
Tal volta es per això que, quam
aquests capellans van a la part fo-
rana, desempellegats de la trava que
estúpidament s'han imposat d'ofi-
ciar en foraster, retornats a la natu-
ralitat desacostumada de la llengua
nativa, la belluguen massa Ileugera-
ment i pixen fora del test. Dic tot
aixt, perque el sermó a què vàrem
poder assistir dissabte passat, segu-
rament passarà als annals de la his-
tòria del nostre poble, com el més
poca-solta que mai no s'hi ha pro-
nunciat. Aprofitar que es parla d'An-
gels per passar a parlar de coloms
ja que també tenen ales, no deixa de
ser una bajanada insigne, per mol-
tes plomes que hi poseu. I ja que
s'han anomenat els coloms aprofitar
per alludir els que volen per la Sala
i acusar-los de portar la guerra al
nostre ajuntament, es una mostra
d'angèlic cinisme difícilmen tolera-
ble.

No sere jo qui negui la convenièn-
cia i legitimitat de la denúncia pro-
fètica feta des de la trona, però es

del tot injust denunciar els pecats
d'una oposició municipal minorità-
ria i sacrificada, que no treu del càr-
rec altre profit que molts de malde-
caps, i silenciar els d'una majoria
prepotent i ineficaç, que s'emporta
una suculenta mesada per no fer
res, i de la qual se sospita que està
venuda a poderosos interessos eco-
nòmics.

Amb tot, la cosa més greu es el
moment inoportú que el despistat
profeta va escollir per a proferir la
seva absurda denúncia, ofenent pú-
blicament i a dins Hoc sagrat, unes
persones que res no tenen a veure
amb la política.

Barrufet
(Retirada de l'edició anterior)

PUNTUALIZACION
Sr. Director:
Ruego se sirva publicar lo si-

guiente:
Al grupo llamado COLOMS A LA

SALA.
Referencia su escrito publicado en

el Semanario FELANITX de fecha 2
de septiembre de 1989.

Señores,
Es mi obligación como Gerente de

ROBINSON HOTELES DE ESPA-
NA, y sin desear por ello entrar en
polémicas, el puntualizar lo si-
guiente:

La sociedad Holiday Center S.A.,
propietaria del ROBINSON CLUB
CALA SERENA, puede invitar a
quien estime oportuno, cosa que hizo
el pasado dia 28 de agosto de 1989
con todos los miembros del Consis-

torio del Ayuntamiento de Felanitx,
Alcaldes de la comarca, Ex-Alcaldes,
Pdte. de la Comunidad Autónoma,
Pdte. del Conseil Insular y otros
amigos y conocidos.

Esta invitación no ha costado nin-
gún céntimo al pueblo de Felanitx,
y es una manera de abrir las puer-
tas a los representantes legales del
mismo.

También Vds. estuvieron cenando
hace dos años en el ROBINSON
CLUB CALA SERENA, incluídos los
concejales del Grupo Socialista.

El ROBINSON CLUB CALA SE-
RENA no va a privatizar la Playa,
ni siquiera lo intenta. Nuestras úni-
cas metas son las de seguir siendo
una Empresa turística de primer or-
den en el ámbito de la isla y seguir
trabajando e invirtiendo para poder
tener una clientela de alto nivel ad-
quisitivo y una ocupación media lo
más elevada posible.

Mi Empresa no hace distinciones
con grupos politicos: todos son bien
recibidos; solo esperamos lo mismo
que ofrecemos, un trato correcto y
educado entre los invitados, cosa que
siempre fue así y espero que por
muchos años.

Nosotros nos dedicamos a la Hos-
telería y, a ser posible, a tener el
mayor número posible de amigos.

Atentamente,
Monti Galmés

Director Gerente
ROBINSON HOTELES DE

ESPAÑA S.A.
(Passa (1 la pig. 9)

francisco Tugores Ortigues
(PUÇA)

va morir a Felanitx, dia 14 d'octubre de 1989, a l'edat de 84 nnys,
havent rebut els sants Sagraments i la I3enedicció Apostólica.

Al cel sia



GIMNAS
ACTIVITATS
temporada 1989-90
—Gimnàstica de manteniment . masculina
—Gimnàstica de manteniment femenina
—Gimnàstica correctiva (correcció columna...)
--Gim-Jazz
--Itítmica (nines)

—Gimnàstica per a la 3 •° Edat
—«Streching» (Tècnica d'estiraments -

Flexibilitat)
• Iniciació a la carrera
-Gimnàstica esportiva (nins-nines)
Body Building (Musculació)

Classes especials de cap de setmana
1101t.1111:	 DiHuns, dimecres i (livcmIrcs, de 7 . 15 a 13 i dissables, de 10 a 13 h.

I lorabaix('s.	 1)e dilluns t divendrcs,	 13( I a II)

DIIIECCIO: NI." Antònia Caldentey (1.1icen(iada (.11 I.:due:wk .) Fisica).

INFORNIA(;I(): C. Ses Sivines, su. 1)()11TO-(()I.ONI Tel. 575083

GIMNAS «ESPORT ES PORT» per estar en forma!
	.1■1■,■•■••
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A tots, un dia o altre, ens han
ofès i, sense fer del rencor una ban-
dera, ens quedam molt millor si tro-
barn l'ocasió de treure'ns l'espina.
Avui és la meva.

Quan tenia quinze anys, a l'estict,
feia feina de cambrer a Cala Mon-
dragó, a un restaurant dirigit per
una família que vivia i viu a Porto-
colom. Jo solia romandre a ca seva
al Port i un vespre ens va venir a
visitar un senyor en aquells mo-
ments vinculat als interessos del
port esportiu i a la majoria clue go-
vernava, i governa, a l'Ajuntament
de Felanitx. Venia a demanar la fir-
ma de tots en favor de la construe-
ció del port esportiu.

He d'advertir que la familia en
qüestió, a més del restaurant, tenia
a mitges una barca del bou. Això es
important perquè el visitant va pre-
sentar de cop el port esportiu com
un negoci segur, a diferencia de la
pesca, que es un negoci arriscat. Va
dir, quasi textualment, «podeu ven-
dre sa barca, que des port esportiu
en viurem tots». El visitant va ex-
plicar que el port esportiu suposava
una font de riquesa sense precedents
per al Port, que es crearien cente-
nars de Hoes de feina i que els fela-
nitxers podríem viure de les botigues
i tendes que s'instaliarien al Port, a
les quals els multimilionaris propie-
taris de les ernbarcacions deixarien
els diners a palades.

Naturalment tota la familia va sig-
nar a favor del port esportiu, com
qui signa el progrés, l'esperança i la
salut. Després el visitant em va de-
manar la meva firma. Jo em vaig
negar i vaig dir que havia signat en
contra de la construcció del port es-
portiu i vaig allegar (i no m'està bé
dir que la meva predicció s'ha evi-
denciat encertada) que el port espor-
tiu contaminaria les aigües del Port
i no deixaria beneficis. El fet que un
jove de quinze anys contradigués
l'ambient de conte de la lletera que
s'havia creat al menjador d'aquella
casa va alterar cosa de no dir a tots
quants hi eren. La familia es va dis-
culpar de tenir empleat a un jove
tan atrevit i d'idees preppies. El vi-
sitant, a crits, em digué entre al-
tres fineses que «no tenha res dins
es cap», que «en ser mes gran veu-
ras ses coses d'una altra manera>',
que «que ha d'anar a sebre un ca-
mareret corn tu» i «si penses així
faràs de camarer tota sa vida». Un
membre de la familia em va dir «tu
vols que siguem pobres tota sa vida»
i cm va fer morros una setmana.

La meva memòria guarda molt vi-
vamen± la fitxa d'aquesta escena.
Sentir-me despreciat per les meves
idees, per tenir «només» quinze anys
i per treballar de cambrer és massa
per a mi. Cree que les persones sún
dignes de pensar el que vulguin, de
tenir l'edat que tenen i de guanyar-
se la vida legalment aixi corn poden.
N'he fets vint-i-sis, Leme un títol uni-
versitari i estuciii una segona carre-
ra, he viatjat a la majoria dels
sos occidentals, faig feina a les totes,
he acumulat un milenar gros de lii-
bres en diversos idiomes, he publi-
cat centenars d'articles i traduc-

cions, ... no tcnc un duro i seguesc
pensant el rnateix.

Però, a més d'això, les meves pro-
fecies (perdó) s'han complert. Ni un
lloc de treball, ni riquesa, ni turisme
de qualitat generat pel port esportiu

això sí, les aigiies del Port bru-
tes, contaminades. Mentiders, són
uns mentiders. Parlen en nom de la
sensatesa i del progrés social. Se'n
foten del que pugui passar mentre
ells guanyen molts diners.

La familia que duia el restaurant
segueix vivint a Portocolom. Cree
que ja no tenen la barca del bou i
fa anys que ja no duen el restaurant.
No se si són pobres o rics, però del
port csportiu a favor del qual varen
signar, no n'han vist un duro.

Nicolau Barceló

P.D.: Aquesta histúria és estricta-
ment certa. Com és comprensible he
suprimit els noms de les persones
afectades.

INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Sc precisan operarios y aprendi-
ces.
Informes, Tel. 581901.

NECESSIT APRENENT DE FUS-
TER.
Informació, C/. Jaume Veny, 17.

SE NECESITAN MECANICOS y
CHAPISTAS. Concesión oficial de
Marca.
Informes, Tel. 582889.

SE VENDEN APARTAMENTOS en
Urbanización La Punta de Porto-
Colom. Facilidades.
Informes, Tel. 575683.

SE FAN PRESSUPOSTS D'OBRA
per a constructors.
Informació, Tel. 580927.

Domund 89
Dinà diumenge, dia 22, se celebrara a tot arreu del món catòlic la

Diada de la Propagació de la Fe, val a dir: el dia dedicat a la pregaria per
les Missions, alhora que tots eis fidels són convidats a collaborar en la
tasca apostOrica mitjançant  l'aportació dels seus donatius per a sostenir,
en els paisos del tercer món, l'esforç evangelitzacior craquelles Esglésies
tan pobres i, en molts d'aspectes, tan exemplars.

Perquè es tengui una lleugera idea de la labor social que les Missions
duen a terme entre aquelles gents assotades per la farn, les malalties,
l'analfabetisme i desproveïdes de tot, bastara donar a conèixer unes clacks
que no fa gaire la Congregació per rEvangelitzaciO &Is Pobles feu ['Obli-
ques i que són d'una irrefutable eloqüència: en l'actualitat les Obres Mis-
sionals Pontifícies mantenen 662 leproseries, 6.311 dispensaris, 2.097 hos-
pitals, 57.716 centres eclucatius i 8.013 institucions caritatives o de pro-
moció humana. Creim que les xifres parlen per elles mateixes i creim
també que qualsevol pot imaginar fàcilment la capacitat de sacrifici i
d'entreua que es necessita per part de missioners i missioneres per dur
envant el seu generós intent, que, molt sovint, es desenvolupa en un am-
bient geogràfic hostil o en condicions politiques perilloses; l'any passat
19 missioners i missioneres foren assassinats.

No obstant, seria un reciuccionisme enganyador suposar que l'afany
missioner es nomes un afany de guarir nafres i donar menjar a famolencs,
això és molt important, però és insuficient; s'aspira a més, a molt més, i
aqui rau la suma importancia de l'Església missionera. El papa Pau VI
en la seva Exhortació Apostòlica Evangelii nuntiandi va exposar d'aquesta
manera el fi últim de la missió: «Per l'Església no sols es tracta de pre-
dicar l'Evangeli a zones geogràfiques cada vegada més vastes o a pobla-
dons cada vegada més nombroses, sinó d'aconseguir i transformar amb
Ia força de l'Evangeli els criteris de juclici, el valors determinants, els
punts d'interès, les linies de pensament, les fonst inspiradores i els mo-
dels de vida de la humanitat que contrasten amb la Paraula de Déu i amb
el designi de salvació».

La meta, dones, és alta i per assolir-la cal que tots els cristians pren-
guem clara consciência de la nostra responsabilitat per tal de fer possible
un món en quê els valors evangèlics de l'amor fratern i de la pau dels
cors siguin compartits per tots els homes.

I per assolir això se'ns demana la nostra pregilria i la nostra almoina
generosa.

Se necesita encargado y
oficiales carpinteros

para Industria en
Polígono Son Castelló (PALMA)

Excelentes condiciones económicas
CONTACTAR: DE 2 A 2,30 Y DE 8 A 10 NOCHE

CON EL SR. JOSE GAVI&O, TEL. 580258

PAW ric, poble pobre (II)
L ii incis (1 lil()1 persowil, (pie lirturia (Pamir elan , parOltesi.



Floristería Cristina
C/. Mateu Obrador, 34 - Tel. 583380 - FELANITX
Ronda Creuer «Baleares», 9 - Tel. 575666 - PORTO-COLOM

Les comunica que para los próximos (lias de TODOS LOS
SANTOS, dispone de un EXTENSO SURTIDO EN FLORES. Asi-
mismo les recomienda, para un mejor servicio, encarguen sus
flores con unos chas de antelación.

Gracias
LUNES DIA 31, ABIERTO

Les comunica que pels propers dies de TOTS SANTS, dis-
posa d'un EXTENS ASSORTIMENT EN FLORS. Així mateix les
recomana que, per a un millor servei, vulguin fer els seus encàr-
recs amb uns dies d'anticipació.

Gracies.
DILLUNS DIA 31, OBERT

FESTA BE SANT GAIETA
PROGRAMA

Divendres dia 27 d'octubre, a les 1510 MISSA ESCOLAR,
amb lectures, ofrenes i oracions dels fidels preparades pies alum-
nes del Collegi de Sant Alfons. Cantara el Cor Juvenil. Sant AI-
fons.

Inauguració de l'EXPOSICId DE COMICS allusius a la vida
de Sant Gaieta.

Final de la Copa de Bàsquet I detnostracions esportives a
carme d'una selecció d'alumnes.

Dissabte dia 28, DEDICAT A LES VOCACIONS TEATINES.
A les 19, EUCARISTIA presidida pel pare Domingo Andreu

i preparada per la Comunitat de Religioses 'Icatines. Cantara el
Cor Juvenil de Sant Alfons.

Diumenge dia 29, FESTA DE SANT GAIETA.

A les 19 Missa concelebrada amb homilia que dira el Pare
Antoni Oliver Monserrat, C. R. La Capella Teatina, sota Ia di-
recció de Sor Catalina Puig, intepretarà la part musical.

Les Comunitats dels Pares Teatins i de les Religioses Teati-
nes vos conviden ben cordialment a la festa.

ES CORRAL DE TURT1TX
Hors i verdesca

PER TOTS SANTS ENCARREGAU LES VOSTRES FLORS

Carrer Quatre Cantons, 16 	 FELANITX

FELANITX 
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Dissabte fou inaugurat
Mallorca

Dissabte passai horabaixa es va
inaugurar l'Hiper Mallorca, la sego-
na gran area comercial que s'obri a
Felanitx dins aquest any.

La nova installació esta ubicada
a una cantonada entre els carrers
Convent, Rector Planes i Alonso Ro-
driguez i pertany a la Cadena d'Hi-
per Manacor.

L'acte inaugural esdevingue, na-
turalment, una manifestació massi-
va i un públic nornbrosissim desfilà
pel nou local fins ben entrada de
fosca.

Amb aquesta nova installació l'o-
ferta als consumidors felanitxers
sera certament mes ampla i varia-
da i es podran lliurar al joc de les
ofertes, un dels entreteniments més
apassionants de la nostra societat.

La irrupció d'un nou establiment
d'aquest tipus dins el poble no dei-
xa d'inquietar un ampla sector de
comerciants, alhora que planteja
l'interrogant de si el potencial huma
de la nostra comarca será suficient
per mantenir dos hipermercats.

El temps esbargirà l'interrogant.

Casa de Extramadura de Baleares
en Felanitx

El pasado sábado inició su ges-
tión la Junta Rectora de la Casa de
Extremadura de Baleares en Fela-
nitx, cuyos primeros pasos se enca-
minaron a la confección de los es-
tatutos que han de regir la entidad,
a cuyo fin se acordaron unas reu-
niones semanales en las que tinos
vol u n ta rios co la bo rad ores tra baja-
rú n en esta ta rea con el fin de que los
estatutos puedan ser presentados a
Ia mayor brevedad a los gobiernos
de Extremadura y Baleares para su
aprobación.

Indirectamente sabemos que la
presentación de estos estatutos a
los asociados extremeños va a ser
un acontecimiento. Hay un restau-
rante que se ha ofrecido para mon-
tar la fiesta con música extremeña
incluida.

En próximas ediciones les infor-
maremos mas ampliamente, una vez
hayamos recabado noticias del pre-
sidente de la Rectora Sr. Martin.

La Capella Teatina, a Cala Murta
Demà diumenge, la Capella Teati-

na se desplaçarà a Cala Murta per
cantar a la Missa de la Diada de For-
mentor.

Jo fa un bon grapat d'anys que la
Fundació Rotger-Villalonga, el diu-
menge proper a l'aniversari de la
mort de Mossèn  Miguel Costa i Llo-
bera, organitza la Diada de Formen-
tor, que sol reunir un bon nombre
de literats i admiradors de la vida i
de l'obra de l'excels poeta i exemplar
sacerdot.

Esperam que la Capella trameti a
Pollença un digne missatge cultural i
de vella amistat.
Club Altura

Pel proper diumenge dia 29 tenim

prevista una excursió a la zona
d'Orient. Baixant pel Salt des Freu,
caminarem arran torrent per arri-
bar a l'hora de dinar a l'Avenc de
Son Pou i acabarem l'excursió a les
cases de Son Torrella.

Si el nombre d'inscrits es sufi-
cient es posara un autocar, si no
ens desplaçarem amb els nostres
mitians.

Si el mati s'obrin els collegis elec-
torals a les 8, els qui vulguin votar
ho podran fer a primera hora i Ia
sortida sera a les 8,30, des dc Ia pla-
ça d'Espanya.

Per a inscripcions i més informa-
ció, Tel. 580589.

Llar de la Tercera Edat - liners°
CONFERENCIA.—Divendres dia

27, a les 17 h. conferencia a càrrec
de la Dra. Paula Grau, sobre el
tema «Alimentació a la Tercera
Edat».

CURSET DE DIBUIX I PINTU-
RA.—Tindrà lloc els divendres a les
17 hores. Esta oberta la inscripció.
Sera dirigit per N'Andreu Maimó.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Antoni A. López Ben-
nasar i Isabel Terrones Hernández,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu segon fill,
un nin, que en el baptisme rebrà el
nom de Joan Antoni.

Enviam la nostra felicitació als
venturosos pares.

Na M.a Antònia Barceló Patró, es-
posa de N'Antoni Martorell Adro-
ver, ha donat a llum el seu segon
fill, una nina preciosa, que en el
baptisme rebrà el nom de Maria
Antònia.

Enhorabona.

La llar dels nostres companys i
collaboradors En Joan Pons Adro-
ver i N M.  Magdalena Perak) Mon-
serrai, s'ha vist alegrada amb la ven-
turosa naixença del seu primer fill,
una nina encantadora.

La nou-nada rebrà el nom de Mar-
gal ida.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.

BODA
Diumenge passat a migdia, al

santuari de Sant Salvador, s'uniren
en matrimoni Na Gabriela Nicolau
Oliver i En Pere Joan Miró Cam-
pos. Beneí l'enllaç Mn. Guillem Ju-
lia, canonge de la S. E. Catedral de
Ciutat.

Apadrinaren els nuvis els seus
pares respectius, D. Miguel Nicolau

D.a Miquela Oliver; D. Bartomeu
Miró i D.a Francisca Campos.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana Elionor,
Francesc J. Hors, Andreu Mas i Mi-

quel Riusec; per la nuvia el seu cosi
Antoni Cruellas, Margalida Ferrer,
Simó Soler i Catalina Barceló.

Després de la cerim'Jnia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
Fou servit en el restaurant Son Co-
lom.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.

NECROLÓGICA
Dissabte passat, descansa en la

pau de Deu a Felanitx, a l'edat de
84 anys i després dc veure's confor-
tat amb cls sagraments, D. Fran-
cesc Tugores Artigues «Puça».

D.c.p.
Reiteram el nostre condol a la

seva familia i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Maria Mon-
serrat, filla D.a Margalida j fill po-
litic D. Joan Valens.

SE VENDE PISO en Felanitx.
Informes, Tel. 580927 (por las no-
ches).

iliuntament 	 re'anitx
CAMPAÑA DE DESRATIZACION

Por el presente se hace público
que las personas que en su dia soli-
citaron producto para la extineiOn
de ratas en zonas rurales, tienen co-
mo fecha limite para poder recoger-
lo, hasta el dia 15 de diciembre, en
las dependencias de la Depuradora
Municipal.

Felanitx, a 9 de octubre de 1989.
El Concejal Delegado de Sanidad,

GABRIEL MORA VAQUER

VENDO CASA en Felanitx, en calle.
Mar, 54.
Informes, C/. Sitjar, 7.
Tels. 582271 y 657853.

SE VENDEN VESPINOS Y VES-
PAS 125 en !men estad(L
Precios a convenir.
Inf.: Tel. 657763 (horas d'e•oticirta).
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RESULTATS DIA 12
Jtiniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
COLL D'EN REBASSA, 45
Sèniors:
SANIMETAL ARTA, 	 66
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 85

RESULTATS DIES 14115
Juvenils:
PEÑA MALLORCA, 	 85
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT,
Júniors:
ESPAÑOL,	 56
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 51
Sèniors:
MARRATXf,	 49
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 54

COMENTARI

La setmana passada hi va haver
doble jornada. Dos partits el dia de
Ia festa (dijous) i altres tres el dis-
sabte i el diumenge, i dels cinc no-
més un es juga a Felanitx.

Els JUVENILS, que únicament ju-
garen cl dissabte, no podien aspirar
a gaire més ja que, a part de la in-
discutible qualitat del rival, el po-
liesportiu «San Fernando» es una
ratonera on, moltes de vegades, hi
ve just respirar. De totes maneres, si
s'hagués jugat amb més serietat el
tempteig hauria estat més ajustat.
Damià Amengual (18) i P. J. Fullana
(14) foren els anotadors mes distin-
gits.

Els JUNIORS, el dijous, coneixien

el sabor dc la victdria, curiosament,
en el pitjor partit disputat fins ara.
L'encontre queda sentenciat als 14
minuts (que foren els millors) amb
un resultat dc 25-10. La resta fou un
caramull d'errades per part dels clos
conjunts i de l'arbitrc, qui culmina
la seva pobre actuaciú amb la cies-
qualificació d'un jugador per banda,
a 15 segons 'del final. El juyenil
Amengual fou el maxim reSotejador
(14) i anotador (13), emPatat en
aquest apartat amb Tomcat Maimó.
A destacar l'excellent priniera part
de To lo Nicolau.

En el partit del clissabte els jú-
niors només disposaren, per dife-
rents motius, de 6 jugadors; això
Motiva el debut de tres cadets (C.
Sanchez, R. Boyer i A. Gonzalez).
L'actuació de l'equip felanitxer fou
magnífica i aspiraren a la victòria
en tot moment, a pesar de que els
avantatges a la 2. a part sempre foren
locals, per() per curt marge. Joan C.
Maimó (11 punts, 8 rebuts) i Ber-
nardi Monserrat (14 punts, 14 re-
bots) estigueren inconmesurables i
Tomeu Maim& que va perdre bas-
tants dc balons com a conductor del
joc fou el millor anotador amb 17
punts.

Els SENIORS han lograf : dos exits
consecutius en els dos desplaça-
ments i són l'únic equip del grup
que no ha perdut després cle tres
jornades. El triomf aconseguit a Ar-

ta, molt brillant, se va bassar en un
atac excellent que obtingué 38 punts
a la 1." part i 47 a la 2.. Antoni Oli-
ver n'anota 29, scguit d'Amengual
amb 17 i D. Boyer amb 16. Guillem
Amengual mostra el que val com a
defensor amb 20 rebots i 4 taps.

El partit cle Marratxí tingué una
primera part excepcional (de bona) i
una segona part també excepcional
(de dolenta). Vegeu: 1." part, 23-39
amb un 5796 d'encert en el tir i 9
balons recuperats. 2. part, 26-15
amb un pobríssim 2296 d'eficacia i
un sol balú recuperat front a molts
de perduts. Idõ tal com es dóna a
entendre, i clavant d'un equip que
no donava cap facilitat hi una, la
primera part \it ser d'un al t rendi-
ment quasi fora de lo corrent, pet-6
Ia continuació, des clel s primers ins-
tants en que ens feren un 11-0, fou
de molt de Patiment i per si faltava
res els arbitres ens inflaren de per-
sonals. En aquesta 2.a part els locals
intentaren 28 tirs lliures, en canvi el
Joan Capó nomes
Athengual, també molt 'rnillpr el pri-
mer temps, acaparà els printers llocs
a l'estadística tant pel que fa a re-

bots (13), a punts (17) i a taps po-
sats (4).

AQUESTA JORNADA

Tornara el basquet a Felanitx i ho
fara per partida triple. Doble sessiú
el dissabte amb els juvenils ciel Cicle
i els júniors del Gesa Alcúdia, i un
partit cle seniors el chumenge contra
el «Graficas Bahia».

LARRY CISTELLES

CLASES DE INGLES. Este invierno
el Pr. Barry Davey clara clases en
su hogar de Alquería Blanca en
grupos pequeños y clases particu-
lares. Empezarán el dia 30 de oc-
tubré.

- Informes, Tel. 163295.

VENDO MUEBLES de clos dormi-
torios y un comedor. Buen es-
ta cio
Informes, P. Ramon Llull, 23;
1.0 D. Tel. 581589 (a partir de las
8 de la tarde).

NECESITAMOS OFICIALES ALBA-
ÑILES.
Llamar por las noches al Tel.

581467.

BASQUET

Els sèniors, liderat en salitari

OCASION
En Cala d'Or-Ferrera Park

VENDO APARTAMENTO (Atico) con
vistas al mar. Alquiler garantizado.

Informes: Tel. 583189.

!Piper
/MI

DES TUNE RATIS
Café con leche, magda
Por una compra superior a 1.000 pt

as.
as.

lenas o past

HORARIO: de 9 a 12
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96,-

Get MAGNO familiar 900 cc. 	 405,-
Compresa EVAX 20 unid 

	
184,-

Pañal AUSO,NIVA elástico Niñas/As.
TN1.36 Unid. y 1G-30 U.  	 814,-
Lavavajillas MISTOL 1 I.  	 78.-
Lejía CONEJO NEUTREX 2 Litros  	 89, -

Detergente ARIEL Automática 4 kg.  	685,-
Suavizante FLOR 4 Its 	 280, -

Servilleta CEL Estilo 100 Unid - 	78,-
Papel Higiénico DOVAY pack 4 unid 	99.-
Recambio Fregona SPONTEX_

159,-
298,-

95,-
344,-
587,-
299,-

Cerveza SAN MIGUEL 1/4/pack 6 unid 	
Vino BACK rosado 	
\An° EiATURRICO (blanco; tinto, rosadol
MARTINI Rosso y Bianca 	
Brandy VETERANO . 	 . . ......
Cava RONDEL Oro 	

525,-
842,-

1099,-
940,-
839,-

152.-
160t-

Paleta REMIER CASADEMONT Kg 	
Jaman cocido OSCAR MAYER Kg 	
Jamón serrano OSCAR MER 	
Queso COINGA Kg 	
Queso manchego MIRAFLORES Kg....

CREMERIA
Yogur CHAMBURCK natural A. 8 unid...
Yogur CHAMBURCY sabores A. 8 unid.

115,-
575,-
950,-
173,-
149,-
104,-

Pescadilla OLIVER Kg 	
Rodajas emperador OLIVER Kg. .......
Langostino 804120 OLIVER 	 .
Calamar romare 400 grs. BERBES ,

Delicias merluza 250 grs. PESCANOVA
Croquetas poke 330 grs. FINDUS

372.-Zapatilla Felpa T-S desde	
Deportivos Niño-A    1.350,-

139,-
820,-
164,-
43,-

105,-
77,-

299,-
119,-
90,-

ALIMENTACION
'Caf&MARCILLA natural 250 grs 	
NESCAFE descafeinado 2Ciftgrs. 	
NESGUIK. 400 grs. 	
Sopa  LA FAMILIA 250 gr 	 .....
Arrort PONS 1 kgs. 	
Chocolate NESTLE extrafinkr 1150 grs.. 	
Aceite. de aliva HOMAR 1 II
Leche entera ASTURIANA\ 15 L 	
Margarina TULIPÁN 400 grs. 	

BEBIDAS Y LICORES

CHAPCUTERIA

CONGELADOS

BAZAR

Video SANYO SI/HR 5100 	 58.565.-
Televisor Color SANYO 14' 	 33.559, -

Televisor Color SANYO 21" 	 ...64.142, -

Radio/Reloj SANYO Mod. 5009............ 2.895, -

Radio/Cassette SANYO Mod. 2709 	  4.695, -

Valkman PHILIPS Mod. 6501 	  2.218, -

CALZADO,

Batería MAGEFESA vitrificada 8 pzas... 3.405, -

Vajilla PEKIN 33 pzas. 	
Cuberteria RIVEIRA 75 pzas...... ........ 	 11.975, -

por la compra de una cuberterfa. RIVERA
, LE REGALAMOS

- 1 Cristalería BOREAL 24 pz.
- 1 Vajilla TR/ANON WI. 20 pzas.
- - 1 Batería MAGEFESA 8 pz.

TEXTIL
Chandal Babe  	 995.-
Fundas colchón 90 cms.  	 392.-
Mantas MORA 150 x 200 	  1.975,-
Tapetes Camilla 70, 80. 90 y 100 cros 	 2.875, -

Calcetines Depor. Cab.Nirio 	 150.-

rn

9ARKING GRATUITO 	 HORARIO
DE 930 021 HORAS

IPE
ARRITO5

CONVENTO, 19- FELANITX

MIME!

OFERTAS VALIDAS DEL 14/10 AL 2/11
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IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con-
gelar i reduir la pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.

PÈSSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a la carre-
tera és injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de comptar amb els recursos ne-
cessaris perquè quan parlin d'accidents, no
donin la culpa als vehicles i als ciutadans.
.1 perquè el turisme que se'n va, torni.

EMBÓS DE LA JUSTÍCIA. Tendrem
una justicia més ràpida, els jutges recupe-
raran la independència i, informatitzant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-
zarà.

PREPOTÈNCIA. De la prepotència a la
dictadura hi ha un sol pas. La democra-
cia es consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les forces
socials.
LA MAJORIA 'ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningú, no representa els interessos del po-
ble. Vostè te la paraula.

MALVERSACIÓ EN LES DESPESES
PÚBLIQUES. Els doblers de l'Adminis-
tració són els nostres doblers. S'ha d'aca-
bar l'amiguisme, les despeses sumptuaries
i el descontrol dels recursos.

DIFÍCIL ACCÉS A LA PRIMERA
FEINA. Hi ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. És urgent un PI? de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. 4,per
damunt de tot, un Pla d'Ocupaci4jUve-
nil com el que, a Casttlla-Lleó, ha propor-
cionat la primera feina a molts de joves.

CAOS SANITARI. Es inadmissible que
de vegades manquin llits i que es formin
coes tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar -tots els
recursos, acostar el metge a la familia i do-
nar oportunitat de triar lliurement l'hos-
pital.

DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. Els qui accedei-
xen a la seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir crédits prefe-
réncials al més,baix interés i al més llarg
termini.

PENSIONS DE MISERIA. Hi ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
yell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.

Paraula!
- J. Carlellas
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A. los efectos de informar y orientar a los electores de esta Ciudad y Término
donde emitir su voto en las próximas Elecciones GENERALES del próximo mes
de OCTUBRE, se hacen públicas las siguientes demarcaciones de las secciones

y colegios electorales de este Municipio.

	DISTRITO 1.°	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTOR-AL: c/. Sant Agustí, 1 (Escuela Convento).

Comprende las calles:
AIGO (del 1 al 57 y del 2 al 54), ARRAVAL (5, 6, 7, 8 y 9), BISBE

PUIG, CONVENT, ESCORXADOR, ESTRELLA, FORATS, HORTS (pares
dcl 20 al 50 ) JUEVERT (impares del 1 al 63), MOLI D'EN PLORIS (1, 2,
3 y 4), PARRES, PORTERÍA, PUIGVERT (impares del 1 al 43), QUATRE
CANTONS (1, 2, 3, 4, 5 y 6), RAMON LLULL (pares del 2 al 32), REC-
TOR PLANES, REI SANIÇ, ROCA D'EN BOIRA, SANT AGUSTI, SANT
ALONSO RODRIGUEZ, SANTA CATALINA TOMAS, SANTA LLUCIA ;

VERGE DEL SOCOR§, VICA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas
entre la izquierda del camino del Puig Vert hasta la carretera de Por-
reres).

	

1110ISTRITO 1.0	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Mateu Obrador, 23 (Escuela Música).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L'a Ia Z
Comprende las calles:

ANTONI MAURA, CALA FIGUERA, CIUTAT DE SAN PEDRO, CON-
VENT (56-84 y 59-127), GERMANDAT CRISTIANA, GREGAL, JOAN MON-
SERRAT, JUEVERT (pares del 2 al 74), LLANA, MAR (impares), MARE
DE DEU DE SANT SALVADOR, MATEU OBRADOR (impares), PLAÇA
DE TOROS, PROGR8S, PROISSOS, PUIGVERT (pares del 2 al 42), RE-
PUBLICA ARGENTINA. RIERA, ROIG, SANT JOAN PELOS, RADI MO-
LINS (viviendas comprendidas entre la izquierda del c/. Mateu Obrador
y carretera de Manacor, hasta el camino del Puig Vert).

Núcleos de Población SO'N PROHENS y SO'N VALLS y el disemina-
do de la 1.a VOLTA.

	DISTRITO 2.°	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Hospici, 1 (Casa Hospici-Hospital).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANGLESOLAi(del 2 al 26 y del 1 al 31), ARRAVAL (1, 2, 3 y 4), BELL-

PUIG (impares), COTONER (del 1 al 11 y del 2 al 12), DARDER, HOSPI-
CI, LLUNA, MAJOR (impares del 37 al 51 y parcs del 54 al 86), MAR
(pares del 2 al 86), MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50), MIQUEL BOR-
DOY (impares del 1 al 25), MOLÍ DE N'HEREU, MOLÍ D'EN MOLEN-
DRI, MOLINS, MOSSËN COSME BAUÇA, NORIA, PAX (del 1 al 11),
PERALADA (del I al 10), PLAÇA (pares del 10 al 14), POU DE LA VILA,
SANT ALFONS, SINIA, SOL (impares del 1 al 17), SO'N PINAR, VER/,
ZAVELLA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre la izquierda
de la c/. I3L1Ipuig hasta carretera de Porto Colom y derecha del c/. Ma-
teu Obrador).

'•.•••

•	 M	- ST R ITO 2.°	 SECCION 2.a. 	 ?
LOCAL ELECTORAL: c/. Sales, 1 (Colegio I. Juan Capó).

Comp rdt:tt,le 4as call es :.

	ALOU	 LESOLA (impares del 33 al 49), BASTERA, BELLPUIG
(pares), IlUkitiES, CALL (del 2 al 40 y del 1 al 51), CAMPET (del 1 al
15 y del 2 al 14), CANAVES, CARDENAL DESPUIG (del 5 al 9 y del 14

al 20), CARITAT, CAVALLETS, CONSTITUCIÓ (1, 2, 11 y 12), COTO-
NF.R (del 20 al 34), DAMETO, ESGLÉSIA, ESPANYOL, FONT DE SAN-
TA MARGALIDA (número 6), FRARE, JOAN ESTELRICH, JORDI SA-
BET, .WSAMA, MAJOR (impares del 1 al 35 y pares del 2-52), MIQUEL
13ORDOY del 2 al 24), NUÑEZ, PARE CATANY (impares del 1 al
11), PAX 4(1(.1 15 al 25), PERALADA (del 11 al 15), PLAÇA (pares del
2 al 8),. PUIG DE SA C1STA, REI JAUME I (impares del 1 al 21), ROCA-
BERT I, SALES, SITJAR, SOL (pares del 2 al 14), VERONICA (pares del
2 al 36), RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre la derecha de la
c/. Bellpuig a izquierda de la escalera del Calvario).

	

DISTRITO 2.°	 SECCION 3 •a

LOCAL ELECTORAL: Font de Santa Margalida, 3 (Casa Municipal de
Cultura).

Compren& las calles:
CALDERO (impares 1 al 17), CALL (pares del 42 al 64), CAMPET (del

17 al 41 y del 18 al 34), CAVALLETS, DAMA, FARTARITX (del 1 al 29
y del 2 al 28), GALERA, GUILLEM SAGRERA, MIQUEL SUREDA, PIN-
TOR MIQUEL BANÚS, REI JAUME I (impares del 23 al 147 y pares
todos), ROCA, SERRAL, SO'N MOREI (impares del 1 al 23), SOLEDAT
(del 2 al 28 y ciel 1 al 23), SOLER (impares del 1 al 31), TRINITARIES,
VERONICA (impares del 1 al 57), RADI MOLINS (viviendas comprendi-
das entre cl final de la parte derecha cie la c/. Call y Camino del Serrai
hasta la calle Rei Jaume I y siguiendo por el Camino des Molí d'En Lle-
vadora hasta el final de la c/. Caklerú).

Núcleo de Población ES CARRITXO y el diseminado de la 5. , VOLTA.

DISTRITO 3.°	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: c/. 31 de Marc, 3 (Casa Municipal de Cultura).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende las calles:

BENNASSER, CALDERO (.pares del 2 al 24), CAMPOS (impares to-
dos), CIFRE, ERES, ESPANYA (del 1 al 13), FARTAR1TX (impares del
31-37), FONT DE SANTA MARGALIDA (1, 2, 3, 4 y 5), GABRIEL VAQUER,

!-GERRERIA, LLEBEIG, MIGJORN, MOLÍ D'EN ROCA, BARTOMEU CAL-
,,DENTEY, PELAT, SANT MIQUEL, SANT NICOLAU, SANTANYI, SAN-
TUERI, SO'N MOREI (pares todos, impares del 25 al final), SOLEDAT

e (del 25 al 27 y del 30 al 44), SOLER (pares), 31 DE . MARÇ (impares),
XALOC, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre final c/. Calder-6
hasta izquierda de la carretera de Campos).

Núcleo de Población SO'N NEGRE y el diseminado de la 3 •a VOLTA
(números del 1 al 130).

DISTRITO 3.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: P. Ramón Llull, 25 (Cinc Felanitx).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende las calles:

ABEURADOR, AIGO (impares), BADALUC, BISBE MIRALLES, CAM-
POS (pares todos), CANONGE BARCELO, CASTELLET, CONSTITUCIÓ
(del 4 al 10), COSTA I LLOBERA, ERNEST MESTRE, ESPANYA (del 14
al 22), FONT DE SANTA MARGALIDA, GUILLEM TIMONER, HORTS
(impares todos y pares del 2 al 18), JAUME VENY, JOAN ALCOVER,
MARIAN AGUILO, MIQUEL DELS SANTS OLIVER, MOLA, NOFRE FER-
RANDELL, NUNO SANÇ, PARE AULI, PARE CATANY (pares todos), PA-
RE SEBASTIA NICOLAU, PERE D'ALCANTARA PENYA, PERELLO,
PIZA, PLAÇA (impares todos), QUATRE CANTONS (del 7 al final y del
8 al final), RAMON LLULL (impares todos), REUS, TREN, 31 DE MARÇ
(pares todos), RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre el Campo
Municipal de Deportes, pasando por la falda del Puig de Sa Mola, y la
carretera de Porreres, a la altura del c/. Verge del Socors).

Núcleo de Población SO'N MESQUIDA y el diseminado de la 2.a
VOLTA.

DISTRITO 4» SECCION

LOCAL ELECTORAL: Escuela Nacional (CA'S CONCOS).

Comprende la entidad CA'S CONCOS D'ES CAVALLER, el disemina-
do de la 3. •' VOLTA (ciel número 131 al final) y el diseminado de la
VOLTA (todos los números).

DISTRITO 4»	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Rectoría, 25 (Colegio Reina Sofía) (S'HORTA).

Comprende las entidades de S'HORTA, CALA FERRERA y CALA SE-
RENA y el diseminado de la 6." VOLTA (del número 1 al 216).

DISTRITO 4.°	 SECCION 3.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Cristòfol Colom, 47 (PORTO COLOM) (Edi-
ficio Aduana).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos dc la L a la Z

Comprende la entidad  de PORTO COLOM y el diseminado dc la 6.1
VOLTA (números del 217 al final).



cine rincip a  

Viernes 20, sábado 21, 9 noche y domingo 22 desde las 3
El solo viene a salvar la humaniclad; ese es

Ciborg y Sing
Si te gusta la marcha del baile discotcquero, esta es tu gran película.

Viernes, 27 sábado 28, 9 'loche y domingo 29 desde las 3.
La 3. a parte super() a todas. Acción a tope en

Guerrero Americana Ill

la Saga del Indomable
Miércoles 1, a las 4 de la tarde

GRAN FESTIVAL INFANTIL

3 PELICULAS

Robin Hood - Roger Rabit - Los Bárbaros
GRAN SORTEO DE REGALOS.
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Cartes al director
(Ve de la lAgina

CALA MARÇAL I EL CEMENTIRI

Senyor Director ciel Set nanan
FELANITX, Ii deman un espai de les
seves planes per incloure aquestes
quatre retxes.

El dia que surti aquesta carta farà
45 dies, poc mes o manco un mes i
rnig, que la torrentacia se'n va dur
Ja paret del Cementiri. En vaig pas-
sar cl clivencires passat horabaixa i
encara no han tocat cap pedra, mi-
llor dit, cap mares de la paret que
separa el recinte de la carretera.

Ara b0, també vaig anar a veuve
Cala Marçal tres o quatre dies des-
prés d'haver plogut tant i vaig veu-
re En Pere Batte que se'n cuidava de
preparar i donar !lustres als «velo-
mars» que i quedaven «sanos y sal-
vos». No és que tengui res en contra
de que cuicli els seus negocis, per?)
Ji vull fer a saber que el Cementiri
també es responsabilitat seva i tam-
hé cobra per cuidar-lo. A més, ara
que el turisme a afluixat un poc, a
lo millor per Tots Sants podrem
penjar les corones a les nostres tom-
bes, si ha arreglat la paret.

També voldria fer arribar aquesta
carta a l'amo En Pep Bonet, que al
poema que va escriure dissabte pas-
sat no en va parlar ni poc ni molt
d'aquesta paret que ja passa d'hora
arreglar-la i en canvi ens va cantar
Ja riquesa i llocs de feina que ens
dura la Urbanització de s'Algar i Es
Riuetó. A la urbanització del Cemen-
tiri, no hi ha cap client que faci lles-
ques de p.i i talec, ni sopes en Ilet,
ni xocolata amb ensaïmades, ni lion-
guets amb oli i tomhtiga, ni tampoc
es queixen de que passa molt d'orat-
ge els dies que el vent ve de ponent
i podeu estar ben segurs que tam-
poc ho arreglaran pel seu compte. I
de les batalles del vostre capita, tots
sabem ben be de cap a on té girats
els canons.

Moites gracies Tomeu.
Crulllete

EL PSOE I L'OPOSICIÓ
Sr. Director:
He observat els lets ocorreguts

aquestes darreres setmanes a Fela-
nitx i N'un fer-ne un comentari.

D'ença que hi ha Coloms a la Sala
el PSOE ha canviat de manera de
fer l'oposició. Abans, en temps de
Pere Mesquida, era l'oposició i nin-
gú sabia que fossin a l'Ajuntament.
Ara s'han apuntat a ter l'oposició
com ho fan els Coloms, supes que
per no perdre el carro. Però diven-
cires passat vaig escoltar unes decla-
raclons del portaveu del PSOE An-
dreu Oliver a Radio Nacional refe-
rides al Ple que hi havia hagut al
matí i vaig quedar bocabadada. El
Sr. Andreu Oliver va manifestar que
el seu grup havia demanat el Ple Ex-
traordinari veient que el Bathe no
el convocava dins cl termini legal ho
varen donar al seu advocat per dur-
ho al Tribunal de Justicia i d'aques-
ta manera el Batte convoca el Pie.
A aquestes declaracions hi ha oblits
importants i a la vegada greus que
he pogut confirmar per haver ten-
gut accès a la documentació del plet
que es va iniciar per aquests fets
que cornent. La convocat6ria del Ple,

me sembla que la sollicitaren cl
PSOE, juntament amb els Coloms.
Legalment ni uns ni els altres ho
poden fer per separat per no esser
quantitat de Regidors suficients.
L'aclvocat que va traini!ar el plet cla-
vant els Tribunals, no és Precisa-
ment l'advocat del PSOE, es justa-
ment el dels Coloms.

Aquestes declaracions me fan en-
treveure l'actitud del PSOE i les se-
ves pretensions, actitud que ve con-
firmada per la conducta que han se-
guit recentment amb els fets prota-
gonitzats pel Bathe i els PP persona-
litzant tots els mals de Felanitx amb
el portaveu de Coloms. El PSOE no
ha dit mai una paraula del que tro-
ben d'aquests fets, fcts que crec te-
nen prou entitat corn que un partit
CUIT) el PSOE hi digui la seva, però
no han pres partit i el seu silenci
és de consentiment. Potser que
aquesta sigui la seva política d'opo-
sició, no opinar davant acusacions
sense fonament del Batic, dir que el
seu advocat i només ells han trami-
tat el Ple de divendres passat i anar
a remolc dels Coloms. Aix6 només
té un problema, que d'aquesta ma-
nera poden encortar votants del PP.
Enganant a la gent poden guanyar
vots, però seran vots de la majoria,
en canvi els Coloms, de moment, no
han enganat ningú i si guanyen un
vot, aquest sera un vot de qualitat.
Ho dic perquè no em sembla que el
PSOE faci oposició, sembla que es-
peri que es cremin eis Coloms i des-
prés sortir cils amb una bandera
falsa de seny i rectitud.

Una socialista d'abans

CONTESTA A J.M.

Estimai amie Torneu:
Voldria donassis cabuda a la se-

güent resposta a la carta de la pas-
sada setmana, signada per J.M. Gra-
cies.

Senycr o senyora J.M.: Cree que
vos no posau massa atenció a la TVF
ja que de la roda de premsa del Sr.
Riera nomes poguereu escoltar un
moment la veu de qui ens havia con-
vocats i només el temps que par-
lava d'ell mateix. La música de fons
i la veu del comentarista fi.-,ren la
resta. Una cosa es que no estigueu
d'acord amb la dita roda de premsa
o amb lo que alla es va clin i una
altra ben diferent es que volgueu im-
pedir que el dit senyor surti per la
pantalla. Pel que fa a la plenaria, el
que es va emetre voila esser una
síntesi del que havia ocorregut. La
credibilitat i l'objectivitat, quan es
tracta d'una plenaria on es moven
tota casta d'interessos, nomes la
veig possible si feim sortir per an-
tena tota la funció, o en aquest cas
tot l'espectacle, imatges i sõ en di-
recte i sense cap comentari. I per
part meva estic disposat a fer-ho,
això sí, si algú posa els mitjans tee-
nies que es necessiten. Fer un re-
sum d'uns minuts del que ha succeït
durant hores sempre pot quedar o
semblar que queda coix. No som la
televisió del P.P. i fa anys que jo i
tot l'equip ens esforçam perquè la
gent passi una estona estretenguda.
No importa dir-vos que si fos la TV
del PP es ben clar que programes
que heu pogut veure, no haurien sor-
tit. I parlant d'objectivitat i mes co-
ses, digau-me de quina televisió,
d'aquestes que ens costen tans de

duros, volet.' que prengui hum. TVF
o «d'En Bcrnat», no costa un duro a
ningú i la pot \Turc qui vol. De totes
k)rmes, gracies pels vostres consens
uitic ei' tindrem ben en compte.

Ben agraït
Bernat Obrador Ricart

«EL COLOR DEL DINERO»

Senyor director:
Cree que el senyor J. Bonet, que

Ia setmana passada va publicar
article amb el tao! «El color de la
sensatez», comet un petit error pre-
cisament en relació al títol.

La pellícula que ens conta el se-
nyor Bonet es diu «El color del di-
nero» i la protagonitza Paul New-
man, el qual representa un jugador
de billar en decadencia obsessionat
per fer-se rie amb apostes de joc i
que es dedica a estafar la gent. La
beguda ja li ha cremat moites neu-
rones.

Paul Newman fa un gran paper,
de «gran capitan» com el defineix el
senyor Bonet, i després d'una de les
particles de billar, a la qual ha gua-
nyat per majoria al seu adversari,
mira amb despreci els assistents
la Sala de joc que havien presenciat
la partida i chu: «Todos queremos
volver a casa en una limousine». Es
posa el feix de ballets a la butxaca
i abandona la Sala plena de fum.
Una gran pellícula, senyor Bonet,
una gran pellícula. La pròxima vega-
da recordi be cl títol.

Gracies senyor director per la pu-
blicació d'aquesta carta.

C.B.

Senyor Director:
Molt lié la defensa que el senvor

Bonet fa del Batle i del partit que
ens governa en el darrer número d'a-
quest setmanari. Ja era hora que
qualcú rompes una llança a favor
del grup governant encara que es
tracti de l'auto-defensa que fa una
ploma mercenaria, que pagam en-
tre tots.

Ara bé, convendria que el «gran
capitan» i la classe de tropa que l'en-
revolta es donassin una volta pel ce-

menteri municipal. Ja sabem que els
morts no tenen vot, però crec que
valia la perla que els recintes on
descansen els nostrcs majors, a Fe-
lanitx i tell:messin un trac-
te semblant al de les platgcs del
terme.

Vos podeu canviar el color del vi
cire de les vostres ulleres tant com
volgueu. L'espectacle ciel cementen,
després d'un mes i mig, no acaba
d'encaixar en el quadre de colorins
que ens voleu fer empassar.

Senyor Bonet: Ni els de l'oposi-
ció són tan dolents com ens voleu
fer creure, ni vosaltres tan sants
com vos voleu pintar.

Tomen

Sr. Director:

No puc estar sense donar s'enho-
rabona a J. Bonet per dar-li corat-
ge; es seu escrit es tan bo que no-
mes li falta posar-hi música. Seria
una sarsuela d'aquelles de xupar-se
es dits. Jo ja la m'imagin: en es
començament hi posaria aquella mú-
sica suau de sarsuela que deia «So-
mos luz de amanecer, amanecer
etc.». A sa part central li aniria com
una seda el «tema de Lara». La part
final requereix una cosa marcial, per
exemple «El sitio de Zaragoza». I
acabaria amb la música de Sor To-
maseta per acompanyar la glosa:

«Que en este mundo traidor
nada es verdad ni es mentira
todo es según el color
ciel cristal con que se mira».

Un parador de lloses de pedra, .
besnet de sa tia Marranxa

PASAREL.LA 89
DILLUNS ti DE NOVENIBRE

INTERESA CHICA/CO que sepa ma-
nejo de ordenador y nociones de
contabilidad.
Informes, Tel. 580134 (de 9 a 12
mañanas y de 4 a 6 tardes).



CALA MILLOR: C/. Na Penyal, 9 - Tel. 58 55 85

CALA RATJADA: C/. Leonor Servera, s/n. - Tel. 56 33 97

MANACOR: Ctra. Palma-Arta, 122 - Ir. - Tel. 55 39 78

MANACOR: Avinguda cies Torrent, 44 - Tel. 55 40 12

INSTITUT D'IDIOMES
MICHAEL KELLER

ENSENYAM

Alemany - Anglès - Francis
Suec - Holandès i Español

Per a nins i adults

Particular o en grups reduïts
Professors nadius i especialitzats

S'INFORMI A LES NOSTRES OFICINES

Som especialistes en traduccions

Concert per a un paisatge
Dissabte dia 28, a les 22 h., a la

Casa Municipal de Cultura

Organitza: Coordinador4oPenyal, Roig»,
per a la defensa de Sa Punta,

S'Algar, Camp Roig...
(Programes apart)
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FELANITX

Esquerra Unida

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La FESTA de XISCO OLIVER
del passat dissabte va csser, una
'altra vegada, GROSSA. En JAUME
CALAFAT hi posa la música i can-
çons al só de la seva guitarra. Bulla,
animació de la bona, xistes i rialles
a balquena. Els convidats varen men-
jar i beure de debú. No era per
menys. En el transcurs de la feta
feren entrega d'una PLACA dorada
(or de 50 quilats) per part dels
amics, PERE MAIM() i MAIKEL,
amb la següent inscripció «XISCO
OLIVER a) «EL SOLTERO DE
ORO». Una categoria assolida per
mèrits propis.

Abans havíem rebut la correspo-
nent convidada, feta amb vers, que
no varem poder reproduir perquè va
arribar fora de temps. Pena aquesta
literatura no mereix quedar en l'a-
nonimat, per això trob que l'hem de
reproduir: «Quan les fulles dells ar-
bres / comencen a caure i la, calor /
se'n va a poc a poc arriba la meva /
Festa de Sant Francesc.

Vull que tu participis d'aquest es-
deveniment a la meva casa del Pas-
seig. Vos esper a tots.»

Aix?) era la nota de convidada,
adornada per unes floretes, un sol,
uns ocells la seva firma. Gracies
Xisco, una forta abraçada.

• Passa uns dies entre nosaltres
l'amic, i bon felanitxer, RAFEL
«COSMET» amb companyia de la
seva senyora JOSEFINA. Un amic
que viu a MADRID, on té una sèrie
de negocis, la majoria dedicats a la
restauració. «La Mallorqueta», «El
Rincón de Mallorca», «Mallorca en
Madrid»... Altre dimarts va celebrar
una FESTA a «Sa Recreativa» amb
una llarga Ilista de convidats. Un so-
par d'un amic pels amics. En RA-
FEL restarà amb nosaltres fins el
proper dia 29. Li desitjam una bo-
na i feliç estança a n'aquesta terra
que l'estira tan fort i li produeix
tanta enyorança.

Fins l'any que ve, Rafel!
• El dijous de la passada setma-

na una sèrie de jugaclors felanitxers
varen disputar un partit PRO-DAM-
NIFICATS ZONA DE LLEVANT
contra el REAL MALLORCA.

Va esser a Manacor, al camp «Na
Capellera». Jugadors alguns no dcl
tot felanitxcrs, però que sempre han
tengut que veure amb el futbol lo-
cal, ens referim a VALENTIN, MUT
i MATIAS. Abans els BENJAMINS
del C.D. FELANITX jugaren un par-
ticlet molt interessant front als ho-
mónins del BARRACAR.

L'entrada va esser extraordinaria
i la recaudació excellent.

• Vaig rebre una notificació i
una sèrie de retails de «prensa» d'un

(leis responsables del GOB a FELA-
NITX. Concretament de MIQUEL
TUR. Aquesta Agrupació en defen-
sa de la naturalcssa esta al marge
ciels partits politics i dels seus in-
teressos. La prova es que cl GOB va
presentar una serie d'ai-legacions per
revisar el Pla General de la Urbanit-
zació de la MARINA DE MAGA-
LLUF, que podria saiinitzar els
:Aquifers de la zona. També parlant
de CABRERA han criticat el Govern
Estatal per no aprovar que sigui un
Parc Natural. La política del GOB
també ha estat en contra d'iniciati-
ves tan polèmiques com Riaño,
L'OTAN, Cabañeros i Anchuras.

Per lo tant creim oportú donar
publicitat a n'aquest comunicat. De
res.

• Me va arribar una tarja de la
nova floristeria «ES CORRAL DE
TURTITX», que esta emplaçada al
carrer Quatre Cantons. Li desitjam
molt d'exit en la nova singladura.

• Quant a CICLISME, varem lle-
gir unes declaracions del nostre
GUILLEM TIMONER on dona comp-
te de la temporada ciclista en la
modalitat de pista. Un total d'ON-
ZE MEDALLES han conquistat els
«pistards» de Balears als Campio-
nats Nacionals, entre les quals n'hi
havia quatre d'or. Tal vegada la no-
ta negativa, es no haver guanyat la
final del Campionat de la Lliga Na-
cional davant la Selecció de Guipúz-
coa. De totes maneres cal felicitar
a TIMONER con a seleccionador de
les Illes, per la seva feina i els seus
assoliments.

• LA FRASE DE LA SETMANA:
(Que seran dues, per aquesta ve-
gada). «SOY EL MAYOR DEMO-
CRATA DE TODOS LOS TIEMPOS».
La va dir LECH WALESA, president
del sindicat «Solidaridad» a la re-
vista «TRIBUNA».

L'altre la va a dir CRISTINA AL-
MEIDA a «PANORAMA»:

«SER DIPUTADA ES MAS PRO-
VECHOSO QUE CUIDAR «BON-
SAIS» EN LA MONCLOA».

• En el «CINE PRINCIPAL»
aquesta setmana tenim dues noves
pellicules. «SING» va d'això «Can-
tar» per un grup de joves; es tracta
d'una producció de la «Cannon».
«CYBORG» es una altra película
d'acció, futurista, alla a l'any 2000 i
busques, un home meitat maquina
ha salvat la humanitat a base de
garrotades i matar tots els dolents
que posen per davant. ¡- 11—

• El C.D. FELANITX aconseguí
Ia passada jornada la seva primera
victòria de lliga. Un partit molt
disputat, amb molt pocs especta-
dors... ¡Llàstima!

El proper diumenge juga al difícil
camp del LLOSETENSE, un equip
molt mal d'esclovellar. I ¡aferrau-
vos! d'arbitre una altra vegada cl
Collegiat BOUZA, que va tenir el
passat diumenge al «Torrentó» una
penosa actuació.

JORDI GAVINA, júnior

ES DONEN CLASSES DE REPAS
DE COMPTABILITAT, a tots els
nivells d'F.P. i MATEMATIQUES
de BUP i COU.
Informes en aquesta Administra-
ció.

EL ECCION S

PROPOSA
IMPULSAR LA SOLIDARITAT.—

Davant la insoliclaritat, cl culte
l'enriquiment individual propiciat
per uns anys de creixement especu-
latiu, manifestam la necessitat de re-
distribució de la riquesa i la qua-
litat dels serveis públics.

MILLORAR LES CONDICIONS
DE VIDA I TREBALL.—Davant la
degradació de les condicions de tre-
ball i la proliferació massiva del tre-
ball eventual, exigim humanitzar l'o-
rientació de la política económica i
social i assumim integrament la Pro-
posta Sindical Prioritaria elaborada
conjuntament per CC.00. i U.G.T.

ATURAR L'AGRESSIÓ AL TERRI-
TORI.—Davant l'agressió indiscrimi-
nada al territori de les nostres illes,
proposam un desenvolupament coo-
peratiu amb la natura i la qualitat
de vida dels ciutadans/cs. Aix?) vol
dir, des d'ara mateix:

— Frenar el procès d'urbanització
turística degradador de les nostres
costes i zones rústiques.

— Confirmar l'acord del Parla-
ment Balear de convertir Cabrera en
Pare Nacional Marítim-Terrestre.

— Desnuclearitzar tots els ports
de les Iles, prohibint l'accès de qual-
sevol vaixell de propulsiú o amb ar-
mament nuclear.

APROFUNDIR L'AUTOGOVERN.---
Davant la progressiva devaluació de
l'Autonomia cal l'exigència de l'au-
tcgovern i d'un acord basat en. la
reafirmació de la plurinacionalitat
de l'Estat i la potenciació de l'auto-
nomia de cada illa, sota el principi
finalista de Federalitzar l'Estat, Fe-
deralitzar les Illes. Per això, mitjan-
çant les reformes legals pertinents,
exigim la transferència de compe-
tencies plenes en matèria educativa,
sanitaria i de serveis socials.

4.41,
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LOS ENTRENADORES
RAMOS

ISIDRO

—Hemos dominado mucho.
En la zona ancha hemos lleva-
do la iniciativa, pero mis delan-
teros no han sabido pisar el
área con decisión. No han aca-
tado bien mis órdenes. Ellos
han marcado un gol muy opor-
tuno y han logrado defenderlo,
mientras mi equipo ha sido in-
capaz de marcar alguno. En
esto del fútbol los resultados
son los que valen.

—Hoy estoy satisfecho de
mis jugadores. Han luchado
mucho. Se han empleado a
fondo. El rival era un enemigo
dc cuidado, al que hemos sa-
bido controlar bien atrás, ya
que apenas han conseguido
crear ocasiones de gol. La vic-
toria de hoy era muy impor-
tante. Era preciso ganar. Estos
dos puntos nos darán mayor
confianza y moral para inten-
tar recuperar el terreno perdi-
do y conseguir una mejor ela-
s if icación.

Sastrería CERDA
AMB MOTIU D'INTRODUIR-SE EN EL NOU CONCEPTE DE

Sastreria del futur
Liquida les existències en teleria.
Tails de trajo, calçons, faldes, etc,

Tot a 1.500 ptes. metre

Bodas, banquetes.

Comuniones y fiestas en general.

Abierto todos los días

Para reservas llamar Tels.837034-658033

FELANITX 	 11'

El club sigue castigado por las ba-
jas. Pobrísima entrada en «Es To-
rren tú».

FELANITX.—Otero (2), Matias
(2),	 Juan 	 (1), Galmés (2), Barceló
(1),	 Gallardo ( 1 ), 	Juli (1), Adrover
(2), Mut (2), Pont (2), Company (1).
Felipe (2) en el min. 72 salió por
Gallardo y javi (1) hizo lo propio
por Company en cl min. 75.

Clasificación válida para el TRO-
FEO donado por el «RES. MARI-
VENT».

ARBITRO: Bouza, que tuvo una
actuación deficiente. Enseñó la tar-
jeta amarilla a Avila, Juan, Gallardo,
Adrover, Paquito y al masajista lo-
cal Martin Antich.

GOL: 1-0, min. 37, tras varios re-
chaces, Mut marca.

Antes de iniciarse el encuentro se
guardó un minuto de silencio por la
muerte, en accidente de tráfico, de la
novia del meta Otero.

El Felanitx se vio superado en el
centro del campo por el conjunto
visitante, donde Avila, Loren y Fu-
me controlaban bien la zona.

Nuestro equipo, despistado, tardó
mucho en situarse en un partido que
ya se veía desde un principio que no
iba a pasar a la historia. Pero a ba-
se de voluntad y no de otra cosa, in-
tentaba acercarse a la portería de
Ortiz, aunque con pocas posibilida-

des de crear serios peligros. Tampo-
co el Santa Eulalia, a pesar de su
dominio territorial, era capaz de en-
contrar huecos en la defensa fela-
nitxera, que si bien se defendía con
poco orden, sabía abortar las incur-
siones visitantes.

El Felanitx consiguió marcar en
Ia gran y única ocasión que tuvo,
gracias al goleador Mut, que una
Nvz más supo estar oportuno dentro
del área, después de una larga «me-
lee».

En la segunda parte el Felanitx
jugó a la defensiva, intentando el
contragolpe. El Santa Eulalia estiró
sus líneas, pero siempre estuvo romo
en ataque.

Hubo contadísimas ocasiones de
peligro para ambas porterías y al
final una muy apurada victoria del
Felanitx, el único que supo marcar
un gol en el alicaído campo de «Es
Torrentó», que registró una de las
pobres entradas en los últimos tiem-
pos.

Capítulo aparte merece el colegia-
do de turno, señor Bouza, que no
convenció a nadie. Sacó algunas tar-
jetas de amonestación de más.

En definitiva, partido aburridillo,
que tuvo su mayor aliciente en el
incierto marcador, si bien hay que
significar que los visitantes defrau-
daron.

REGIONAL
EL CAS CONCOS SE AFIANZA

CAS CONCOS, 4 -
VIRGEN DE LUX. 2

El Cas Concos en su campo «Es
Cavalier» consiguió realizar uno de
sus mejores partidos en lo que va dc
temporada, no dando respiro al con-
trario. En una excelente 1." parte su-
po llevar perfectamente la iniciativa
y volcarse en la meta visitante, de
ahí los dos goles que marcaron Ma-
yoral y Fiol, terminando con ese es-
peranzador (2-0).

En la segunda mitad los visitantes
abrieron líneas, mientras el Cas Con-
cos se relajó un tanto. Los visitan-
tes Imzraron rnarcar dos goles pero
de poco les sirvieron ya que Miguel
Angel Calclentey conseguía marcar el
tercero para su equipo de un certe-
ro chut con la izquierda y el golea-
dor Fiol volvía a batir el meta rival
tras una tarde de aciertos.

En resumen, un partido del agra-
do de los aficionados que consolida
al Cas Concos en esta nueva catego-
ría.

El próximo domingo juega fuera:
ROTLET - CAS CONCOS.
2.6 REGIONAL

MINIMA DERROTA
BUGER, 1 - S'HORTA,

Pese a jugar bien en algunos mo-
mentos el S'Horta no pudo puntuar
en el feudo del Búger. Un partido
muy disputado, en el que los locales
dominaron más y los visitantes su-
pieron defenderse bien; faltó tal vez
marcar algún gol para conseguir
arrancar algún positivo.

El domingo se juega en «Sa Lieu-
na»: S'HORTA MARIENSE, un
equipo situado en la mitad de la ta-
bla, un rival que se muestra firme
en su casa, pero que baja muchos
enteros fuera de su terreno. Espe-
remos que el conjunto local pueda
lograr su segunda victoria desde que
comenzó la liga.
JUVENILES
FELANITX, 3 - PORTO CRISTO, 1

Excelentet el encuentro disputado
el pasado domingo por los pupilos
de Domingo Aznar en «Es Torren-
tó». Desde el primer momento do-
minaron el partido consiguiendo
marcar tres goles. Los goles fueron
marcados por Maim& Juan y Bo-
rrás II.
INFANTILES

Hoy sábado, dará comienzo la
competición oficial en esta categoría.
Los felanitxers, .lugaran este primer

encuentro ante el Margaritense.

ALEVINES
FELANITX, 4 - SES SALINES, 0
Excelente cl comienzo de liga que

tuvieron el pasado sabado los chicos
dc P.J. Vaguer, Ull buen
partido ante MI fluio Ses Salines.
Los goles fueron marcados por Miró,
Oscar (2) y Santi.

BENJAMINES
BARRACAR, 1 - FELANITX, 2

Una nueva victoria consiguieron cl
pasado sabado en Manacor, ;AMC un
Barracar cuc en ludo moment° es-
tuvo pendiente de las actuaciones del
equipo visitante; pero el Felanitx,
supo aprovechar las oportunidades
y hacerse con cl partido. Los goles
Fueron marcados por Rafael y Va-
lentin.

GORI VICENS

NECESITO JOVEN de 18 a 20 años
con carnet de 2." para trabajo en
cantera.
Informes, Tel. 581168. Gravera Can
Xot.

PASAREL.LA 89
DII,I.UNS 6 DE

SE BUSCA COCHERIA para un Seat
127 en calle Marian Aguiló o pro-
ximidades.
Informes, Tel. 582595.

SE NECESSITA AL.LOTA per ma-
nejar ordinador amb nocions de
comptabilidad.
Informes: Tel. 581120.

VENDO FINCA RUSTICA con agua,
electricidad y licencia de obras,
para vivienda.
Informes, Tel. 580981.

EXTRAVIADO PERRO BLANCO con
cabeza negra, manchas negras.
Atiende por Dober.
Informes, Tels. 581553 y 580356.

SE OFRECE SEÑORA JOVEN para
cualquier trabajo doméstico por
horas.
Informes en esta Admón.

VENDO CASCO de Vespino y una
bicicleta.
Informes, C/. Pedro de Mendoza,
19 - Porto-Colom.

EXTRAVIADA PULSERA DE ORO
con inscripción «Margalida 15-8-
82». Se gratificará su devolución.
Informes, en esta Admón.

FUTBOL

Primera victoria
Felanitx, 1 - Peña D. Santa Eulalia,



nummlis SAIVL5milLit..
—FELANITX. C. Petal. 81
--FELANITX, Pça. Conslit.9
—PORT-COLOM. Lepanto, 5

— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394

CLASES DE INGLES. Este invierno
el Pr. Barry Davey dará clases en
su hogar de Alquería Blanca en
grupos pequeños y clases particu-
lares. Empezarán el día 30 de oc-
tubre.
Informes, Tel. 163295.

VENDO MUEBLES de dos dormi-
torios y un comedor. Buen es-
tado.
Informes, P. Ramon Llull, 23,
1.0 D. Tel. 581589 (a partir de las
8 de la tarde).

NECESITAMOS OFICIALES ALBA-
RILES.
Llamar por las noches al Tel.

581467.

Ma

Exposició sobre el que és l Universitat
io-

de les Illes Balears
POSTERS, VIDEO, PUBLICACIONS, DIAPOSITIVES

ACTES:

Dia 21, clissabte, a les 20 h.: Inauguració.

Dia 23, dilluns, a les 20 h.: Reunió de professors de la UIB amb
els estudiants (le COU.

Dia 24, dimarts, a les 21,30 h.: Reunió de professors tic la 1.11B
anil) l'Associació de Pares d'Alumnes cie l'Institut.

La Universitat de les Illes
Balears a Felanitx

CasalMunicipal de
Cultura

Del 21 al 31 d'octubre, de:18 a 21 h.

Dia 25, dimecres, a les 21,30 h.: Reunió del Gabinet de. Marketing
cle la UIB amb empresaris i industrials.

Dia 26, dijous, a les 21,30 h.: Conferencia del catecirMie cl'Ecolo-
Oa de la U1B Dr. Miguel Nlorey Andreu, sobre «Impacte ciel tu-
risme sobre el medi».

12 	 FELANITX

E! P. Popular tendrà majoria a la 	 La Beata de kinks
comissió formada per a investigar

situació de l'Hotel CorsoDivindres a les onze se cclebra el
Ple Extraordinari clernanat pel
PSOE i nosaltres fa un parell (le
setmanes. El Ple no tenia sentit per-
que passat un mes i acabat el ter-
mini per sollicitar ajudes, l'ase era
mort de rialles. Aquesta actitud ma-
nifestament antidemocràtica i infan-
til i l'haver d'acudir als Tribunals
perqu.! cl Batle respecti els drets
constitucionals dels Regidors va ser
argumentat pel nostre portaveu, Ile-
gint als Regidors del PP l'article
aparegut la setmana anterior al Ple
en aquest setmanari, signal pel pro-
fessor de Moral i Teòleg felanitxer,
En Bartomeu Xico, intitolat «TOTS».
L'actitud dels pepes va ser la de
sempre; el Batle no va dir res, al-
gun Regidor dormia i d'altres feien
rialletes entre ells. Ës irnpossible el
diàleg amb una paret i .no sabem
com pot acabar això si algú de Ciu-
tat amb una mica de seny no atura
els peus als seus colegues de Fela-
nitx.

S'aprovaren dues comissions però
els pepes canviaren la nostra pro-
posta de fer les Comissions amb un
membre de cada grup, es veu clar
que ells ho volen tenir tot amb ex-
clussiva, fins i tot les desgracies. La
proposta que a la Comissió per in-
vestigar els fets de Es Corso, qual-
sevol membre pugui dertanat un in-
forme, quedh desestimada, la Demo-
cracia, com va explicar el Batle, ell
Pentén votant, i la Democracia no
és això.

El nostre grup proposa també que
les obres per reconstruir el que va
esbucar la torrentada, no pagassin
arbitri municipal per obra, fins i
tot això va desestimar el Batle, ara
per Cas Concos ja saben qui és que
atura les iniciatives i qui esta en
contra de reconstruir el que la tor-
rentada va espanyar. Queda clar que
els Coloms proposen i el Batle atura
i no a l'inrevés com explica alg-ú,
molt bona persona, per Cas Con-
cos.

I encara hem d'afegir les amena-
ces físiques que va fer ellRegidor del
PP Cristóbal Bennasar Mayol a la
Comissió Informativa de dilluns
passat. L'esmentat Regidor del PP
amenaça de pegar al nostre porta-
veu amb el braç alçai. El Regidor
del PSOE demana que constas a
l'acta els fets succeïts i a l'acta no
hi va constar. Al Ple, el mateix Re-
gidor, cn Pere Massutí, clemana als
Regidors presents la nit d'autos si
recordaven les esmentades ofertes
de toes i el Batle, En Tomen Cerdii

A la sessió plenaria extraordina-
ria celebrada divendres de la setma-
na passada, sollicitada un mes en-
rera pels grups de l'oposició i con-
vocada a instancies del Tribunal de
Justícia, s'aprovaren dues comis-
sions, una amb la missió de fer un
seguiment dc les ajudes pels afec-
tats de les plujes torrencials i l'al-
tre per estudiar la situació de l'Ho-
tel de Cas Corso. Com era d'espe-
rar, el grup majoritari no accepta
el model proposat per l'oposiciú pel
que fa a aquestes comissions; el Par-
tit Popular tregué (Aida ant la seva
proposta; a la que imposa la pro-
porcionalitat de la corporaciO i de-
sestima la possibilitat de que qual-
sevol membre de la pretesa comissió
popes demanar un informe.

i En Joan Monserrat, negaren públi-
cament que hi hagués hagut amena-
ces. El Secretari digué que no es-
coltava quan passaren els fets. Tro-
bau que es pot tractar amb gent
amb tan poca memòria! El que sem-
bla extrany es que el Batle recordas,
tres mesos després, una festa que
fèrem els Coloms a s'Algar i ara hagi
obert un expe.dient per posar una
multa al nostre portaveu. No treuen
cap en lloc i el Sr. J. Bonet, Regidor
del PP encara té barra de fer prosa
poètica wagneriana a aquestes pla-
nes!

I per acabar us hem de demanar
un favor. FELANITXERS, DIUMEN-
GE DIA 29 HI HA ELECCIONS, EN
ANAR A VOTAR, RECORDAU TOTS
AQUESTS FETS, RECORDAU COM
ELS DEL PP ENVIAREN CARTES
A INSALUT I A LA CONSELLERIA
DE SANITAT PERQUE NO ES FES
EL CENTRE DE SALUT A FELA-
NITX. RECORDAU QUE DESPRËS
DE DEU ANYS DEL SEU GOVERN
SEGUIM SENSE TENIR AIGUA
NETA I BRUTA AL PORT. RECOR-
DAU QUE A FELANITX TENIM
DEFICIÈNCIES ALS SERVEIS
PUBLICS I RECORDAU QUE
AQUEST MES PASSAT APROVA-
REN PODER URBANITZAR CENT
QUARTERADES A PORTOCOLOM,
AMB UNA TRAMITACIÓ PLENA
D'EMBULLS I TRACTE PREFE-
RENCIAL, D'UNS SENYORS QUE
PODEU TENIR PER SEGUR QUE
NO ENS DURAN CAP RIQUESA. LA
RIQUESA SERA PER ALGLI DEL
PP I A AIXO NO HO HEM DE CON-
SENTIR ELS FELANITXERS.

La sala d'actes de l'Ajuntament,
malgrat l'hora de convocatòria —les
11 del mati—, estava plena de pú-
blic. Durant la sessiú sortiren a rot-
lo certes amenaces —denunciades
per Pere Massutí— d'un regidor ciel
PP al portaveu de Coloms a la Sala
a una Comissió Informativa feta
uns dies abans.

VENDO SOLAR 200 m2. aprox. con
más de 11 in. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840

Sor Francinaina Cirer
quan li feien el convent
li deia el picapedrer
—Demà ja no tornará,
falta grava i ciment.
1 ella contesta humilment
—Tornau, ja m'arreglaré.
I el dematí següent,
entre material i gent
molta feina pogue fer;
ningú sap d'on ho treguá,
sols el Senyor Omnipotent
I Hew) els deia somrient
—Veis com Dáu del cel sap fer
de no res un monument!

JOAN

CERCAM ADMINISTRATIU (A)
amb coneixements de comptabi-
litat i maneig d'ordinador.
Informació, Tel. 837192
(de 8 a 13 i de 15 a 17 h.).

Coinn a la Sala
EL PLE I MÊS
VIOLENCIES DEL PP

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Coi. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planifie:ación familiar y Ecografia

C. Ca I!. 17 Tel. 555981 (mañana) y 583 111 (lardes)

Lunes y vierties a partir de las 16 h.
(consulla pre. ia ei ta).




