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La Serra de Llevant podria que-
dar dins l'àrea de protecció ipiciada
pel Govern Balear a instancies del
Parlament, si s'accepta la proposta
acordada per l'Ajuntament de Feia-
nitx a la sessió plenaria del passat
dijous dia 16. En un principi la Co-
missió de Govern del nostre ajunta-
ment havia acordat la protecció del
Puig de Sant Salvador, Santueri i el
puig de Son Vent, pelt a la Comis-
sió informative .corresponent s'acor-
dà ampliar l'àrea a tota la zona de-
limitada per les c stes de 120 i 140
metres, que compren la major part
de boscos de la part alta de la
Serra de Llevant i que s'exten a més
dels pujols esmentats a la Comuna,
el puig de Sa Figuera, la Serra Llon-
ga, Sa Bastida i Ses Mamelles. El
grup Coloms a la Sala presenta una
esmena —que no fou admesa— per-
què s'inclogués la zona compresa
des del Pi de Sa Pols fins al Penyal
Roig (dins aquesta s'hi contempla-
va naturalment el Camp Roig i S'Al-
gar).

Dins aquesta sessió plenaria s'a-
prova també amb els vots del grup
governant el plec de clausules ad-
ministratives particulars que han de
regir la contractació per concurs de
l'adquisició de terrenys pel futur po-
lígon industrial. Els populars no ad-
meteren les suggerències de l'oposi-
ció que els recorda la conveniencia
de respetar la normativa legal quant
a distancia de la població del poll-
gon, ni acceptaren una proposta al-
ternativa del grup «Coloms» per dei-
xar com polígon de serveis la zona
destinada a industrial en el pla ge-

neral del 69 (a ma esquerra de la
carretera de Campos) mentre se tra-
mitava el futur polígon industrial.

Una decisió important que es
prengué —amb els vots en contra
de l'oposició— fou la de subscriure
uns prèstecs amb el Banc de Credit
Local per un total de 400 milions de
pessetes. Aquestes quantitats es des-
tinaran al local de la Tercera Edat
de S'Horta (18 milions), per l'adqui-
sició dels tertenys - per Ia futura re-
sidencia d'assistits (100 milions) i
per subvenir les destrosses de les
plujes del mes de setembre. Aquests
prèstecs suposaran u n a carrega
d'uns 70 milions d'interessos anuals.

Diguem per últim que s'aprova
proposar a la Junta Central Electo-
ral la designació del substitut de
Bartomeu Tejedor en el càrrec de
regidor.

Ajuntament
de Felanitx

CAMPAÑA DE DESRATIZACION

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

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

GABRIEL MORA VAQUER

Ia rod
Mês sobre el negoci

—La setmana passada vàreu dir
que Cala Mondragó seria urbanitza-
da i ara resulta que no, i la batalla
que claveu per perduda és una bata-
lla guanyada.

—Efectivament; però heu de tenir
en compte que a l'hora de redactar
Ia nostra coliaboració no s'havia
produït la decisió del Govern Ba-
lear de comprar els terrenys, la
qual ha capgirat damunt davall tota
la situació.

—En deveu estar contentíssims.

—Vos dire: per una part, n'estam
molt contents. Es, en efecte, una
batalla guanyada que podem afegir
a la llista. Primer 'Vá "esger la Dra-
gonera, després Es Trenc, i ara Cala
Mondragó. Aquesta mateixa setma-
na, l'Ajuntament de S alter, per una-
nimitat, s'ha oposat a la idea d'un
«port esportiu» i per tot arreu hi
ha símptomes de presa de conscien-
cia per part de la gent. Es ben re-
velador, que el «Diario de Mallor-
ca» publicas no fa gaire un article
d'un importantíssim empresari d'ho-
tels, que se declarava en contra de
la política seguida fins ara pel Go-
vern Balear. Pensam que de cada
vegada seran més els qui tindran
conscieència de la necessitat de pre-
servar uns bens i uns valors fins
ara ignorats.

—I per l'altra banda?-
-Per l'altra part, resulta penós

que s'hagin de pagar unes quanti-
tats tan elevades, que surten de la
butxaca dels contribuents, per cul-
pa d'uns politics ineptes o poc es-
crupulosos que no han tengut visió
de futur i no han encertat en la ffar-
mula que convenia al bé general del
país.

—Fotre, tot té un preu!

—Sí senyor. Tot té un preu, per?)
ara vos posaré un exemple que l'en-
tendreu molt bé: si tira endavant la
proposta aprovada pels regidors del
Partit Popular de Felanitx de decla-
rar zona urbanitzable d'Es Rivetó
cap a Ses Partions, el valor d'unes
terres poc interessants des del punt
de vista agrícola se dispararà de
manera escandalosa. Quan el Go-
vern Balear, després de la pressió
popular, que tot just ha començat,
voldrà atendre les raons d'aquesta,
haurà de pagar als especuladors una
quantitat elevadíssima.

—A la darrera sessió de la Sala,

el Batle va manifestar que «la llo-
tera del Camp Roig no es podia
comparar a Cala Mondragó».

—Doncs he. Si la llotera del Camp
Roig i els terrenys dels vbitants són
declarats urbanitzables, se posarà
en marxa una operació que pot cos-
tar centenars de milions als mallor-
quins.

—El Batle va afegir que si ell ha-
gués estat el batle de Santanyí hau-
ria actuat de la mateixa manera.

—Ja ho sablern. No importava que
ho hagués dit. En aquesta materia,
ja n'hem aprés tant que ja sabem
tot lo que diuen i lo que se callen.
En conseqüència, ja sabem per què
el Batle de Santanyí estava d'acord
amb l'operació de Cala Mondragó i
per qúines raons el nostre batle es-
ta d'acord amb l'operació del Camp
Roig i S'Algar.

—Que insinuau?
—No res. Només voldria deixar

clar que ja no ens mamam el dit.
Darrera l'operació del Camp Roig i
S'Algar, a més d'uns propietaris
d'uns terrenys que se moren de ga-
nes de vendre per guanyar-hi molts
de doblers, hi ha el gran capital, i
tota una serie de peons que se mo-
ven en el moment adequat d'acord
amb una estrategia ben calculada.
Els objectius estan a la vista, els
procediments per arribar a assolir-
los també. Recordau només la bru-
ta jugada de la manipulació d'una
enquesta per enganar al personal.

—A la darrera sessió de la Sala,
el Partit Popular va estar d'acord
amb que fos preservada una extensa
zona muntanyenca del nostre terme.

—Sí. Es ver, de vegades hi ha pe-
tites sorpreses i es que el senyor Gi-
let, el conseller, no pot estar en tot;
però això no modifica res d'allò que
dèiem. De tota manera ara convé
estar atents a la decisió de la Co-
missió Provincial d'Urbanisme, que
es la que té la pella pel maxim Si
aquesta decideix que els terrenys
han d'esser urbanitzables (i és lò-
gic pensar que el conseller Gilet
aconselli que sia així) ja podrem co-
mençar a pensar en les indemnitza-
cions o en la compra dels terrenys.
És una manera de resoldre les co-
ses a gust de tothom: el poble de
Mallorca, els ecologistes, els propie-
taris dels terrenys, el gran capital
i els baties dels pobles n'hauran
sortit amb la seva. Haurem salvat
una vegada més Mallorca... i el, ne-
goci.

Pirolègnic

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

La serra de lievant pot quedar
protegida

L'Ajuntament subscriurà prèstecs per uns
400 milions de pessetes

Centre Cultural
	

Casa de Cultura
Ajuntament de Felanitx

Avui dissabte dia 25, a les 20 hores, inauguració d'una

EXPOSICIÓ COLLECTIVA DE CERAMICA
de l'ASSOCIACIO DE CERAMISTES DE MALLORCA

Demà diumenge dia 26, a les 21'30, a la sala d'actes

Conferència
del professor JOSEP A. GRIMALT, sobre

«EL LLENGUATEG AL MARGE DE LA POLITICA»
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PRE() DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 pies.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 26 St. Lleonard
Dill. 27 Festa del Beat

Ramon Llull
Dim. 28 Sta. Faustina
Dim. 29 St. Sadurní
Dij. 30 St. Andreu, ap.
Div. 	 1 St. Eloi
Dis. 2 Sta. Bibiana

LLUNA
Lluna nova dia 28

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 1 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 14'45 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 9'30,
13 i 18'15 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayk-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat

TELEFONS DINTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

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

Restaurante LA CALA
CALA D'OR

COMUNICA A SUS CLIENTES Y AMIGOS SU

REAPERTURA
A partir del ilia I de diciembre

pitEpARANDo sus nEsTAs NAVIDIAS
Avda. Bélgica, 7 - Tel. 657004 	 CALA D'011

Joana Onna Barceió Riga
mod a Felanitx, dia 15 de novembre de 1989, a Pedal de 58 anvs
havent rebut els sants Sagraments i la Bededicció A poste,' ¡ca

Al eel sia
El seu espòs Jaume Veny; fills Margalida, M." Antònia i Francesc; lills politics Bartomeu

Bennrisar i Benito Carrascosa; néE Nliguel; fillol Cristòfol Fontanel; mare A ntim ia; mare politica
Nlargalida Adrover; germans, germans politics, nebots, eosins i els altres parents vos demanen que
encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuèria: C. Cala liguera, 17

FELANITX

ASI SE HA CONCEDIDO EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y

CUIDADO DEL COLEGIO JOAN
CAPO, PARVULARIO DEL

CUARTEL Y CASA DE CULTURA Y
EL SERVICIO DE PORTERIA DEL

COLEGIO JOAN CAPO
Sefior Director:
Mucho le agradecería la public -

dun de la presente carta, en el Se-
manario «FELANITX».

Según estoy informada, se redac-
iaron unas bases, para la adjudica-
ción, del servicio que encabeza mi
escrito, este quedó desierto, por no
presentarse ninguna oferta al mis-
mo.

Informada la A.P.A. del Joan Capó,
a través de la Regidora Sr.a Picó, de
que se buscase alguien que estuviera
interesado en la obtención de este
concurso, hubo una señora que estu-
vo interesada y la Sr.a Picó, mani-
festó a un miembro de la junta que
dicha Sr.. se presentara un miérco-
les, hace ya de ello unas semanas
en el Ayuntamiento, donde ella le
informaría, de la manera de presen-
tar la documentación correspondien-
te; se estuvo aguardando a la Sr.a
Picó toda la mañana, sin que apare-
ciera, personados en su domicilio
Plaza Arrabal, se nos informó que
estaba ausente, intentando la loca-
lización al día siguiente de nuevo en
el Ayuntamiento, se nos informó que
Ia Sr.a Picó, había llamado diciendo
que no podía recibirnos ni arreglar-
nos la documentación, debido a que
ya estaba concedido.

Seguidamente, se procedió a in-
tentar entregar la documentación
por nuestra parte, siendo muy acci-
dentada. En primer lugar, según el
pliego de condiciones, se había de
presentar un aval del 4 %, aval que
en depositaría, no se nos dejó entre-
gar, segundo después de una entre-
vista con un alto funcionario del
Ayuntamiento, se nos informa, que
no hay nada que hacer, y que se con-
cederá a otra persona, en tercer lu-
gar, se informa de la situación a un
miembro de la A.P.A., que nos acorn-

pafia al Ayuntamiento, al objeto de
que sea registrada la oferta, siendo
al principio semidenegado, envián-
donos del registro a otro empleado,
que manifiesta, que dicha o feria que
se intna enti -egar está fuera de pla-
zo, y que ni siquiera, contestaría el
Ayuntamiento, ya que la concesión
estaba concedida, de vuelta de nue-
vo al registro, exigimos el registro
de la oferta, cosa que fue aceptada,
pero la gran sorpresa por nuestra
parte fue que según comunicó por
línea interior telefónica. la encarga-
da del registro al otro empleado. la
oferla a la cual se ha concedido el
servicio, ni siquiera estaba re7is-
t1ada.

Por lo cual, solicito la anulación
de la concesión del concurso, por
no estar la oferta registrada y por
estar fuera de plazo, caso de que
este en plazo, ruego se informe pú-
blicamente del número y fecha del
B.O.C.A.I.B. en que fue publicado.

Igualmente debemos comunicar
que en la presentación al Colegio de
Ia concesionaria del concurso, ésta
iba acompañada del regidor Sr.
Monserrat, no sabemos exactamente
que función desempeña este Sr. en
todo este asunto.

Muy agradecido señor director.
XXX

PUNTUALIZANDO
Sr, Director:
En este mismo semanario, con fe-

cha 18 del corriente, y en esta mis-
ma sección, aparece un escrito cuyo
firmante lo hace con las iniciales:
M.C.

Me pregunto yo, ¿A Santo dc qué
ocultarse tras unas iniciales? Si real-
mente se es juicioso en cuanto se
expone y, además, se hace utilizando
formas de acorde con lo que dic-

tan los canones, ¿A qtik viene omi-
tir CI 11111111)1C? No puede ser miedo,
y si to lucia, ¿Miedo a que?

Sinceramente creo 111.1c 110 liellt.11

SC1111d0 	 L11111110 	 1:1 1 CS

i. (1111CI'CS decir algo?, muy bien, pues
dilo; pero, dando la cara. Maxime
si se i iene en citen ta que otras per-
sonas pueden sentirse aludidas por
.tquello de la simi/iind inicialcs.

Matias Cap6 Vallbona
■1■1. 	 -..ZELIMIL11=■11•MMINII

SE NECESITA APRENDIZ ELEC-
TRICISTA, mayor de 16 afros.
Informes, Eléctrica Mas-Nicolau,
C/. Molins, 12, Tel. 581913

ES VEN PIS, 180 1112 (Jammu cine-
ma Felanitx.
Informació, Tels. 589043 i 580115

SE OFRECE MUJER para trabajos
domésticos por horas.
Informes, Tel. 581440

VENDO CASA en C/. Verónica, 33.
Informes, Tel. 580718

SE OFRECE AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO, cuatro idiomas y cono-
cimientos ordenador nivel usua-
rio.
Informes, Tel. 575044

TENGO PISO para alquilar, grande
y céntrico.
Informes, C/. Juevert, 61,
Tel. 580283

CHICO DE 23 AÑOS con carnet 1.a
busca trabajo de chófer.
Informes, Tel. 581321 (de tunes a
viernes cle 9 a 13 y de 15 a 17)

BUSCO EN ALQUILER LOCAL co-
mercial en Felanitx.
Informes, Tel. 581075
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mori a Palma, ilia 16 de novembre de 1989, a 1.edat de 79 MIN'S

sants Sagritimmls i 	 Ifenedieci6 Aposkilica.

Joan liodrit Vidal

esplet 	 rues
(Ant motiu de la pre l citació de

Ia Corona Poètica a Estra

de Consolació, el

proper dia 6 a les 16 h.)
A Santan .,i hi ha un Roser. El

Roser. Els salms ,i les centúries
han esmolat cl gust i li han enriquit
la saba. Ara, sense que ningú s'ho
esperas, el roser ha eselatat i ha fet
un esplet de roses. Ha estat com un
miracle: com si totes les roses de
Mallorca haguessin volgut anar a
florir al tany ruser. La gent,
que sempre tira, cap . amunt, no s'ho
ha pensat dues ve0.fes: Ilso:_armat
festa i processó, i pujaran el téix,de
roses a, Nostra Dona de Consolac;r5.

Nostra Senyora ,de Consolació ja
tendra corona poetiiça. A ella li es-
cau la corona i la poesiá. Es pagesa
i marinera. De taitt de mirar les ca-
les té els ulls nets i fondos, i  ia se-
va gonclla encobecix la cançó de les
garrigues, el sarau de leis cigales i la
florida deis albons. Dins la seva ma
hi juga un Nin, com ,si tot ,ei 'mein
tos una festa i com, si s'entretengués
bufant a les veles 'de la mar blava.

El present, l'esplet. de roses de la
corona poètica, qup s'ofrena a la
Senyora del turó, es diu Consolació.
El mateix nom de l'altura on ella
no es cansa de riure i de mirar. I no
es només que -des del turó ens re-
galima dins la terra magra de la vi-
da el doll de la consolació. Es que
Ella riu i estima de tal manera, que
el ruixim del seu consol, quan arri-
ba a l'arrel de la vida i de l'infant
que dorm dins cada fill d'Adam, el
fa esclafir en una simfonia de sen-
timents que quan sonen i ressonen
dins els comellars dels poetes es fan
poesia. «Els molins dels déus mo-
len poc a poc» —deia Homer. I es
ben ver. -Es necessiten centúries de
plors i d'alegries, per què un mira-
cle de roses s'enfili pel tany d'un
roser veil. Per?), quan s'hi enfila, es
tota la processó d'un poble la que
arriba al cim Inds alt de la consola-
ció i de la festa. «Els molins dels
déus molen poc a poc... però fan
bona farina».

Nostra Dona de Consolació, els
poetes de Mallorca, i els santanyi-
ners us conviden a festa. Si hi veniu,
veureu com la rosa de cada vers té
ressons dins cl cor de la vostra vi-
da. I quan el calfred de l'emoció us
recorri la sang de les venes, senti-
reu que aquesta corona poètica es
just cl cim on es senyora nostra
Dona de Consolació: Quan el ves-
pre mirau cap al cel, com més mi-

més estrelles hi floreixen.
Antoni Oliver, C.R.    

EL CANT SURREALISTA 

Us he vist corn una guarda de bestioles
Ldesullades,

la negritud civil enlairada, desesperada
per l'àrid i tranquil paisatge
de raça eixorca.
A l'espera del vostre trist soroll
us veig
com gircu els pops de l'inrevés
plens d'oci obscur.
Ploreu, dc misteri,
senyors, com gossos engelabrits,
i la foscor furiosa us envaeix dins les vostres

Lcambres.
La cam de cera de les vostres esposes,
invertebrades,
s'ha atançat al vostre rostre de dos Ilavis,
i no he volgut mirar-ho.
Perdoncu, senyors, si vull saber
quantes peces
de negre argent
amagueu dins - els vostres ossos
xapats d'oli i de benzina,
i baves.
Sacrílegs!
Deixeu-me! Encara
sento la vostra coïssor d'aresta.
Mireu, a l'Algar llostreja
i el Camp Roig s'ha endolat
d'un roig encès.
Tanmateix us veig,
de tan a prop
que sento el calfred d'un cos dentat
esqueixant la terra
i les arrels dels arbres.
Perdó, senyors, -continueu,
defequeu amb el vostre anell..de Saturn
sobre el vostre regne sentoró$,
tots alhora, cenobi de bèsties;
folls de fregar-vos l'entrecuix
amb els petals d'una llibertat inflamada.
Mildiu!
Sou el Mildiu!
Mare de Deli! Mildiu! Mildiu! Mildiu!
Calma,
senyors, calma.
No calen aquestes Ilagrimes
subterrànies
d'ulls Ileganyosos,
val més veure com ploren els ases
dins les coves maritimes
i alenar el buf de l'onada.
Fue-me, cas, senyors, 	 . 11.117r:
el vostre ferment amara el mar
i l'arquitectura celeste de cada diatomea.
No feu fragor,
mengeu massa de pressa.
Deixeu que l'esquelleta

la portin uns altres,
Iluents de músiques concretes.
La vostra can;oneta
invariable
només pot sorgir d'escardalenques

[escolopenclres.
Aparteu de mi el vostre formigó sec
i -la vostra carn humida!
Quin soroll tan trist...
Quin estrèpit us acompanya!
Ai senyors, deixeu-vos de mortalles,
el meu port no vol cap mortalla,
si tant volcu,
emmortalleu el vostres infants de gleva.
Entre les vostrès dents
hi creix el verdet més tendre.
Per què
com un penell
giravolteu amb, 	 mes kble?
Que no us n'adoneu?
Aquesta boca Ilaminera,
que badalla dins les vostPes butxaques
us ha nafrat les cames
i solament n'ha deixat l'os
farcit de macadures.
Heu esventrat la mar, senyors,
per tots quants forats naturals tenia.
Un zènit gris es km dins la vostra clepsa
endarrerida.
I entre vostès i jo;bilia l'abis mes fondo.
Au, senyors, capfiqueu-vos
dins les fulles agres de les vostres dones.
Si de cas, fruit',
fruïu, senyors,:
talment cavalls ebris d'amor,
fruit' la copinya, l'eriçó, l'anèmona,
el cocó, la voluble alga.
Picossegeu, senyors,
com un ocell entre cada bri d'herba;
pregona calma, infinitud
arborada,
dolç naufragi de les Vostres dèries.
Escolteu-me, senyors d'insolent verbigracia,
banyarriquers,
un tel de gana s'extén dins el vostre esguard
i tot ho entelen amb els dits
untats del greix que fa la moneda
en palpar-la massa.
Emperò senyors, no desconfieu,
arribarà un dia en què Deli us dirà
en felanitxer clar i desconsolat:
«—L'horitzó
es cl meu somrís dels blaus
on s'hi gronxen els virots
quan el meu alè els lleva».

Arnau Pons
Barcelona, 16 novembre 1989

Al cel sia
L.aseva esposa Catalina '1'..kgiii16; lills 	 .1. i M." Nlagdalenzi; lilla politica Conxita

Nngiieres; in"•ts Nlagdalena. larina, M.' Teresa, Joan 	 i Jordi: lillul Miguel 1,1odrt 13ennt-
germans Aina i Janine; germans polities liqiicl Vicens i largalida ikuniisar; nehots, cosins

i cis Aires parents, vos dentanen 	 encomaneu la S(\ 1' tI1il1i 	 L 1)C.ii.
La missa que se eel('l)rarl'i (lama diumenge, a las 5 del capvespre, a l'esgl6sia de Sta.

Maria del mar de Cala d'Or, sera en sufragi de la seva anima.

VENDO PLANTA BAJA en C/. Algo,
15.
Informes en la misma, dc 7 a 9'30
tarde.

AMM■IMI,

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Porto-Colom. La linea, Ronda
Crucero Baleares.
Informes, Tel. 237370 (noches)

•
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La festa de Santa Cecilia
Dissabte passat a vespre, amb un

concert de la Banda Juvenil de la
Federació de Bandes de Balears,
s'iniciaren els actes organitzats pel
Patronat Local 'de Música amb mo
tiu de la festa de la patrona dels
músics, Santa Cecilia.

Aquest concert tingué Hoc al ci-
nema Felanitx i deixà ima impressió
immillorable en els nombrosos as-
sistents. Sota la direcció de Pasqual
V. Martínez, , el centenar ben com-
plit de músics joves que integren la
banda donaren una lliçó d'afinament
i de- domini dels respectius instru-
ments. Ens cab la satisfacció de que
17 felanitxers s'integren a aquesta
banda.

Pel divendres 24, a les 5 del cap-
vespre, hi havia anunciada una festa
pels alumnes de l'Escola «Pare Aulí»
i un concert de la Banda de Música
al cinema Felanitx, a les 21'30 h.

Demà diumenge, a les 11,30 del
matí, la Banda de Música realitzarà
un cercavila i a les 12, a la parrò-
quia de Sant Miguel se celebrarà la
missa votiva, amb la intervenció de
Ia Coral de Felanitx.

A les 2, a la barbacoa «La Ponde-
rosa» hi haurà un dinar de germa-
nor.

Demà conferència a càrrec de
Josep A. Grimait

El Centre Cultural de Felanitx i
enmarcada dins el Curset de Català,
té anunciada per demà diumenge, a
les 9,30 del vespre, a la Casa de Cul-
tura, una conferència a càrrec del
nostre company el professor Josep
Antoni Grimait.

El tema d'aquesta conferència és
«El Ilenguatge al marge de la poll-
tica». A més dels alumnes del cur-
set es convida a totes les persones
interessades.

XLII Dia del Creuat i Festa de la
Puríssima

Un any més la Creuada celebrara
la diada de germanor per tots els
seus afiliats i familiars.

Amb aquest motiu doncs els pro-
pers dies 7, 8 i 9 es desenvoluparà
cl segiient programa:

El dijous dia 7, a les 9 del vespre,
a l'església de Sant Alfons, sota la
direcció del P. Jordi Cassà, C.Tt.,
acte penitencial comunitari, amb
missa i homilia. Cantara la Capella
Teatina.

Divendres dia 8, festa de la Purís-
sima, a les 2 del migdia dinar de
germanor. Per a una millor organit-
zació, es prega reservar el ticket pel
dinar en el collegi de Sant Alfons.

Dissobte dia 9, a les 7 del capves-
pre, missa en sufragi dels creuats
difunts

Es con\ ida molt cordialment a
tots els creuats, familiars i amics.

Paisatges per una terra
Ahir s'havia d'inaugurar a la Casa

Municipal de Cultura, una exposició
de pintura que, sota el títol de «Pai-

local
satges per una terra», recolleix un
grapat de quadres amb temàtica
paisagística de Portocolom i concre-
tament de les zones amenaçades per
les noves urbanitzacions projecta-
des.

Organitza la mostra la Coordina-
dora Penyal Roig per a la defensa
de S'Algar, Sa Punta, Es Camp Roig
i se mostren obres dels pintors An-
dreu- Maimó, Joan Maimó, Nicolau
Forteza, Pere Bennhsar, Mestre Oli-
ver, Jaume Porcel, J. Rosselló Cán-
dido, Bernat Sansó, Ferran Aguiló,
Jaume Canet, Antonio Lucas, Pere
Bennhsar Riera, Jaume Prohens,
Teodor Suau, Rafel Juan, Miguel V.
Sebastian, Jesús Camargo, Francesc
Forteza, Bartomeu Capó, Maria Ra-
mis, Jaume Mayol, Esperança Mes-
tre i Joan Gelabert.

L'exposició restara muntada fins
dia 6 de desemebre.

El 75 Aniversari del Convent de la
Caritat de Portocolom

Dissabte passat, amb motiu de
complir-se el 75è aniversari de l'es-
tabliment de la Comunitat de Ger-
manes de la Caritat a Portocolom,
tingué Ilbc una celebració in la qual
les monges del Port reberen el tes-
timoni de simpatia i reconeixement
dels feligresos al temps que es fes-
tejà la recent beatificació de Sor
Francinaina Cirer.

Amb l'església del Carme replena
de gent i artísticament adornada, el
Rector Mn. Josep Sastre celebrà
l'Eucaristia, al llarg de la qual feren
ofrenes de la nostra terra nins i ni-
nes del Port. Hi assistiren el batle
de Felanitx Cosme Oliver i el regi-
dor Miguel Barceló, el batle de Por-
tocolom Bernat Artigues i el presi-
dent de la Tercera Edat Teodor
Rigo.

Després al convent de la Caritat
se serví un refrigeri i l'Escola de
Ball de Bot del Port ()fed una exhi-
bició de balls.

Entrega dels donatius recollits a
favor dels familiars de les victi-
mes de Cas Corso

Demà diumenge, a les 4 de la tar-
da, al local de la Tercera Edat de
Portocolom, tindrà Hoc l'acte d'en-
trega dels donatius recollits a les
distintes oficines de bancs i caixes
d'estalvis de Felanitx i Portocolom
pels familiars de les víctimes de les
plujcs torrencials del passat mes de
setembre, la relació dels quals els
fou oient a les planes d'aquest set-
mana ri.

El muntant d'aquests donatius és
de 544.216 pessetes.

La Comissió Coordinadora agraeix
a totes les persones i entitats els
seus donatius i els convida, així com
al públic en general a aquest acte.

Cicle de conferències al col.legi
«J. Ca*

L'Associació de Pares d'Alumnes
del Collegi «Joan Capó», amb el pa-

trocini de la Caixa de Balears «Sa
Nostra», organitza un cicle de con-
ferències que s'iniciarà el proper di-
jous dia 30 amb una exposició a
càrrec de Joan Manresa. El nostre
paisà desplegarà el tema «Viatjar
és victòria».

L'acte tindrà Hoc a les 9 del ves-
pre, al saló d'actes del Collegi.

Exposició a «Arts Raval,
A l'edició anterior donàvem comp-

te d'una exposició de sedes i aqua-
reHes de la pintora Blanche Schnei-
der a la galena «Arts REtval». Doncs
bé, al mateix temps s'exhibeix una
in teressantíssima coHecció de vidres
de l'artista Pere Ignaci.

Recordam que la mostra - restará
muntada fins dia 11 de desembre.

La fiesta de la Casa de
Extremadura

El sábado pasado se celebró la
fiesta de presentación de-los estatu-
tos de la Casa de Extremadura, fies-
ta que congregó en un restaurante
de Portocolom a más de quinientas
personas. Tras la cena fueron pre-
sentadas las personalidades asisten-
tes, entre ellas el ex-presidente de
la Diputación de Badajoz Sr. León
Romero, el diputado Sr. Cabanillas,

el parlamentario por Baleares señor
Riera, el alcalde de Felanitx Sr. Oli-
ver y el de Portocolom Sr. Artigues,
el párroco de Felanitx Sr. Serra.
Hubo parlamentos y unos jóvenes
extremeños leyeron lo más intere-
sante de los estatutos. Después el
Duo Marfil amenizó el baile y «Ale-
grías Extremeñas» las sevillanas.

La Junta Directiva de la Casa de
Extremadura quiere pedir disculpas
no obstante por las deficiencias sur-
gidas en el restaurante donde se ce-
lebró la fiesta y que fueron ajenas
totalmente a su voluntad.

También quiere agradecer la asis-
tencia al acto a las autoridades de
Felanitx y Portocolom y dar las
gracias por la ayuda recibida de la
Policía • Municipal.- Y sobre todo
congratularse por la masiva partici-
pación de todos los extremeños
residentes en Mallorca.

También quiere expresar su reco-
nocimiento a los medios de comu-
nicación y a todas las personas que
colaboraron y simp'itizaion con la
fiesta.

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

a la capella de les Germanes de la
Caritat, hi haurà Vigília d'Adoració
Nocturna femenina.

informació 

Centre Cultural - Ajuntament de Felanitx
EXPOSICIONS

DEL 25 DE NOVEMBRE Exposició coHectiia de l'ASSOCIACIO
AL 6 DE DESEMBRE 	 DE CERAMISTES DE BALEARS.
DEL 8 AL 18 DE
	

Exposició de pintura de JAUME PRO-
DESEMBRE
	 HENS.

DEL 23 DE DESEMBRE
AL 2 DE GENER	 Exposició «NADAL A FELANITX».

TEATRE

6 DE DESEMBRE 	 «A ON ANAM» pel grup PICADIS».
17 DE DESEMBRE
	

POCS I MALAVENGUTS» del grup
VORAMAR».

CONFERENCIES
26 DE NOVEMBRE 	 «EL LLENGUATGE AL MARGE DE LA

POLÍTICA» pel professor JOSEP A.
GRIMALT.

13 DE DESEMBRE 	 «ELS BANDEJATS» per Mn. PERE
XAMENA.

29 DE DESEMBRE
	

Presentació d'un llibre de cuina ma-
llorquina del segle XVIII pel professor
JOAN MIRALLES.

CONCERTS
9 DE DESEMBRE
	

Concert de flauta i piano. TOMAS OLI-
VER (flauta), PERE BENNASAR (pia-
no).

23 DE DESEMBRE
	

Concert de FOROUESTRA SIMFÒNI-
CA DE BALEARS.

SOPAR

29 DE DESEMBRE
	

Després de la conferència del professor
Miralles tindrà Hoc un sopar a un res-
taurant de Felanitx, amb plats confec-
cionats d'acord amb les receptes del
llibre que s'haurà presentat prèvia-
ment.
Els qui vulguin assistir-hi hauran d'ad-
quirir el corresponent ticket a l'Edito-
rial Ramon Llull a Felanitx i a la Lli-
breria Ca Na Massot de Portocolom.
Les places són limitades.

CURS DE CATALÃ
Tots els dilluns, de 815 a 915 i els dijous de 8'30 a 9'30 del

vespre.
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MESA ORDENADOR
KIT ESTANTERIA CLASSIC de 60 cm.
KIT ESTANTERIA CLASSIC de 90 cm.
KIT ESTANTERIA CLASSIC de 120 cm.
ESTANTERIA 5 ESTANTES de 165 x 80
ESTANTERIA 5 ESTANTES de 165 x 160
ESTANTERIA 3 ESTANTES de 88 x 80
MUEBLES BAÑO
ACCESORIOS DE BAÑO completos

7.554 ptas.
1.300
1.500
1.695
4.440
8.500
2.900

desde 19.900
4.500

MOBLES FELANITX SECCION ELECTRODOMESTICOS
Precios de locura:

TV. ITT 14" 	 30.000 pias.
TV. Radiola 21" 	 56.500
TV. Sony 21"MD 	 80.000
Cámara Sony CCD-250 141.000
Fórmula III-FI Sony
Mod. 201 35 W-D
	

49.900
Video in' 3720
	

56.000
Video VIIS
	

37.000
Horno Microondas Ignis 21.000

Las primeras marcas con los mejores precios
Niger Felanitx, precios de Niger cerca de Vd.

FELANITX

Tombats a la molsa el camí de la droga no duu enlloc, com per reprimir i entrebancar cl
consum. Per sort qui ho proposava rectifica d'hora, però se'm posaren tots
els pèls de punta quan vaig sentir dir que un partit politic proposava,
de cara a les eleccions al parlament espanyol, la legalització de la droga,
CO??! 1 111a mesura per combatre-la amb tnés facilitat. Legalitzar la droga?
Quina bestiesa. Si fins i tot hauria d'estar punit el seu consum. Per ven-
tura no es escandalós que a un cotxe li posin un multa per mal aparca-
ment, mentre l'heroinómam es ¡Ica tranquiliament la brutoreta del dia
assegut en el bane d'un parc públic sense que ningú no li digui res?

La lluita contra la droga ha d'incloure, necessàriament, mesures poli-
cials, juridiques, econOmiques i informatives. Quant a aquesta darrera
qüestió seria convenient reflexionar, emperò, sobre l'eficàcia de les cam-
panyes que estan duent-se a terme i sobre la informació que esta donant-
se als joves. De vegades, en una campanya dirigida a la prevenció de la
drogadicció entre cls joves, es dificil esbrinar si la informació que es
dóna, amb la millor intenció preventiva del món, és correctament interpre-
tada o no. Come també recordar que les bones intencions d'una campa-
nya poden ésser facilment contrarrestacles pels  mals exemples que, un
cop més els joves, poden observar en determinades pellicules, modes o
personatges. En aquest sentit °pin que s'hauria d'anar molt en compte i
no trivialitzar el valor d'imatges objectivament negatives i perjudicials,
que fan apologia de la droga o passen informació que no es adequada.

Això es, simplement, un • escrit realitzat amb la millor de les inten-
cions. Ni aquest, de característiques ben humils, ni cent de major cate-
goria, aconseguiran, lamentablement, acabar amb la miseria del món de
Ia droga. Tanmateix hem de conscienciar-nos tots i considerar que aquest,
cl problema de !a droga, es un problema que ens afecta a tots, perquè
afecta o pot afectar els brots més tendres de la nostra societat.

Ramon Turmeda 

Trencar la cadena...
... de la droga. Una bona intenció que, malauradament, sols queda  en

això: en una bona intenció. Es dificil rompre la cadena? No ho sá, pers
deu tractar-se d'una gesta de titans a la vista dels resultats obtinguts
fins ara.

Es demanen solucions que ni es veuen, ni s'intueixen a curt termini,
davant la desesperació generalitzada. Diuen que la Iluita contra la droga
es dura i llarga, amb un cert to resignat, però això no aconhorta ningú.
No comprenc que la tècnica moderna sigui capaç de posar homes a la
Lluna, construir ordinadors sofisticadissims, destruir la selva amac.,:bnica
en un tres i no res, i fer canviar d'opinió a la gent, i que es trobi impotent
a l'hora d'acabar d'una vegada amb aquesta tara social que es el consum
.de drogues.

Hem cie deixar de costat discussions estèrils quan parlam d'aquest
tema, com per exemple la qualificació de «drogues dures» i «drogues bla-
nes». Quan parlam de drogues tots sabem a quines ens referim: a les du-
xes i a les blanes, i prou ja d'històries que sols serveixen per aigualir un
tema delicat, complicat i greu.

Coincidint amb la darrera campanya electoral o pre-elect Jral, tant se
val, s'ha parlat molt per televisió, radio i premsa del problema que re-
presenta la droga i de les mesures que es volen prendre i que es prenen
actualment per combatre la producció, venda i consum. Es casualitat que
se'n parli tant d'aquest tema en ple periode electoral? No, no es una
casualitat. El problema de la droga preocupa molt la gent i els politics
ho saben. Tanmateix les solucions plantejades a la qüestió no són ni glo-
bals ni definitives.

Bush, el president dels EUA, anuncia per la televisió del seu país, les
mesures que pensava portar a terme el govern que presideix per comba-
Are els narcotraficants j el consum de drogues, que inclouen la participa-
ció de l'exercit i la marina en la tasca de controlar fronteres i mar terri-
torial. Un prestigiós politic nordamerica, per la seva part, proposa en un
article publicat en un periòdic novaiorquès, mesures molt drastiques con-
tra els narcotraficants, de caracter econòmic, que intiourien, fins i tot,
canviar el color i el tamany . de .1a moneda nordamericana, Corn una ma-
nera de deixar en evidencia les 'grans fortunes d'origen dubtós. Els nord-
americans estan ja . molt _consçienciats d'aquest . problema •que els afecta
:directament. Crec que per *ciutadans dels RUA, és  preferent la
'guerra contra la venda i el consum ''ae-ar6gue; 'a' la gittri-a contra clp
'revOlucionaris nicaragilenCs.., . .

La lluita contra la droga ha de ser coordinada, global i radical, i ha
de comptar amb la participació de tots els països del món, 'éspecialment
d'aquells més rics i desenvolupats, que són, endemés, els qui en pateixen
les conseqiiZ,Ties més dramatiques. Ens hi jogam ni més ni menys que cl

'Futur, el futur de les futures generacions.
S'ha de rompre la cadena... però per on? Recapacitem. Potser la de-

manda? Si, per què no? Si no existis demanda desapareixerien les ma-
fies de narcotraficants, els intermediaris, els productors... S'ha d'intentar
la rehabilitaciú dels drogadictes j, sobretot, evitar que noves persones, en
especial els més joves, puguin entrar en aquest món sense sortida. Han
d'arbitrar-sc les mesures convenients tant per convencer a la joventut que  

Carnicerías

Mari Carmen
LES COMUNICA' but A PARTIR DEL MARTES DIA 21,

ESTARA ABIERTO 'EN C/. ASUNCION DE PORt6-0L6M, DE

MARTES A DOMINGO, DE 9 A 1,30.Y: DE 5 A a, Y EN „C/. LE-

PANTO, DE MARTES A SABADO, DE 9 A 1,30.

TEL. 576005          
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* de SE ALQUILA LOCAL CENTRICO y
fuster. 	 vivienda en inicios calle Jaime I.
Informació: C/. Jaume Veny,.18. 	 Informes, Tel. 237370 (noches)         



Felanitx Sport Automóviles, C. B.

Alfa Romeo

Aproveche esta oportunidad,
ya puede tener su ALFA ROMEO

desde 1.479.000 ptas.
Avenida 'Argentina, 57 - Tel. 581260 - FELANITX

Necesitamos para la temporada 1990
en complejo turístico de Cala d'Or

— RECEPCIONISTAS
— - CONSERJES
— CAMAREROS
— PISCINEROS
— AYUDANTES SERV. TECNICOS
— -DEPENDIENTAS
— AUX. ADMINISTRATIVOS CON NOCIONES

MANEJO ORDENADOR
INFORMES: Llamar a los Teléfonos 643070 y 643085 en horas de

oficina.
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TABACO

Nuevamente se ha autorizado en
Mallorca el cultivo del tabaco. Fe-
lanitx, dedicaba pequeñas parcelas
de terreno a tal cultivo; pero la re-
ducida productividad hizo que cesa-
ra por completo la explotación de
tal planta que en nuestros secanos
se producía bastante bien.

Ahora, fiados en las recientes dis-
posiciones y en el firme deseo de
aportar a la Patria el major sacri-
ficio, no sería extraño que nueva-
mente cuajara entre nuestros agri-
cultores, la idea de lanzarse de nue-
vo al cultivo del tabaco con el cual
se lograrían pingües ganancias.
NUEVOS BACHILLERES
• Después de un brillante resultado
obtenido en el Instituto Ramón
Llull, de Palma, han terminado el
bachillerato los estudiosos jóvenes
D. Antonio Rosselló, D. Miguel Suau,
D. Rafael Rosselló y D. Miguel Mas-
sutí.

AGRICOLAS

Magnificamente se ha prestado el
tiempo a que depositara el previsor
agricultor la semilla en los campos.
En pocos días se ha podido adelan-
tar lo que a causa de la sequía se
había perdido.

Va recogiéndose la patata tierna
y resulta abundante. De ella se ve
abastecido nuestro mercado.

Los hermosos jardines de los al-
rededores de la ciudad, si bien ofre-
cen en sus árboles y flores, un as-
pecto otoñal, deleitan la vista por
los preciosos naranjos, que empie-
zan a dorar su fruto.
AYUNTAMIENTO

Liquidación de los donativos re-
cibidos para sufragar los gastos de
construcción de la Cruz de los Caí-
dos y placa del último Parte Oficial
de Guerra.

Importe de los donativos, 11.197'68
pesetas.

Gastos realizados, 10.924'70 pese-
tas.

Sobrante ingresado en la Casa
Hospicio Hospital para la Comida
del día de Navidad, 372'98 pesetas.

D'ALLAVORS

RESTAURANT BON PORT
PORTO-COLOM
. Obert tot - 'any

Cuiner i propietari: Josep Pallicer
C. Pizarro cantonada Churruca 	 •	Tel. 575174

CHILET MOLENDRI
Servicio Oficial MICHELIN

Le recomienda que revise el estado de sus neumáticos, ya que el neumático es lo único
del coche que.está en contacto con el suelo.

Un neumático, apoya, utiliza en su contacto con el suelo muy poca cantidad de goma.
Aproximadamente el tamaño de una tarjeta postal.

Por tanto la calidad de este pequeño contacto, debe ser la mejor posible,
DE ELLO DEPENDE SU SEGURIDAD.

MICHELIN le ofrece la cubierta MXV
gran adherencia y estabilidad, así como TODA LA GAMA MICHELIN
Ademas le ofrecemos montarle 4 neumáticos y Vd. sólo tiene que

pagar 3. (OTRAS MARCAS)

Equilibrado ELECTRONICO
Le asesoraremos del neumático másConsúltenos sin compromiso. idóneo para su vehículo.

Sábados ABIERTO 	 Tel. 580459



liar de la Tercera Edat
Centre Cultura l de felaniti

Amb motiu d'organitzar-se una exposició de Betlems i d'imat-
geria nadalenca antiga (pastors, misteris, etc.), es prega a totes les
persones que vulguin aportar peces d'aquest tipus es posin en con-
tacte amb la LLAR DE LA TERCERA EDAT (matins), Tel. 581962,
i CENTRE CULTURAL DE FELANITX (horabaixes), Tel. 582274.

Moltes gràcies.

tr's
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LE PROPONEMOS UN
BUEN

NEGOCIO
En complejo turístico

CALA MANDIA
Se alquilan locales

Comerciales para' que
.pueda montar su negocio.

• • Alquiler de coches y motos.
• Peluquería Unisex..
• Tienda Depcirtes. •
• Librería y prensa.. -
• Objetos de regalo.
• Bazar.
• Perfumería.

Un público muy numeroso sera,su potencial. consumidor.•

Infórmése en el Tel. 75 76 57

Círculo Recreativo
A partir de mañana día 26, estarán al cobro las cuotas corres-

pondientes al año 1988.
O 	La Directiva

Yenta de pisos
Tres o cuatro habitaciones, entrega

de llaves el 30 de diciembre 1989. Pre-
cios interesantes con o sin hipoteca. En
Ia calle Nofre Ferrandell, 23 Felanitx.

Más información en el mismo edificio, de 17 a 19 horas, todos
los días.

TELEFONO 582033
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RESULTATS
Cadets:

PENYA MALLORCA, 	 70
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 30
.Juvenils:
PERLAS MANACOR, 	 77
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 35
Júniors:
SYRIUS PATRONAT, 	 72
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 54
Seniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 68
.MARRATM, 	 65

COMENTARI
Els tres equips que viatjaren tor-

naren de buit, com era previsible,
mentre que a Felanitx .els séniors
passaren per Hoc estret per a impo-
sar-se al Marratxí.

Els CADETS, malgrat aquest clar
tempteig, feren tot el que pogueren
i a moltes fases del partit se defen-
saren ben bé. La sigular pista del
pavelló de «San Fernando», l'excel-
lent tir dels locals i la forta defen-
sa individual del P. Mallorca varen
ser les causes principals de la der-
rota. Les anotacions de Rafel Boyer
(12) i. Sergio (8) són les úniques a
destacar.

Pobre actuació dels JUVENILS a
Manacor en un partit en el que no
tingueren la més minima opció, més
be tot el contrari (38-8, minut 18
40-12, en el descans). Afortunada-
ment el parical del segon temps va
ser més discret (33-23) perquè el re-
sultat final anava per panera grossa.
A part del magnific equip manacori,
la causa principal per ventura s'ha
de cercar en la desorientació que ha-
vien tingut alguns jugadors felanit-
xers que al llarg de tota la setmana
no havien trobat la pista del Camp
d'Esports de Sa Mola...

Els JUNIORS foren l'equip que
millor actuació tingué la passada
setmana. El partit se jugava a unes
instaliacions vergonyoses i, especial-
ment per tractar-se del filial d'un
equip de 1.3 B. El Syrius guanyà per
la seva superioritat en el tir (8 tri-
ples!) mentre que el Joan Capó do-
minava sorprenentment el joc inte-
rior amb dos jugadors que feren la
seva riles completa actuació dc la
temporada; ens relcrim a Malin.' Ju-

lià (17 punts, 12 rebots) i Joan C.
Maim6 (12 punts, 14 rebots) que fo-
ren secundats per Bernardi (8 punts,
11 rebots). El sempre regular To-
meu Maimó (12 punts) no va estar
al seu nivell.

Vaja un patiment el del partit dels
SENIORS! El partit s'hagué de re-
soldre després d'una pròrroga que
havia forçat el Marratxí al convertir
un triple en els darrers segons dels
40 minuts. Aquest partit será recor-
dat per la pròrroga, la igualtat, el
mal joc local, el llenagadis camp i,
especialment, per les genialitats de
l'arbitre, Sr. Orón, abonat, per cert,
als partits dels séniors felanitxers.

S'havia arribat al 'descans ám-li• un
esquefit marcador (19-21) després
d'haver estat el Joan Capó un espai
de 7 minuts sense anotar. A la 2.•
part i amb el camp un poc més
eixut, se juga amb més rapidesa i
efectivitat, pert!) cap dels dos equips
fou capaç d'anar-se'n. L'empat a 55
dona pas als 5 minuts adicionais.
Antoni Oliver, autor d'un total de 22
punts, va ser l'autèntic salvador en
els darrers minuts, gracies a 10 tirs
Inures consecutius que transforma
sense cap errada. Guillem Amen-
gual anota 20 punts i captura 13 re-
bots. La feina dels bases Sanchez i
Barceló va ser bastant efectiva.

L'abans anomenat Sr. Orón, asse-
nyálà un total de 68 faltes personals,
quedant eliminats 8 jugadors (2 i 6).
El Marratxí va haver de jugar els
darrers segons amb únicament tres
jugadors.

AQUESTA JORNADA
Sera de descans per la categoria

cadet. Eft juvenils comencen la 2.a
volta a la pista del Ramon Llu11,
únic equip al que han guanyat. Els
júniors reben el Penya Mallorca que
té un atac que anota 100 punts de
mitja. Els seniors, ja campions de
grup, tenen la darrera sortida de la
1.a fase al camp del Gráficas Bahía
(S'Arcnal).

LARRY CISTELLES

SE Al.QUIIA LOCAL apto para ne-
goeio (eon hallo). 150 m2. C. Alon-
so Rodriguez, 5
laormes: Tel. 580053

BASQUET

Guanyar a casa, complicat.
perdre fora, fitcil.

Mesón Restaurante LAFE
Nueva orientación

COCINA 1171A.LILORQIJIN4
- Codornices con nueces
- Pichón o lomo con col
- Sopas mallorquinas
Especialidad en asados: Lechona

y cordero



cine principal
Viernes 21. snbodo 23. 9 'iodic y domingo 26 desde Ias 3

Dos fabulosos estrenos de maxima actualidad

Cocoon el Retorno y El Rio de la Muerte
V iernes snbado 2. 9 noche y dominfio 3 desde las 3.

Armas de mujer y La Jungla de Cristal

susir
ann.'

Contarán con la formación y el apoyo
directo de la empresa.

••

m.•=1111MIlm.,...= wit ....7•11411[11•=01I•f="/ Sábado tarde abierto

Importante Compañía de Seguros afincada
fr:=' en estar ciudad NECESITA

AGENTES
— PERSONAS AMBOS SEXOS CON ESPIRITU COMERCIAL
— BUENA PRESENCIA
— AFAN DE SUPERACION

INTERESADOS LLAMAR DE 8 A 14 HORAS AL TEL. 580357

ft171ddOfltí
Pre - Momã

Venla del famoso

• PRENDAS DE VESTIR DE 0 A 18 MESES.
• TRAJES BAUTIZO.
• LISTA REGALOS PARA BAUTIZOS.
• AMPLIA SELECCION DE CUNAS, coctiaTros,

C/. Barón Sta. Maria del Sepulcro, I I
Tel. 716906 - 07012 PALMA

FELANITX

'•

/1 U t oc res

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Un mal fario persigue al C.D.
.FEEANITX y a inuchos personajes
que k) han dirigido en diversas eta-

- pas. Recordemos que el actual pre-
sidente MIQUEL OLIV,ER,,ba sido
este afio escayolado en dc* oeasio-

•. nes. NICOLAS VALES . y ANTONIO
'JUAN se halla;-i' a'clualniértte hospi-
,talizaclos, esperamos eon ansiedad
'noticias satisfactorias. Y para fina-
;lizar —según noticias no ..dergasiado
:fidedignas— otro presid'ente MAR-
CEL ORDINAS tambii.'n andaba pa-
chucho estos (Has ... Esto, unido a
;las ,bajas que han sufrido muchos
jugadores del equipo a lo largo de

, esta temporada .habrá que empezar
en creer que alguien nos ha echado

'mal de ojo. Y no es broma, no.
• El próximo domingo err «Es

:Torrentó» un partido trascendental
entre dos históricos: FELANITX -
'CONSTANCIA. MUT, SAGROZA y
:algún otro pueden seguir en el dique
seco, lo que preocupa enorm-emente
al mister DOMINGO AZNAR. Por
otra parte la afición no fe-sporre co-
mo debiera, muchos a1 cOlti4idi .r-
prefieren acudir al «Luis Sitjar». El
Felanitx debe ganar a toda costa si
no quiere verse sumido en .el pro-
fundo pozo de la 3 •a división, que
conduce inexorablemente 'a Prefe-
rente. El partido comenzará a las
15'30 h. y sera dirigido por el polé-
mico SASTRE POU.

• El grupo felanitxer «MURDER
IN THE BARN» ha grabado una
«maqueta» en los estudios de A. Fer-

nandLy. —si and() desencamina-
do--. El material —no de larga du-
raciOn— sera cditado en Cataltmya
en lorma de «CASSETTE». No unit
C:11111CLICI CXCCSIVLI, per° Si la sul
cicnic para surtir el «inereaclo» de
sus numerosos «fans», clue los 1.1e-

Hell, 110 cabe duda.

• Llama la atención el DEDO a
la briocha cow luce estus días JUAN
de «S'AUBA». No es nada grave, no.
Simplemente tic /ma caricia de un
simpatico cliente, por cleric) muv
amigo de la casa. Ah!, si van por ahí
a tomar ulla copa, no se astisten, no
le estan apuntando con un arma/
artilugio tipo aligena «V». Sino que
se trata del lamoso dedo debida-
mente estirado y protegido por
gasa y un protector metálico. Así,
que no se alarmen.

• El impagable autor de uno de
los más hellos libros escritos sobre
nuestras, costepbres, el «LLUNARI
PAGES», me e4toy refiriendo a JAU-

-"MC6LIVER («"(l'Albocacer») ha es-
tado unos dias visitando CHECOS-

;fLOVAQUIA. Una mirada objetiva
más allá de ese telón de acero que
se funde —gracias a Dios— a medi-
da que pasan los dias. Según Me
.cuenta, la vida por .aquellos pagos
'está a un nivel muy inferior a la
nuestra. No me extraña, no, que
quieran salir a ver el mundo capita-
lista y se produzcan cambios a rit-
mo vertiginoso.

• UN CUENTO GALACTICO.—
En el interior de una nave interga-
láctica el viejo ETE contesta a Ita
pregunta del joven ETE: oMylaans...
Stewaters... Bambyllas... Ps, ps...»
Mientras están viendo por la panta-
IIa/visor cl partido de FUTBOL del
pasado sábado entre el ATCO. MA-
DRID-BARÇA. (Traducido el cristia-
no viene a decir): .«Esto es fútbol,
un deporte bastante idiota que gus-
ta a los terrestres. ¡Ya ves! Todos
corriendo tras un balón y cuando lo
alcanzan, le dan una patada. Así de
tonto, chaval. La gente chilla, se en-
fada, se pelea... Hasta algunos mue-
ren dc infarto... Así son los huma-
nos, muy imbéciles... Yo me pre-
gunto, para qué venir de tan lejos

solo para ugilarlcs, (kind() mas vucl-
las clue tilla 1)Col1ia SObl'e este esto-
pillO 01)st:1'V:111(10 a CSIOS

Ya nc Ci0v haFtaitclo,

P 1 ° inis superiores IR) ine haeen nu-
ftetero caso y lo clue mas me duele
Cs (VAC encima nos llamen «OVNIS».
¡Vaya palabrota!»

• Y uliuit dispararnos algunos
proyectiles:

— Otte todavía a nadie se le hava
ocurrido LIMPIAR LAS ALCANTA-
RILLAS.

— El cirio que montaron en torno
de «LA PASIONARIA».

— Que las 12 HORAS DE CINE
DE TERROR del próximo dia 7 de
cliciembre VaVall a ser otro (3xito.

— Que la famosa URSULA PAW-
LOPSKY envie todavía postales y no
haya podido olvidar powro-onom
y a sus entrañables «picadores».

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos en pantalla grande «CO-
COON: EL REGRESO». Tras el éxi-
to de la primera, la segunda no se
hizo esperar. Repiten actuación el
oscarizado DON AMECHE, STE-
VEN 'GUTENBERG y la bella TAH-
NEE WELCH ¡ayy la madre! Dirige
el cotarro DANIEL PETRIE, presti-
gioso director italiano, venido a me-
nos. De complemento una de acción
a tope con MICHAEL DIDIKOPF en
un producto de la CANNON dirigi-
do por STEVE CARTER -(sólo lo
conoce su familia), titulado «RIO
DE MUERTE».

• Y para finalizar hay que dar
cuenta de esta magna exposición

que presenta en la «Casa de Cultu-
ra» la COORDINADORA PENYAI.
ROIG. Ya saben: Per a la clefeas - a

S',11ar, Sa Punta, Vs Camp
Roig... Porto-0)1(ml. A. N1AIMO,
.1. MAI NIO, N. FORTEZA, P. BEN-
N ASSA , NI EST R E-OL I V ER, J. POR-
CEL, J. R0551.1.1.0, B. SANSO,
AGUILO, .1. CANET, A. LUCAS,
I3ENNASAR RIERA, J. PROHENS,
'F. SUAU, R. JUAN, M.V. SEBAS-
TIAN, J. CAMARGO, F. FORTEZA,
-B. CAPO, M. RAMIS, MAYOL, ES-
PERANZA MESTRE y J. GELA-
BERT entre alguno que otro que se
afiadird a última hora, expondrán
algunas de .sus obras. Una muestra
que no tiene desperdicio y para una
buena causa.

JORDI'S GAVINA'S n." 1, 2 y 5

Agraïment
'La familia Veny - Bareeló

davant les nombroses mani-
festacions de Condol rebudes
amb motiu cle la moll de
Joana Anna Bareehi Big() i
en la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.

TALLERES IBAREZ necesita OFI-
CIALES y APRENDICES.
Informes, Tel. 580351.

=111•,,MOKIMIIMS ..■••■••=11■

DM 7 de diciembre 9•30 noche.

GRAN NOCHE DE TEIIHOR
6 Tenebrosas PELICULAS

12 1 IORAS 	 C'l NE. ne 930 de la noche a 930 dc la manana

Si el L11-10 paSaLIO IC 	 pasaste a lo grande, este año le amos a sot--
prender terroríficam(nte.

TOMATE NOTA...



FELANITX

FUTBOL

TOC3d) LIAD, ahora si!13 iiiieresa la
siiparvivenia

Isleño, 4 - Felanitx,
FELANITX : Part_ ra ( I ), Ricra ( I ),

R. Juan (1), Lluil (1), Adrover (1),
Matías (1), Felipe (0), Juli (0), Pro-
hens (0), Callaalo ( 1 ) y Pons (1 I.
Galm(Is (1) y Barccló (-) por Prohcns
y Pons. Clasilicación para «TRO-
EEO MARIVENT».

ARBITRO: Barca Garcia, (1). 1.c-
guiar actuaciún. Mostró la cartulina
amarilla a Ignacio y a Tiago.

GOLES: 1-0, min. 57, balón born-
beado sobre el Area que toca ligera-
mente Ignacio y Tiago remacha. 2-0,
min. 65, claro penalty de Juan a Xis-
cu y transforma el propio Xiscu. 3-0,
min. 75, combinación entre Tiago y
Bermejo que culmina el primero, de
tiro raso. 4-0, min. 81, centro de Xis-
cu a Tiago y este bate a Parera.
COMENTARIO

Isleño, tras unos co-
mienzos de Liga algo titubeantes, pa-
rece haber entrado en un momento
dulce. Tras la inesperada victoria de
Ia semana anterior en -Mayor, en
esta jornada ha tenido continuación
endosándole una clara derrota al
Felanitx, que vino a Menorca con la
intención de empatar.

Sin embargo la victoria local no
fue tan clara, puesto que el Isleño
tuvo que trabajar lo indecible para
obtenerla. Una vez conseguido el pri-
mer gol, todo fue mucho más sen-
cillo para el Isleño.

El Felanitx demostró estar en la
zona baja de la clasificación, aunque
se defendió con uñas y dientes hasta
iniciada la segunda mitad. El primer
gol les hundió y fueron incapaces
de controlar los acosos del Isleño y
los goles fueron sucediéndose.

El meta mallorquín, Parera, tuvo
algunas intervenciones meritorias

que impidicron una mayor derrota
de su equipo.

F.
El Fekinitx recibe el domingo al

histórico Constancia, también en sus
horas ha ias, no enctientro dranizítico
para !us locales porque en caso d c.
aumentar los negativos podría resul-
tar faltal. La situación —por tan-
to— es alarmante. El Felanitx per-
seguido por las lesiones no ha tcni-
do suerte esta temporada, pero que-
da todavía mucha liga y la esperan-
za es lo Ultimo...

S.
1.a REGIONAL
CAS CONCOS, 1 - SON ROCA, 1

JUSTO EMPATE
Un partido nada fácil para los lo-

cales que enfrente tenían/tuvieron
un rival de los más encopetados de
la categoría. A base de fuerza y pun-
donor pudieron en la La parte supe-
rarlos. Sería Mayoral quien, tras re-
matar a puerta y desviar un defen-
sor, establecería el 1-0, resultado con
que concluiría la 1.a mitad. En la
segunda parte los visitantes no se
amilanaron y buscaron el empate,
que a la postre consiguieron. Un re-
sultado bastante normal, ateniendo-
nos a la categoría del rival, que per-
mite a las huestes de M. Vilar si-
tuarse en una zona cómoda de la
tabla de clasificación.

Próximo encuentro: INDEPEN-
DIENTE - CAS CONCOS.
2.8 REGIONAL
S'HORTA, O -

VALLDEMOSSA ATCO., 1
UN DURO REVES

El equipo del campo «Sa Lleona»
bregó mucho toda la tarde ante un

rival en teoría algo superior. Un par-
tido muv disputado donde los loca-
les contaron con claras ocasiones
para marcar algún ol , pero la 'or-
tuna no les acompañó, terminando
esta primera mitad con cl resul tad()
inicial (0-0).

En la segunda el panorama no
Presión del S'Horta, ante un

Valldemossa que se defenclid siem-
pre con orden, buscando cl contra-
golpe cuando la ocasión le era pro-
picia. Cuando todo el mundo daba
pm - bucno este cmpate vino el jarro
de agua Fria. A cinco minutos del
final del partido, los visitantes mar-
caron solitario Cl que les
Ma la victoria y los dos puntos en
litigio. Tras once partidos jugados,
cl S'Horta ocupa 13.a plaza con ocho
puntos en su haber y cuatro nega-
t ivos.

El próximo domingo juegan fue-
ra: CONSELL - S'HORTA

JUVENILES
MURO, 0 - FELANITX, 1

Una nueva victoria, que les lleva
a ocupar altos lugares en la clasi-
ficación, consiguieron el pasado do-
mingo en cl difícil campo de Muro.
Sigue el equipo con muchas bajas,
pero a pesar de ello, siguen suman-
do puntos a su favor. El partido del
pasado domingo, fue bastante dispu-
tado, ya que el equipo local, no jue-
ga al fútbol, sino a romper el juego,
cosa que despistó a los jugadores
del Felanitx. El único gol del parti-
do, fue marcado por Gori Juan de
penalty. Cuando el Felanitx, se ade-
lantó en el marcador, se pudieron
ver algunas jugadas de buen fútbol,
pero al llegar frente al marco con-
trario no podían resolver.

INFANTILES
FELAN1ITX, 1 - CARDASSAR,
Partido .jugado en el Campo d'Es

Torren tá, do n de el barro hacia que
no SC plAdiCSC praC t ¡Car Nell ci fút-
bol, aún así, se pudieron ver algu-
nas jugadas bastante brillantes por
parte de ambos equipos. El equipo
local, que co todo moment° supo

coiltroar el balón, marcó cl
único gol del encuentro de la mano
de Evaristo.

El equipo de categoría ALEVIN,
tenía semana de descanso y los
BENJAMINES, 00 pudicron jugar a
causa de la lluvia, teniéndose que
zi plaza r cl part ido para breves fe-
chas.

Gori Vicens

SE ALQUILA LOCAL para negocio
en Plaza Arena!, (15 (con baño)
unos 200 m2.
nformes:	 582130

SE PRECISA MATRIMONIO para
vivir en complejo turistico en Cala
d'Or.
In formes: Sr. Obrador,

Tels. 643070 y ß43O5

NECESSITAM JOVE amb servei
militar complit, per treballar a
una fabrica de manipulats de pa-
per.
Informació, Tel. 581120

VENDO COCHERIA Y SOLAR en
C/. Serral.
Informes, Tel. 580718

SE CERCA AL.LOTA per fer feina a
fabrica de manipulats de paper.
Informació, Tel. 581120

Compañía de Seguros filler en el mercado
con delegación en Felanitx, precisa incor-
porar a su red comercial un profesional
de yentas.
Se requiere

Persona entre 20 y 35 años
— Dinámica, buena presencia

Vehículo propio
— Se valorará experiencia en el campo comercial
— Dedicación exclusiva
— Residente en Felanitx

SE OFRECE:
— Ingresos aproximados (Fijo -F comisiones) sobre los 3.000.000,

siempre según la valía del candidato
— Formación a cargo de la empresa
— Amplia cartera de clientes
— Posibilidad futura de integración en la empresa

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 580357 DE 9 A 14 HORAS
PARA CONCERTAR ENTREVISTA

M.

No busque en otro sitio lo que
sólo puede encontrar en:

INFORMATICA
FELANITX

Ordenador con:
512 KB.: Hércules-CGA
Impresora, Monitor, Sistema operativo
Proceso Textos - Base de datos
Works de microsoft - GWBasic 3.30
Todo por

125.000 Pts. (más IVA)
Ordenador
Monitor
CGA-8 slots de expansión
99.900 (más IVA)

Via Ernesto Mestre, 5 - FELANITX



GARANTIA NACIONAL
Renault Ocasión le ofrece.

VEHÍCULO 	ASO	 GARANTIA

R-21 TXE AA	 88
	

1 afio
- 11-9 GTL 	 86

	
6 meses

R-5 	 88
	

1 afio
11-11:TS AA	 85

	
6 meses

OPEL , CORSA 	 85 	 meses
crrnoEN AX	 88

	
1 afio

CITROEN LNA 	 MG 	 meses

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

\awn

10 	 FELANITX

Xillè Aniversari de la Liar de la Tercera EdatColoms a la Sala
EL POLIGON INDUSTRIAL,
NO SEMBLA QUE VULGUIN
FER-W

Al Plc de dijous passat, torna a
ser un punt de l'ordre del dia. Re-
cordern que hi ha hagut diversos in-
tents de fer-se, tots ells coixos, no
sabem si intencionadament o per
ineptitud dels promotors. El darrer
va ser per ineptitud del PP que vo-
lia comprar uns terrenys hipotecats
i els mateixos del PP havien fet un
plec de condicions per comprar-los
i exigien que estassin Mures de car-
regues. Valenta contradicció! Natu-
ralment la culpa de que els terrenys
cstassin hipotecats va ser dels
COLOMS! .

Pena al Pie de dijous els del PP
tornaren a proposar fer un Polígon
irrealitzable. Tornaren a proposar
fer un polígon industrial que a tres
anys vista no donara cap solució, si
es que arriba a port. De ls terrenys
a comprar aquesta vegada fa els trà-
mits un ex-regidor del PDP. Com
sap tothom, per fer-se un polígon,
els terrenys han de reuir unes con-
dicions j, sobretot, s'ha de saber pri-
merament quin tipus de PoLigon es
necessita! Es molt diferent fer un
Polígon de Serveis, que un Polígon
per Indústries molestes. L'un es in-
compatible amb l'altre. I pel que di-
gueren els del PP, encara no saben
què ha de ser, si un polígon de Ser-
veis o Industrial.

La nostra proposta, cisestimada
per esser nostra, donav`solució al
problema i ja l'haviem ii)untada fa
més d'un any. Al Pla General del 69,
a la sortida de la carretera que va
a Campos, hi ha una zoila qualifica-
da d' Industrial, de fet són bastants
els magatzems que hi ha i encara en
construcixen d'altres, sense llicència
com podeu suposar. De l'any 1973
hi ha un projecte per fer el Polígon
i per la proximitat a Felanitx aquest
podria ser el Polígon de Serveis.
Aquesta solució seria a curt termini

donaria soluciá a la majoria dels
necessitats de sbl industrial. Pe ls
que han de mester sõl industrial
per Indústries molestes, sembla que
es volen redactar les NNSS i si això
es cert (no ho podem treure mai)
es podrien qualificar Os terrenys
del futur polígon industrial dins les
NNSS i amb estudis tècnics i no
amb els estudis d'un th -regicior del
PDP i després desarrollar el Polígon
Industrial. hi?) no! Aquesta solució
no va anar be als del PP, era la so-
luck') dels COLOMS i això ja sabot
que es pesta! Les excuses no poden
esscr pies impresentables: la prime-
ra vegada que presentarem aquesta
alternativa, cl Sr. Tejedor digué que
l'aigua no aniria a la claveguera, de-
fensarem ,la nost ra proposta cliguent
que l'aigua no es beneita i sempre
va per avail, aquesta vegada el Bat-
le cligue que això aturaria el creixe-
ment cle Felanitx, no sabem que un
polígon de Serveis aturi res i les ne-
cessitats de crèixer Felanitx els deu
darrers anys no són cxpectaculars.

Ara s'ha fet el tercer plec de con-
clicions, es presen!ara una oferta, la
dc l'ex-regidor del PDP, miraran (111 e
complesqui el Plec de Condicions.
després miraran si es pot fer el P' ,

lígon alla dintre, després hauran , lo

qualificar els terrenys com a Indus-
trials, després hauran de fer el Pla
Parcial... No basten dos anys per a
començar-lo i mentre es podria te-
nir el Polígon de Serveis fet. Per?)
no! Els necessitats han de fer-ho
d'estraperlo, amb la complicitat dels
del PP, seguint la maxima de l'ex-
concejal Tejedor, que no s'han de
fer les coses seguint la Llei. I nos-
altres ens demanam: es ineptitud,
caparrudesa o que estan convinçuts
que per la Llei només hi han d'anar
els betzols?

Com la setmana passada hem de
cridar a la insumissió local. No
anau per la Llei, seguiu l'exemple i
Ia complicitat dels del PP, si voleu
fer les coses be, us posaran empe-
rons, si feis el que voleu, sense cap
tràmit legal, Potser us facin cap de
llista del PP a les pròximes elec-
cions o fins i tot un homenatge! De
tries verdes n'han madurat!

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.).

ES NECESITA PERSONA para fe-
rretería en Cala d'Or, con nociones
manejo ordenador. Trabajo todo el
año.
Informes, Tel. 657388

S'OFEREIX FURGONETA per a
tota classe de TRANSPORTS, (in-
closes persones).
Informació, Tel. 582165 (horari
comercial).

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Dimarts dia 28.—A les 17 h., a la
biblioteca de la Caixa, projecció de
Ia pellicula «Un hombre para la
eternidad».

Dimecres dia 29.—A les 17,30 h.,
al Cinema Felanitx, FESTA PELS
NETS. Actuació dels pallassos
«HERMANOS DITO», patrocinats
per la Caixa.

Divendres dia 1 de desembre.—A
les 18 h., al Cinema Felanitx, estre-
na de la comèdia «UN PARTIT DE
NO DEIXAR», original de Barto-
meu Bauza, escenificada per un
grup de sods. Després Fi de Festa.

Dissabte dia 2.—A les 13,30, dinar
a «La Ponderosa». Preu subvencio-
nat per a socis, 1.000 ptes. Inscrip-
cions a partir d'avui dissabte.

A les 20 h., a la parròquia de Sant
Miguel, missa cantada per la Coral
de Felanitx.

Diumenge dia 3.—A les 11,30, da-
vant la llar, concert per la Banda
de Música de Felanitx.

Dilluns dia 4.—Mostra de sopes
mallorquines a Sant Salvador. Ins-
cripcions per parelles, a partir de
dilluns dia 27. Preu subvencionat
per a socis, 700 ptes. Sortida dels
autocars, a les 12 h.

Dijous dia 7.—A les 21 h., al Ci-
nema Felanitx, Vetllada Musical or-
ganitzada pel Patronat Local de Mú-
sica en homenatge a la Tercerá

Edat.
Primera Part: A càrrec dels alum-

nes dc l'Escola de Música «Pare
Auli».

Segona Part: Coral Infantil «Els
auceilets».

Tercera Part: Coral de Felanitx.

Secciú Religiosa
GERMANES DE LA CARITAT

FESTA DE LA VERGE
MIRACULOSA

Dilluns dia 27, a les 8 del vespre,
Missa concelebrada amb homilia, en
honor de la Verge.

Hi quedau tots convidats.

vida social
NAIXEMENT

A Ciutat, els esposos Miguel Bo-
net Salvá i M.a del Mar Pons Bonet,
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, un
nin, que en el baptisme rebrà el
nom de Jaume.

Felicitam els novells pares.

A Ciutat, Na Maria Lluïsa Berga
Picó, esposa d'En Bartomeu Oliver
ha donat a Rum el seu segon fill,un
nin, que en el baptisme rebrà el
nom de Bartomeu.

Enhorabona.
NOCES

Dissabte passat a migdia, al san-
tuari de Sant - Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Joan Mesquida
Manresa i Maria Veny Rosselló. Be-
neí l'enllaç Mn. Teodor Suau, Rec-
tor del Seminari Conciliar de Ma-
orca, i durant la cerimònia es dona
compte de la benedicció del Sant
Pare.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius D. Pere Mes-
quida Obrador i D.a Francisca
Manresa Verdera; D. Joan Veny
Adi-over j D. Sebastiana Rosselló
Servera.

En la inateixtt avinentesa, els pa-
res de la nuvia celebraren les bodes
(le plata matrimonia is.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Isabel i
Miguel, eis seus eosins Barbara
Coll, Juan Jose Martinez i M. del
Carme Mesquida i Pere Covas Vi-
cens i Salvador Mesquida Aguilú.
Per la nuvia ho feren, el seu germa
Jaume, el seu cosí Jaume Veny,
N'Anna M.' Obrador Albons, Maria
ciel Carme Rosselló Pons, Apoliónia
&Hier Vicens, Margalida Garcia Fiol
i Apollúnia Binimelis Muñiz.

Després de la cerimbnia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit a la barbacoa «La Ponde-
rosa».

Des d'aquestes planes enviain la
nostra mí:s cordial enhorabona als
novells esposos, aixi coin inalri-
ilioni pcl. les secs
noces &argent.

Our per molls a nys.




