
Concurs-Exposició de flors
i plantes

-Els propers dies 12 - 1 - 13; - A la Casa de Cultura, se celebrarà
aquest tradicional concurs-exposició, per a les modalitats de rams,-
rams silvestres, brots, camposició floral, cossiols, cactus i begònies.

Les aportacions se rebran el dissabte dia 12, de 10 a 13  j de :5
a 18 h. Per a més informació podeu cridar al telèfon de la Llar,
ntím. 584962.. •

La inauguració set-A dissabte que ve a les 8 h.
ORGANITZEN EL CENTRE CULTURAL DE FELANITX I LA

LLAR DE LA TERCERA EDAT.

tautlitoria a la «Mega Coopergivan revela
nombroses irregularitats
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La Sebum de thsica Brant commemoracid Je la
festa del Nike

Fou presentat (41 beli esguard» de Joan Mamó

Demà començarà la «XIV Setma-
na de Música», una tanda musical
que malgrat el seu nom genèric ,es
perlIonguerà molt encertadament
per espai de vint dies i en vuit vet-
llades, fins el proper dia 27.

El respectable nombre de 14 edi-
cions fan d'aquesta manifestació
musical una cita ja veterana que,
anualment i al caire de la primavera
ens permet gaudir d'un ramell d'a-
grupacions i intèrprets musicals
prou variat i entre els quals no hi
han mancat vertaderes figures.

Enguany, la Setmana de Música,
presenta una millora substancial ja
que les vetllades tindran lloc, be a
Ia Casa de Cultura, be al Cinema Fe-
lanitx, dos locals municipals que ga-
ranteixen una audició perfecta i un
allotjament confortable del públic.

I posats a comentar un pc  el.pro-
grama, en podríem destacar el «fes-
tival Mozart» a càrrec _de la «Capella
Oratoriana» i orquestra, en el qual
hi actuara com flauta solista el mes-
tre belga Denis Menier, també pres-
tigiós director coral que alternara
amb"Gori Mardis el guiatge del con-

A l'auditoria realitzada per «Ernst
and Whinney» al Celler Cooperatiu,
el contingut de la qual no havia es-
tat donat a conèixer per l'entitat, hi
ha tingut accés el «Diario de Mallor-
ca», el qual a l'edició del passat dia
1 de maig, dedica un ample repor-
tatge al tema.

Segons aquest informe financer la
«Bodega» no compleix l'obligació
dels llibres oficials de comptabilitat
ni el de registres de socis. No s'han
presentat les declaracions de l'im-
post sobre societats del 1984 al 1988
i a partir de finals del 87 es deixà
de presentar les declaracions de

cert (2.a part).
L'actuació de l'Orquestra Simfbni-

ca de les Balears també costitueix
un gran allicient. La peça central
«Fantasia para un gentil hombre» •

del compositor valencia Joaquin Ro-
drigo, tendra com a guitarrista a
Gabriel Estarellas.

El piano figura en exclusiva en el
programa amb dues vetllades, a car-
rec del jove manacori Andreu Riera
i del prestigiós Joan Moll, i alter-
nant amb violi i amb clarinet a dos
concerts més, el primer a càrrec del
matrimoni Lukas (violi) i Antja Da-
vid i el segon a cura de Francesca de
les Mcrcés Pons i Joan Carles Fal-
cón (piano) i de Tomas Picorneil i
Pasqual Martinez Forteza --(clarinet).

La vetllada inicial sera protagonit-
zada per la Banda de Música de Fe-
lanitx i dues corals, la de Felanitx i
la «Brotet de Romaní» de la Soledat.
_La -primera part sera tota a càrrec
de la Banda i la segona per la Ban-
da i corals conjuntament.

En aquest mateix número oferim
als nostres lectors el programa deta-
llat d'aquesta «setmana de música».

l'IVA.

Segons el mateix document, «el
balance de situación no presenta
adecuadamente la situación finan-
ciero-patrimonial de la Bodega Coo-
perativa, de conformidad con prin-
cipios y criterios contables general-
mente aceptados». Se recolleix que
Ia cooperativa té un dèficit patrimo-
nial de 73.211.816 pessetes, amb un
excés exigible a curt termini en re-
lació al seu actiu circulant, que era
a 31 de desembre del 88 de pessetes
112.806.861. «Por tal motivo, hay que
poner en duda que la cooperativa
pueda hacer frente a sus compro-

misos de pago a corto plazo a no ser
que obtenga ayuda financiera exter-
na o de los propios socios. También
hay que poner en duda la propia su-
pervivencia financiera de la coope-
rativa dado su deficit estructural».

féu Pere Estelrich, la qual dóna una
idea prou aproximada dels seus va-
lors:

«Presentar un volum a l'entorn
del Dia del Llibre és doblement gra;
tificant. D'una banda la pròpia satis
facció que es veure com un nou vo- •
lum surt al carrer. D'altra com a ce-
lebració de la Festa.

Si les estadístiques no enganen,
sembla que publicam molt menys
que a altres indrets. Així, doncs, un
nou Ilibre és un punt a favor nostre.

«El Bell Esguard» de Joan Mai-
mó ens ha portat aqui, Un grapat
de poemes escrits al llarg d'anys i
molts d'ells ja publicats a difgrents
flocs,. Però que ara es presenten
agrupats.

EI propi autor n'ha fet una tria.
Molts d'altres versos han quedat fo-
ra de les planes, esperant ser publi-
cats en un futur. Així, Ia mostra no
és més que una antologia que ens
acostara al quefer de l'artista. I ho
dic bé, Joan Maimó és un Artista, no
només un poeta. De fet ho ha de-
mostrat amb la ploma, el pinzell i

, les mans sobradament. Tots ho sa-
' bem, no cal dir-ho més vegades.

_I quina es la temàtica que ha se-
guit l'autor per fer el recull? Quin
denominador comú tenen els poe-
mes seleccionats per aquesta entrê/-
ga?

Doncs miràii. Assaborint el llibre
(un volum de poesia no es llegeix,
s'ha d'assaborir), assaborint el , lli-
bre he descobert que l'Amic ha es-
collit diversos poemes d'Amor. Per
ventura ell mateix es sorprendrà d'a-
questa afirmació. Pere) crec que és
així: Hi ha molt d'Amor en aquest
llibre. Tots els poemes estimen. I 116
fan en Iletres majúscules. Joan Mai,-
mó ens demostra, i no només entre
línies, que Estima.

<do sent a dins meu I quelcom
que em distreu I quan l'amor debu l-
na / amb llenguatge breu I poesiq
varra». Es cóm una declaració en
vers.

Tot un gest de valent, quan el que
s'estila es en el millor dels casos;
amagar els sentiments.

Joan Maimó reivindica el fet
timar. Amb cada un dells poemes en4
abraça i se'ns acosta. 1I a qui estima el poeta? Doncs a
sers, llocs, situacions, personesmoi-
ments... Podem obrir el volum per
qualsevol plana, llegir qualsevol ,,vers
i sempre hi trobarem referèncieg

( Passa a la pagina 7)

La festa del llibre tingué una dig-
na celebració disgibte passat a cura
de la Llar de la TerCera Edat i el
Centre Cultural de Felanitx, amb un
acte literari-musical que com a mo-
tiu central dona cabuda a la presen-
tació d'un libre de poemes del nos-
tre volgut company Joan Maimó.

«El bell esguard» es el títol d'a-
quest recull que s'ha editat gracies a
Ia munificência de la Direcció Gene-
ral de Cultura de la Conselleria cor-
responent del Govern Balear. Consta
de 58 pagines i ha estat editat a Gra-
fiques Llopis de Felanitx. En sis
cpigrafs diferents aplega trenta tres
poemes que es refereixen a aspectes
diversos, tots però amb el denomi-
nador comú d'un gran amor Oa
nostra terra. Porta un pròleg Ga-
briel Janer Manila.

L'acte fou presidit pel Director
General de Cultura Jaume Marto-
rell, el Batle de Felanitx Cosme Oli-
ver, el vice-president de la Llar Ra-
fe! Cerda, que portava la represen-
tació de la Directora Provincial
d'INSERSO Angela Tomas i de la
Presidenta de la Llar Barbara Palou.
La presentació del llibre fou a car-
rec de Pere Estelrich, gerent de la
Fundació Pública per a la Música.

Cal ressenyar la valuosa contribu-
ció que féu a l'acte el pianista fela-
nitxer Miguel Vicens i Capó que, en
testimoni d'amistat a Joan Maimó,
interpretà dues composicions origi-
nals «Galatzó» j «Castell de Santue-
ri». L'avinentesa ens depara doncs
l'ocasió d'escoltar aquestes dues pe-
ces que es poden considerar ja part
del patrimoni musical de la nostra
illa.

L'autor, després de la presentació
del llegí alguns dels poemes
i, en acabat el breu concert, feren
ús de la paraula Rafel Cerda, Jau-
me Martorell i Cosme Oliver. L'en-
trega d'un exemplar del Ilibre als
assistents, juntament amb una rosa,
dona pas a la inauguració de la mos-
tra bibliogràfica muntada a la plan-
ta baixa de la Casa de Cultura. Prè-
viament Mn. Pere Xamena n'explica
un poc el contingut.

Volem transcriure - tot seguit el
text de la presentació del llibre que
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.773 ptcs.

SANTORAL

Diu. 6 St. Lluei
Dill. 	 7 Sts. Flavia
Dim. 8 Verge Desamparats
Dim. 9 St. Hermas
Dij. 10 St. Joan d'Avila
Div. Il St. Mamert
Dis. 12 St. Panera:,

LLUNA

Lluna plena dia 9

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 l'esta-
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.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcali: Dies feiners, a
les 12,30 i 49 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx • Fortocolom: Dies
feiners, a les 7.9, 14,15 ¡ 17 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
12,30 117 h.
Portocolum-Felanitx: Dies fei-

ners, a les 7'30, 9'30, 14,45 i 17'30
h. Diumenges i Festius, a les
7'30, 9'30, 13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 830 i 1230 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 j diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

--
TAXIS FELANITX

Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayh-Melis
Miquel-Nadal
jaurne Rotger
Amparo Tt ueba

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

580448-581144
Ambultmcies

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

Dissabte
D iurnenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

2
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Ajuntament
de Felanitx

COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 26-2-90

S'accedí a la sollicitud de «Guz-
mán e Hijos. S.A.», subministrador
d'un vehicle camiá multicar interes-
sant una pròrroga de 30 dies per a
Ia seva entrega.

S'accedí a la sollicitud del Sr. Ga-
briel Martorcll Monserrat interes-
sant una pròrroga de quatre mesos
per a l'entrega de les obres de pa-
vimentació del camí de s'Horta a
Cala Mangai.

Es rebé definitivament un vídeo
projector amb pantalla i trosneus.

S'acordà designar els Ajuntaments
de Marratxí, Porreres i Felanitx per
representar els altres Municipis al
Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de Balears.

Es concediren tres nous terminis
per a finalització d'obres al c/. Gui-
Hem Tagrera, Il, amb una taxa de
12.169 ptes. i un impost de 48.680
ptes.

Es concedí Ilic;mcia a la Compa-
nyia Telefónica Nacional d'Espanya
per a instaHació, desmuntatge i re-
posició de pals a Cala Ferrera.

Es concedí llicencia a Mateu Ma-
yol Vicens per a realitzar obres al
.cl. Guillem Sagrera, 11, amb una
!axa de 12.169 i un impost dc 48.680
pies. i a Joan Manresa Mascaró per
a realitzar obres al c/. La Pinta s/n,
amb una taxa de 9.706 ptes i un im-
post de 38.824 ptes.

Es concedí ilicència d'obres me-
nors a: Hoteleva, S.A., Vicem; Blan-
co Miró, Santiago Fonds Bonnín,
Joan Adrover Obrador, Mique] For-
teza Fuster, Vicenç Blanco Miró,
Jaume Ballester Puigrós en repre-
sentació de Francisco Tejedor Gar-
cía, S.A., Joana M.a Vaquer Forteza
i a Barbara Monserrat Monserrat.

AVIS 	•
Es recorda que a partit -aél:*clia: 1

del present mes de maig entra en vi-
gor l'ORDENANÇA_ MUNICIPAL
REGULADORA DE LA CONSTRUC-
CIÓ EN EL TERME MUNICIPAL
DE FELANITX DURANT L'ALTA
TEMFORADA ESTIVENCA, per la
qual cosa queda prohibida la cons-
trucció d'estructures d'edificis i tota
activitat constructora que utilitzi
com a • mit* picadores o compre-
sors, nt ocupació de vies públiques
per rao d'obres particulars a menys
de 10J m. del nuclis urbans de la zo-
na costera.

AVISO
Se recuerda que a partir del día

1 del presente mes de mayo esta en
vigor la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA CONSTRUC-
CION EN EL TERMINO MUNICI-
PAL DE FELANITX DURANTE LA
TEMPORADA ALTA DE VERANO,
por lo que queda -prohibida la cons-
trucción de estructuras de edificios
v toda actividad constructora que
utilice como medio palas picadoras
o compresores, ni ocupación de vías
públicas por razón de obras particu-
lares a menos de cien metros de los
núcleos urbanos de la Zona Costera.

Firmado: El Teniente de Alcalde
Delegado de Obras y Urbanismo.

CAMPAÑA DE DESRATIZACION
Por el presente se hace público

que cuantas personas tengan necesi-
dad de desratizar sus- fincas rústi-
cas, podrán obtener gratuitamente
el producto adecuado personándose
en la Casa Consistorial, Negociado
de Información, en horas y (lias de
oficina.

Felanitx, a 24 de abril de 1990.
El Delegado Municipal de Sanidad,

Gabriel Mora Vaquer

ANUNCI
El diumenge dia 6 de maig 	 9

a 13 hores, a l'Ajuntament ¿bran
sollicituds per a l'expedició i renova-
ció del Document Nacional d'Iden-
titat.

El dia 16 de maig es posaran les
ditades.

Felanitx, 24 d'abril de 1990.

VENDO PRECIOSA FINCA RUSTI-
CA, a 4 Km. de Cala Domingos,
con 7.103 m2 (una cuarterada),
rodeada de pared, con bosque de
encinas, acebuches y pinos. Mag-
nífica vista al mar. Pequeña casita
antigua y planos para vivienda f a-
miliar de 150 m2. Precio 2 400.000
ptas.
Informes, Tel. 552227

SE TRASPASSA LOCAL al carrer
Major.
Informes, Tels. 575646 i 580860 (a
partir de les 9 del vespre).

COMPRARIA 10.000 m2 de terreno
cerca de Felanitx, preferiblemente
carretera Manacor.
Interesados pónganse en contac-
to Tel. 677171

TENGO CASA RUSTICA para alqui-
lar a 8 Km. de Felanitx, restaura-
da, con agua y electricidad.
Informes, Tel. 581933.      

A 1011BEROSA--

Bodas, Banquetes, Comuniones y   

4%.	 Ifiestas en general    

Cibierto todos los días
Para reservas llamar 	 los

Tels. S37031 y 558033                       

Vehículos de ocasión     

FIAT UNO 45 S 5P
	 PM-AH

FIAT UNO 70 SL 5 P
	

PM-AJ

CITROEN FURGONETA C-15 E
	

PM-AH

OPEL KADETT 1.3S 5P
	

PM-X

OPEL MANTA 2.01
	

PM-AJ

PEUGEOT 205 XR
	

PM-AK

RENAULT 5 GTL 3P
	 PM-AD

RENAULT 5 TL
	 PM-Y

RENAULT 18 GTD
	

PM-Z

VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3
	

PM-AU     

Concesionario Oficial                

AUTOS MARTORELL,S.A.  
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.  



XIV SEIMANA DE MUSICA A MANG
I'llOGII .kNIA

Diumenge dia 6 de maig.—A la sala del Cinema Felanitx, a
les 9,30 del vespre, concert a càrrec de la Banda de Música de
Felanitx, de la Coral «Brotet de Romaní» i de la Coral de Fela-
nitx.

Dissabte dia 12 de maig.—A la sala del Cinema Felanitx, a
les 9,30 del vespre, concert a càrrec de la «Capella Oratoriana»,
amb acompanyament d'orquestra.

Diumenge dia 13 de maig.—A la Casa de Cultura, a les 21,30,
actuació del quintet de metalls «Palma Brass Quintet».

Divendres dia 18 de maig.—Al Cinema Felanitx, a les 21,30,
concert a carrec de l'Orquestra Simfònica de Balears, «Ciutat de

Palma».
Diumenge dia 20.—A la Casa de Cultura, a les 21,30 h., recital

de piano d'Andreu Riera Gomila.
Dilluns dia 21.—A la Casa de Cultura, a les 21,30 h., concert

de violi i piano a càrrec de Lukas David ..(violi) i Antja David
(piano).

Dijous dia 24.—A la Casa de Cultura, a les 21,30 h., concert
de clarinet i piano, a càrrec de Tomas Picornell i Pasqual'V.•MarL
tinez (clarinets) i Francisca M. de les Mercês Pons i •Jóan;.Cat•-•
les Falcon (piano).

Diumenge dia 27 de maig.—A la Casa de Cultura,. a Icis.21 430
h., recital de piano de Joan Moll i Marques.

Patrocinen aquest cicle musical l'Ajuntament de Felanitx i el
Consell Insular de Mallorca.

AVUI DISSABTE OBERTURA

CERAMIC 3
A partir de les 18 hores

VOS HI ESPERAM
Pça. dispanya, 3 baixos 	 FELANITX

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom la línea

VISTA PANORAMICA. 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA Y
COMEDOR-SALA DE ESTAR. ACABADOS 1.a CALIDAD.

CARPINTERIA PVC EXTERIOR Y CRISTALES DOBLES CON
CAMARA. GRIFERIA MONOMANDO. MADERA PINO NORTE

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

Precios muy interesantes

INFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina).

FELANITX

Arqueoiogia felanitxera; I Miguel Bordoy
El lalaitilic II
A) Generalitats

1)- El per que.
A una data encara no gens segu-

ra pera que es-Creu oscilla damunt
l'any 1000 aJ.C. eis poblaments ta-
lai3tics s'amuraden. Les causes són
del tot desconegudes, encara que es
moven diferents teories que possi-
blement en futures excavacions pu-
guin ésser concretades. De moment
exposaré breument les . possibles
causes d'aquest enOtxten...,

a) La possibilitáf .. ae . que l'es-
Icy dc l'ainuraciament fos degut a
la ncessitat de guanyar prestigi
front els • altres poblats propers.
Això ja es pot observar . al pretalaià-
tic, concretament al jaciment de
So'n Ferrandell-Oleza, excavat per
w. Waldren.

b) Lá necessitat de refugiar-se
de .possibles atacs exteriors. Encara
que a l'hora de la veritat no es té
clar coneixament de quin perill ex-
[et ior pogués amenaçar Mallorca a
l'êpoca.

C) Dcgut a les Iluites internes en-
Ire els mateixos mallorquins. El per
que de les baralles es incert, cap la
possibilitat de que es degués a la
intensificació de l'explotació agraria-
ramadera. Per }r vertadera catrra-
és desconeguda.

2) Tipologies.
Es tracta de les diferents maneres

de construcció dels paraments me-
galítics que formen la murada. Hi
ha dos tipus:

a) De blocs horitzontals. Sem ti-
pics dels terrenys de calcoarenites
de la zona sudest (Ca'n Daniel Gran
a Pollença).

b) De'blocs verticals. Es típic de
terrenys dc calices, i es compon de
pedres verticals situades damunt fi-
lodes de pedres més petites. ns la
normal a la nostra .zona.
B) Felanitx

Tenim tres clars exemples.
1) Els Rossells. Es situa prop de

Ca's Concos. Lo tries destacable i co-
negut es la seva espectacular mu-
rada en bon estat de conservació.

El seu parament exterior es cl ti-
pic de blocs verticals de caliça si-
tuats damunt pedres menors rectan-
gulars. A l'interior existeix un con-
tramur de pedres menors, i l'espai
intermcdi d'uns dos metres d'am-
plària s'ompl de reble. La murada te
tres portes.
Quant a les habitacions, estan molt

alectacics, degut al forn de cal; que

espanya moltes estructures (cas que
llastimosarnent es reprodueix molt
sovint). Així i tot gracies al planol
d'Otto Frey podem endevinar cons-
truccions de planta quadrada i rec-
tangular.

Per finalitzar direm que Miguel
Bordoy, el nostre conegut introduc-
tor a l'arqueologia felanitxera, ja
destaca la importancia i monumen-
talitat del poblat en questi6.

2). Es Vel-lar de So Nlierevet.
Poblat en la . mateixa tècnica cons-
tructiva que els Rossells, per del
qual només ens ha arribat la meitat
de la murada, i d'aqueixa nomes el
parament exterior. Guillem Rosselló
Bordov, al seu llibre («La Cultura
Talar)tica en Mallorca»), diu que
segons Cartailhac la murada era
exagonal, i tenia tin talaio a l'entra
da. Però de tot això a nosaltres no
ens ha arribat quasi res.

Quant a material, Miguel Bordoy
tenia a la seva collecció dos tasso-
nets possiblement destinats a rituals
religiosos. És molt probable que
fossin trobats pet prevere Sebastià
Obrador a unes excavacions que va
realitzar al Hoc.
3) Sa Mola (Es Vellar). No po-

dem acabar rest udi sens parlar de
- la fortificació de -Sa- Mola. Bordoy
ja paria d'aquesta en el seu llibret
«Prehistoria y Protohistoria Felani-
gense».

Té unes característiques sense cap
dubte excepcionals, i a més ha estat
Poe estudiat. Quant a la técnica de
construcció es la mateixa del altres
poblats ja descrits, encara que la
seva conservació és molt dolenta.
Per el que crida l'atenció es la pos-
sible existência d'un fossat que Bor-
cloy ja va observar, encara que
nomes es una possibilitat pendent
de futures excavacions. A mes tenim
la probable existZ2ncia d'un sistema
de recollida d'aigua molt curie's amb
parallelismes a Menorca (Torre
d'En Galmés).
C) Conclusió

He fet una molt breu visió dels
poblats de Felanitx que sens dubte
es mereixen comentaris més exten-
sos. De tots cils es dc destacar cl
dels Rossclls amb els seus 3.700 m2
d'extensió. Per, com es pot x'eure,
la investigació es encara molt pri-
maria, i per saber més sera necessa-
ri fer excavacions en un futur pro-
per.

Tomeu Salva Sinzoriet

BAR-CAFETERIA
CA1 PERE

(PORTO COLOM)

Próxima apertura
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Avui, «Sa madona du es maneig»,
pel grup «Cadafal»

Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la sala del Cinema Felanitx, el
grup de teatre «Cadafal» d'Algaida,
pcsara en escena l'obra de Pere Ca-
pella «Sa madona du es maneig».

Pintura (141 Lus Vidal a la
sala de «Sa Nostra»

A' 	horabaixa sera inaugurada
a la sala de «Sa Nostra», una expo-
sició de pintura de Luis Vidal.

Aquesta mostra romandra oberta
fins dia 20 i pot ser visitada,,els dies
feiners de 19 a 21 h. i els festins d'il
a 13 i de 18 a 21 h.

Germandat de Donants de Sang
de la Seguretat Social

Els propers dies 8, 9 110 de maig,
a partir de les 6 de la tarda, l'équip
rn6vil de la Germandat de Donants
de Sang de la Seguretat Social, esta-
rà installai a l'ambulatori del Pas-
seig,- per procedir a l'extracció de
sángtotes les persones que vul-
guiri ePuguin fer aquesta humanità-
ria donació.

Volem fer notar la falta que hi ha
actualment de sang, de la qual de-
pen moites vegades la vida de les
persones, per això demanam la con-
cienciació i coliaboració de tots els
felanitxers.

El concert per a piano i orquestra
(Felanitx» de Montserrat Mikofalvi

El passat divendres dia 27, a l'Au-
ditõrium de Ciutat, i sota cl patro-
cini de l'Ajuntameni de Palma, l'or-
questra «Da Arten» de Paris que di-
rigeix el mestre Mominique Fanal,
s'interpretà una obra de la compo-
sitora Montserrat Mikofalvi Forteza-
Rei.

Aquesta compositora, segons ha
manifestat als informadors de la
premsa ciutadana, és d'ascendència
felanitxera pel costat matern, i pre-
cisament una de les obres que exe-
cula el passat dia 27 porta el nom de
«Felanitx» (concert per a piano).
Tambi• s•interpreta, de la mateixa
autora, «Tres melodías mallorqui-
nas», que són l'expressió de sengles
poemes de Costa i Llobera, Joan AI-
cover i Guillem Colom.

Montserrat Mikofalvi ha manifes-
tat que la seva obra esta amarada i
inspirada pels records d'una infan-
tesa viscuda a Mallorca i que el con-
cert «Felanitx» fou escrit precisa-
ment en mentúria de la seva mare.

Aquesta compositora es traslladà
a Paris becada pel govern francês,
per a estudiar harmonia, formes mu-
sicals, fuga, contrapunt, composició
i orquestració, i es queda a aquesta
capital integrada a la Societat d'Au-
tors i Compositors.

L'Escola de Ball de FelanitN, a la
Trobada de Petra

Diumenge passat se celebra a Pe-
tra una trobada de balls mallor-
quins, a la que hi participaren uns
seize grups de la comarca. De Fe-
lanitx hi assisti l'escola de Ball de
Na Joana Puigr:ts amb més de cin-
quanta balladors.

El grup de teatra de la Llar,
a la Bonanova

Dilluns que ve, l'equip de teatre
de la Llar de la Tercera Edat de Fe-
lanitx presentara l'obra «Un partit
de no deixar» a la residência de la
Bonanova.

El volum Ill de la
«Història de Muro» de R. Rosselló

Diumenge passat tingué Hoc a Mu-
ro la presentació del Volum III de
Ia «Història de Muro» obra duita a
terme amb el concurs del nostre bon
amic i collaborador Ramon Rosse-
lló i Vaquer i el del murer Gabriel
Alomar i Esteve.

Fa uns quants mesos que sorti a
llum cl tom II, obra dels mateixos
autors. El tom presentat aquests
dies comprén de l'any 1350 el 1516 i
de la mateixa manera que l'anterior
es divideix en dues parts. La prime-
ra, de Gabriel Alomar, es una des-
cripció del devenir històric dels se-
gles esmentats i la segona, de Ra-
mon Rosselló, conté el documentani
corresponent recollit pacientment
ciels arxius del Regne, de la Corona
d'Aragó, de l'Històric-Nacional, del
Regne de Valencia, dels Capitular i
Diocessa de Mallorca, del Diocessà
de Girona, del General de la Casa
Ducal de Medinaceli, del Parroquial
i Municipal de Muro i dels particu-
lars de Torrella i Vinagrella.

Es un tom de 500 pagines amb
nombrosos iHustracions.

Un llibre sobre la seu del
Parlament Balear

La Cap del Gabinet de Premsa del
Parlament Balear Francisca Sancho.
ens ha fet arribar un exemplar del
Ilibre editat recentment per aquesta
institució, titulat «De Círculo Ma-
llorquín a Parlament de les Illes Ba-
lears».

Aquest llibre, amb textos de la
Dra. Dolors Ladaria i profussió d'il-
lustracions, es com diu el President
Jeroni Alberti en el breu prefaci,
«un testimoniatge gràfic de la trans-
formació que ha experimentat

que fou seu del «Círculo Ma-
llorquín» en el procés d'adaptació
progressiva a les noves funcions que
s'hi havien de desenvolupar, quan
passa a esser seu del Parlament de
les Illes Balears».

Agraim la tramesa d'aquest 'libre
tan interessant.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCURSIÓ RECREATIVA A

LLUC.—Prevista pel proper dime-

crcs da 9 de main. La sortida serà a
9 LLI mati. Pr,:u -1.300 ptes. Es

inscriure fins dilluns dia 6.

Adoració Nocturna a Son Negre
Dksabte que ve dia 12, a les 9'30

del vespre, a l'oratori dc Son Negre,
haura vigília pública d'Adoració

Nocturna.
S'hi convida a tots els fidcls.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

El passat diumenge dia 22 d'abril,
a l'església parroquial de Sant Mi-
guel, va rebre per primera vegada
l'Eucaristia, la nina Rosa M.. Martí-
nez Fernández.

Enviam la nostra felicitació a 1.1
nou-combregant i la feim extensiva
als seus pares.

BODA
El dissabte dia 21 d'abril horabai-

xa, a l'església de MOntisión de Ciu-
tat, s'uniren en matrimoni els joves
Silvia Marta Molinet Picó i Miguel
Busquets Salom. Beneí l'enllaç el
P. Garau, jesuïta.

Foren padrins de noces: els- pares
respectius, D. Carles Molinet Sala i
D.. Antònia Picó Julia; D. Bartomeu
Busquets Crespí i D.a Margalida Sa-
lm Coll.

Testificaren l'acta matrimonial,
per la nuvia el seu germa - Carles, la
seva cosina Pilar Berga, Maria Fer-
nanda Porcel, Albert Tomas, Maria
Dolors Ballester i Montse Pujol; per
la nuvia ho feren George Hoebeeck,
Pere Pascual, Anabel Busquets, Joan
Calafat, Joan Bauza i Joana Gual.

Finalitzada la cerimònia, el nou
matrimoni es reuni amb familiars i
amics en un sopar que fou servit a
l'Hotel Melia de Mar d'Illetes.

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

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Divendres de la setmana passada,
celebraren les noces d'or matrimo-
nials els esposos D. Bartomeu Ca-
brer Vicens i D.» Maria Adrover
Adrover.

L'esdeveniment va transcórrer en
la intimitat familiar i es clogué amb
un acte d'acció de gracies als peus
de la Verge de Sant Salvador.

Enviam la nostra mes cordial en-
horabona al matrimoni Cabrer-Adro-
ver. Que per molts anys.

NECROLÓGICA
Dimarts de la setmana, passada

entregA l'ànima a Déu a Felanitx, a
l'edat de 95 anys i després de re-
bre eis sagraments, D.a Angela Fe-
brer Serra, Vda. de Riera. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
a la seva filla D.a Maria Riera, Vda.
de Bennassar.

Secchi Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Curset prematrimonial

Es recorda a totçs, les parelles que

pensen casar-se per l'església dins
els propers mesos, que iii ha previst
un curset d'orientació mat rimo-
niai per la segona quinzena de rnaig.

Totes les parelles interessades en
assistir-hi poden demanar informa-
ciel a la Rectoria. Aquest curset es el
darrer d'aquest curs, ja que el prò-
xim no s'impartira fins el proper
mes d'octubre.

Colegi Públic
«1. Joan Capó»

El Conseil Escolar d'aquest Cen-
tre ha soHicitat a la Conselleria d'E-
ducació i Cultura l'autorització per
impartir l'ensenyament en la nostra
lltrigua als nivells de Preescolar i
ler. d'E.G.B. a partir del proper
curs 1990-91.

ACTOLAVA DO FELANITX precisa
empleado
la.: Tel. 383385

4ECESITA COCINEROS Y AYU-
DANTtS COCINA. INUTIL SIN
REFERENCIAS.
INFORMES, TEL. 658033
Informes, Tel., 658033 (Srta. Lupe)
Informes, Tel., 657467 '

SE NECESITA JOVEN con carnet
de 1.a para Taxi y otros trabajos.
Informe, Tel. 580268
Taller C. Bennasar

ES TRASPASSA

JIMUS
C. MAJOR, 84

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Magni ficas vistas.
Informes, '!'Cl. 575163 6 299361.

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO
amueblado, 1.* linea, 3 dormito-
rios, baño, sala-comedor, terrazas.

Informes, Tels. 580201 y 581643

SE ALQUILA PLANTA BAJA en Fe-
lanitx. Céntrica. Amueblada.

Informes, Tel. 575386 de 8 a 9 no-
che.

SE VENDEN PISOS EN PORTO-
COLOM. Parte Aduana. Facilida-
des.
Informes, Tel. 575683

SE NECESITA SRA. para trabajos
cocina.
Inf.: Tel. 581257 - Felanitx

NECISITO AYUDANTE PINTOR
Informes: Tel. 57:1601

informació



II ANIVERSARI DE LA MORT DE

Mateu Barceló Adrover
(Gero)

succeida a Felanitx, dia IR 1 } il I Igi'V't.-	 Le 	 a 76 anvs,
havent rebut els sauts Sagraments i la Benedieci6 Apostèlica.

E. P. D.
La seva esposa, tilts, nores i els altres familiars, en recor-

dar-vos aquest s.ucces, vos preguen (lite volgueu tenir-lo present en

les .ostres pregaries. La missa que se celebrara avui dissahte dia 5,
a les 7 del eapvespre a l'església de Sa nt Alfons, sera en sufragi de
la seva an i ma.

FELANITX 	 5

(tPrebe cavent»
Fa un grapat de dies que, el Go-

vern Balear i tots els seus, decidiren
per unanimitat quasi total, la no
aprovació de la proposició no de
llei, sobre l'autodetermina-
c i 6. Aquesta no aprovaci6, quasi to-
tal, es refereix a tots els partits po-
litics que tenen la seva seu a la ca-
pital de l'Estat. PerZ.) si deixam la
política apart, aquesta no aprovació
quasi total, traspna un abús de po-
der i apunta a la destrucció de la
nostra Terra i a tot lo que als ma-
llorquins ens pertany. No mal inter-

preteu aquestes parantes, sobre tot,
a n -iallorquins, perquè si hem d'exa-
gerar, diré que n'hi ha tants com
porcs negres, i perdonau la compa-
ració.

No a l'autodeterminació es lo ma-
teix que renegar de la nostra capaci-
tat de realització com a poble, pais
o simplement com a persones Iliu-
res.

No a l'autodeterminació es lo ma-
teix que consentir agnelles determi-
nacions, implantacions, o lo que vol-
gueu dir, d'un govern que va en con-
tra de la realitat de les coses.

No a l'autodeterminació es lo ma-
teix que callar perquè el qui calla,

hi consent i, a la fi, el que hi con-
sent, renega o se'n va a porgar fum.

No a l'autodeterminaci6 Os tenir
un mal somni.

I dic «somni» perquè els que te-
ncn la paraula davant la Ilei, són
aquells que nosaltres hem votat i
per lo tant, la seva veu no passa més
alla, que d'un simple somni.

Contradicció? No una, sinó mil i
una.

Contradicció en lo que es refereix
a la nostra Ilcngua, a la nostra Na-
tura, al nostre caracter i fins a mil
i una, mottes més.

Cal dir, que si el senyor Freud tor-
nas a aquest món i vingués a Ma-
llorca, podria experimentar i escriu-
re sobre el subconscient, sobre la
pèrdua i desdoblament de la per-
sonalitat, sobre la hipocresia en el
seu grau mes elevat, i sobre tots els
procediments de caire neuròtic que

suren damunt el nostre ego.
En conclusió, jo dic que si a l'au-

todeterminació perquè estic conven-
çut de que tot pot ésser possible.
Anys enrera Mallorca era un para-
dis, el temps ha anat passant i
aquesta Terra ha tornat punt d'es-
peculació, o si voleu, de destrucció.
Ciment, llocs naturals arrasats, plat-
ges contaminades, uns que cerquen
petroli i altres que fan cents de mil
de mitions de forats de golf, cases
quasi dins la mar, urbanitzacions
illegals, ports esportius, vaixells
amb carrega nuclear, munts d'es-
trangers que compren la Terra, la
nostra Terra, etc...

On anirem els mallorquins? Qui
sap, a lo millor a Sa Barra enmig
de la mar gran.

PROU. Ara ens toca defensar lo
poc que ens resta...

Antoni Joan i Albons

BIMBOLLES I NONES
Hi trobareu una gran novetat en regals
per a un dia tan especial com és el 1r.
diumenge dé maig, DIA DE LA MARE.
C. Call, 32
	

FELANITX	 Tel. 581694     

Cafeteria - Marisquería

CAS PAIRO
Miguel Binimelis 

C/. Asunción - Edil. Levante 	 Tel. 824106 

Venga a la exposición de Electrodomésticos  en  

friper ilelanitx
COU los mejores precios

AMI

TV. 14"
Video ITT. 3720
Cinta Sony E-180 (3 horas)
Frigoríficos 	 desde
Cocina 3 Fuegos

28.900
54.900

540
28.900
18.900

Lavadoras Carga Frontal
Lavadora Carga Superior
Horno Empotrable
Encimera 4 gas

34.900
44.000
18.500
12.000

Radiola, Sony, Miele, Candy, lgnis, Super Ser, etc.

hiper e la nitx Precios de hiper cerca de usted.



NUEVA SEAT TERRA

SEAL EN LOS 90,MAS.

AUTOMOVILES FELANITX, S. A.
TALLER Y EXPOSIC1ON: Ctra. Campos, s/n.
Teléfono 5815 77

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 250 E.
— Yamaha T2R - 80
— Yamaha 750 E.
— Vespa 75 - PM-AB
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS
SERVICIO TAXI

FELANITX

Js melt simplista dir que la culpa
de la possible desestabilització de la
Unió Sovitica (URSS) la tenen els
nacionalismes. S'afirma això amb
una doble intencionalitat, amb un
doble missatge: desqualificar els
moviments nacionalistes soviqics i
desqualificar tots el moviments na-
cionalistes en general, acusant-los de
desestabilitzadors, però sols en el
cas que no representen cap estat,
clar.

Lituania, llepada per les aigües de

Llega la alma tecnologia diesel eumpea:
Nueva SEAT TERRA Diesel. 	 -
• Con un nuevo motor de 1.300 cc..
• Nueva caja de cambios de cinco

velocidades.
• Servofreno
• Suspensión BTN.
• Amplio espacio de carga.
• Nuevo equipamiento interior.
• Confort de turismo.
• Mínimo consumo.

Ia mar Bàltica, ha estat fins fa poc
una Fidel i apacible república soviè-
iica, sotmesa a les ordres de Mos-
cou cren;a que el pacte Molotov-Von
Ribbentrop (1939) li va fer perdre
la inclepencEmcia —juntamcnt amb
les seves ve'ines Est3nia i Letônia—
que fins aquell moment havia gau-
dit. E's la república bàltica,ms po-
blada i la que te una personalitat
mds diferenciada. Els, fins ara, sot-
mesos lituans, han plantat cara als
seus opressors politics, econòmics,

La Nueva SEAT TERRA Diesel es la
furgoneta diesel MiS avanzada con el precio
ntis sorprendente del mercado.

frg 1.026.000MS
•••■■• mom.. /Re ellensol.

AdertuLs, LISEAT le ofrece un 105
.graleacuento y todas las ventajas del
leasing: sin entrada. cuotas minima.
y desgravables de sus impuestos.

socials i culturals, i han decidit que
ja n'hi havia prou de fer-li el joc a la
mare patria sovEqivci, vestida de pe-
restroika u del que sigui.

Lituania no tendra cap culpa del
que passi o pugui passar a la URSS
en un futur mes o menys proper, si
les forces mes reaccionaries fan
marxa enrera en les reformes posa-
des en practica per Gorbatxcv. De
fct, el seu independentisme és paci-
fic i, dc moment, l'únic que ha fet
deinitracions de força ha estat,
precisament, el govern sovR:tic. Els
lituans volen tallar els lligams amb
Ia URSS i ho fan amb passes decidi-
des i fermes, sense complexes i sen-
se concessions, i probablement aix.)
es el que nids irrita i preocupa els
actuals dirigents politics sovitics.

ón valents aquests lituans. S'han
atrevit a plantar cara a un dels dos
països mes poderosos del món, de-
clarant-se independents malgrats les
amenaces. Fer el que han fet els li-
tuans a qualsevol ciels països de
l'oest d'Europa, no tendria els ma-
teixos mèrits, si tenim present que a
Ia URSS no es respecten encara cis
mds elementals drets civics i poli-
tics, tot i perestroikes reformistes.
No s'han fet por tampoc de les de-
mostracions de força realitzades per
l'exercit soviètic, ni de les amenaces
econ5miques proclamades per Mos-
cou, incloent-hi algunes' de tan pin-
toresques com aquella que deia que
Lituania no podria assolir !a inde-
pendencia fins que no pagas les in-
versions en infrastructures i equipa-
ments fets per l'Estat al seu terri-
tori.

La possible inestabilitat a la URSS
vendra determinada per la mateixa
Filosofia que ha rnarcat
de l'Estat soviètic, sobretot d'ença
que passa per les mans dc Stalin, el
qual ha oprimit les nacions que per
força el formaven, sota l'excusa d'un
internacionalisme proletari que en
realitat amagava una dura russifica-
66.

mes que probable que a la
URSS hi hagi alguna reacció de for-
ca contra els moviments nacionalis-
tes pels esdeveniments a Lituania (i
a Est)nia, I a LetZ)nia, i a MoldUvia,
i a Arm:-...nia, i ...), perú ningú no
pot deixar de recon:tixer que els li-
t nails són perfectament 11ittres de
stul il se'n de la URSS ctlan Vulguin,
d'acord amb el que diu l'article 17
de la constitució soviètica. Tant se
val, per, el que digui la constitució
soviètica: si el poble lituà vol la in-
dependencia, no hi ha cap força, ni
legal ni ètica, que pugui oposar-se-li.
I si per fer por, la URSS usa els
helicõpters i els tancs, les amenaces
i les coaccions, tot això, més prest
o més tard es tornara en contra seva
i sols •servirà per ajornar un fet més
que evident: la declaració legal que
els lituans ja no es senten soviètics
de passaport, ni russos de cultura.

Antoni Roca - Ramon Turmeda

SE NECESITAN OPERARIOS para
trabajar turnos de día y de noche,
en Cristalería Felanitx.
Informes, Tel. 581289

TENGO PARA ALQUILAR PLANTA
BAJA en Felanitx. Grande.
Informes, Tel. 580503.

Terra Iluenta

La subia de Lituinia?

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Participa al público que tiene de
nuevo abierto

Especialidad en Carnes a la brasa
Seguimos con el N. ° de Tel. 575202 (no figura en el
listín telefónico)

1Cingeta febrer Serra
Vda. de Riera

mori a Felanitx, el dia 24 d'abril de MX), a Pedal de 93 anys
!invent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sin

La seva Mkt laria; nets Bernal, Bartomeu i Pere; n6tes politiques Barbara Adrover i Cata-

lina Albons; renéts, nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima

a 1)611.
Casa mortuòria: C. Major, 39 - Ir.



Bodega de Felanitx, S.C.L.
CONVOCATORIA

Es convoca l'Assemblea General Ordinaria dels Socis de la
Bodega Cooperativa S.C.L. per dia 10 de juny de 1990 a les 9,30
hores en primera convocatòria i a les 10 en segona, a la Casa de
Cultura, amb el següent ordre del dia:

1.—Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2.—Informe d'Auditoria i Pla de viabilitat a 31 del 12 de

1988.
3.—Propostes del Pla de Viabilitat.
4.—Presentació del balanç de 1989.
5.—Assenyalar periodc electoral per la Renovació del Conseil

Rector.
6.—Precs i preguntes.

Aquesta convocatória es perllongarà els dies 17 de juny i 24
de juny, en cas que no s'hagin solventat i aclarit tots els punts
de l'ordre del dia.

Dels dies 28 de maig al 8 de juny en dies laborables i de les
18 h. a les 20,00 h. tots els Socis interessats podran consultar la
documentació de la present convocatbria.

Felanitx, 29 d'abril de 1990
Vist i plau: El President - El Secretari

Restaurante Mar Blau
y Dimpy

MENU PARA JOVENES
Viernes, sábado y domingo

—Hamburguesa americana
• –Refresco y chupito

--Ham burguesa con patatas
--Refresco y chupito

--Lasaña
---Refresco y chupito

475 ptas.

425 ptas.

600 ptas.

También su CARTA DE VERANO
–Caracoles alioli

--Ensaladas
-Carnes al Roquefort .

—Paellas

FELANITX

Brillant commemoracki... La maqueta de la reforma del Mercat
(Ve de la p3gina I)

menys directes a aquest senti-
ment. Perineteu-me:

«Com fulles que se'n du el vent I
els ineus sospirs en fervor I s'envo-
lin a vos Senyor I per fruir eterna-
ment.»

No és aix6 Amor? No es dir ober-
lament que estima Déu? Heus aqui
una tematica que sorgeix adesiara:
la Fe. Maimó es declara, part da-
munt tot, creient.

Pere) el poeta participa també de
les reivindicacions en pro de la Na-
t uralesa:

«Mon cor, meravellat, niés fort ba-
tega / davant el panorama que des-
plega I Mallorca entorn del Puig del
Salvador». Amor . vers la Natura, en
e! sentit més ample.

Sense deixar de banda el redol
mes íntim i personal:

«Que dolç és el silenci I quan tan-
ca els ulls la tarda!»

No es això un elogi del silenci, del
fet d'escapar-se, de tancar-se en si
mateix, d'estar tranquil... (Curiosa-
ment aquests versos em porten a re-:
cordar Marti i Pol: «Assaborir el si-
lenci és una molt discreta forma
d'estimar»).

Amor vers la llengua, primer i
principal vehicle del poeta:

Ara que la llum de l'alba s'esbata-
na I ara que floreix rends de ger-
manor I i es deleja tot Mallorca en
vols d'amor / prec, Senyor, per nos-
Ira parla catalana».

Naturalment no oblida els Amics
i familiars. Amb un capitol de poe-
mes «amb dedicatória», Maimó de-
clara l'estimació vers els acostats.
Així per exemple escriu elogis als
amics i benaurances als nets:

«Vostra obra és tan perfecta i tan
rodona I que amb l'altre excels can-
taire vos bessona 1 i us obri del
Castell l'augusta porta», dedica al
músic. I:

«Gaudeix filleta amb pau serena I
que l'altre flor és fruit madur I gau-
deix, que la cistella és plena I de
hells somriures d'un futur», diu a

«Càntic d'esperança».
I Felanitx? Coin apareix l'Amor

vers la vila?
Mairnó adora la seva ciutat. Refe-

renda constant són els indrets fela-
nitxers: Sant Salvador, El Castell,
les aigües del port, les festes nos-
tres i la Música dels nostres autors.
«El Bell Esguard» es, a mes del títol
de l'aplec, el primer i més extens
poema, amb referencies exclussiva-
ment felanitxeres:

«Alluny, cap a llevant, allargassa-
da I la mar uneix el món amb ger-
manor I i Felanitx, abaix, arrecera-
da I hi vibra i aleteja en vols d'a-
mor.»

I podríem continuar amb més
exemples. Tots parlant d'Amor.

hermós, no us ho sembla? Par-
lar d'Amor quan res ens hi porta a‘
fer-ho. ns com nedar contra corrent.
De fet, escriure poesia ja ho es ne-
dar contra corrent. ts un atrevi-
ment sumament elogiable. I jo que
pensava que aquesta poesia era re-
servada als joves. Si fos així, Joan
Maimó feria seva la frase de Tho-
mas Mann: «Tenim l'edat dels nos-
tres sentiments». El poeta, replà
d'experiència, té les inquietuts del
jovent.

Mai no puc acabar sense agrair,
com a lector, els qui han fet possi-
bls l'edició. A cils gracies . i .enhora-
bona! »

SE VENDE PLANTA BAJA con lo-
cal, muy céntrico. En Felanitx.
Informes, Tel. 580919

SE NECESITA PERSONAL para
trabajar en garaje (Cala d'Or).
Incorporación inmediata. Contra-
to 6 meses. Edad entre 16 y 30
años. Se valorarn idiomas.
Informes, Tels. 657602 y 643449

SE NECESITAN OPERARIOS para
trabajar turnos de día y de noche,
en Cristalería Felanitx.
Informes, Tel. 581289

Dijous passat tengue Hoc l'anon-
clack' present aciú (le la maqueta de
Ia reforma del Mercat. Amb la pre-
sencia d'una representació de la
Conselleria d'Indústria i Comer; i la
de l'arquitecte autor del projecte i
d'un economista de l'equip que re-
dacta l'estudi de viabilitat, el regi-
dor de sanitat Gabriel Mora feu l'a-
pologia de la reforma.

Hi assisti un públic nombrós, en-
tre cl qual hi havia diverses perso-
nes pertanyents al grup de venedors,
fixos i eventuals, del mercat.

La yeritat es que enfront 'de les ex-
cellencies que intentaren posar de
relleu tant G. Mora com l'equip de la
reforma, es formularen uns quants
interrogants ben preocupants: Quin
temps durara la reforma i durant la
mateixa què hauran de fer els ,que
tenen Hoes fixos? Quina validesa pot
tenir un estudi de viabilitat realit-
zat l'any 88 i que no contempla la

Aquest any l'escola de Ca's Con-
cos esta d'enhorabona ja que el prò-
xim dimarts, dia vuit i fins els ca-
torze d'aquest mes de maig, partiran
desset allots de segona etapa i una
mestra cap a Toledo, participant del
programa d'«Escoles Viatgeres» del
Ministeri d'Educació.

El programa «Escoles Viatgeres ».
pets qui ho desconeixen, consisteix
en que durant sis dies, desset alum-
nes i un mestre de l'escola que hi
participa, tenen l'oportunitat de viat-
jar de forma totalment gratuita, (in-
clòs l'estança, excursions i d'altres)
a una comunitat autònoma distinta
a la pròpia.

Allà s'hi va a conèixer, estudiar,
veure, amb una paraula a «fer es-
cola». Al lloc de destí, en aquest cas
Toledo, s'hi trobaran els mateixos
dies tres escoles; una de Marbella,

realitat actual amb dos hipermer-
cats oberts? Amb quills costos han
de cornptar els productors agraris
per oferir directament els seus pro-
ductes? Convé construir els dos al-
tells clavant l'antecedent del mercat
d'Inca, on no es fan servir?

La realitat es que aquests interro-
gants no s'esbargiren —G. Mora di-
gué sobre alguns, que no podia con-
testar-los en aquell moment— i la
reunió no satisfe ni molt ni poc la
major part de l'auditõri.

Dóna la impressió de que tothom
Vell necessària una reforma del mer-
cat —una reforma que s'hauria d'he-
ver feta ;'fa anys— però el que no
queda clar es que pensim que la que
es pretext sia la més adequada, ni
tampocNenfocament que es vol do-
nar -al futur mercat.

Les persones que vulguin conèixer
aquesta maqueta, la poden veure en
el veStfbtil de la Casa de Cultura.

Una de La Corunya i la de Ca's Con-
cos. Els alumnes d'aquestes tres
escoles (cinquanta-un en total) esta-
ran els sis dies junts en tot moment
acompanyats pets tres mestres pies
un altre professor de Toledo.lvef*
cada dia hi ha un programa traiitt
per tal de no :W• res importatg a
eortelker, per alx6 tenen un meStre
d'allà- que se'n cuida de preparar els
itineraris acompanyar-los.

I és Rer aquest motiu que Ca's
Concps ct!ts Cavaller està d'enhora-
bona, 'perquè de les moltes soHici-
tuds 'arribades a la delegació de Ba-
lears' (ales de cent) per poder par-
ticipar a les «Escoles Viatgeres»,
juste once han tengut la sort cie ser
elegides i la nostra escola n'és una . ,

Esperam que els nins que viatgin
a terres castellanes sàpiguen aprofi-
tar al maxim* aquesta experiència.

L'Escola de Ca's Concos «Viatgera»



RENYSAN Artículos y productos para reno-
vación y saneamiento de edificios

Necesitamos autónomos:
alli:i ii il
electricista
fontanero
especialista en calefacción
especialista en pisci no
montadores de cocina

que realicen trabajos a base de presupuesto.

Inf.: Tel. 575601
Lunes - Viernes de 8 - 10 de la tarde (Gerardo]

LOR OSCURO DEL ALMA» y «HAY
AMORES QUE AMPUTAN», que no
desmerecen en absoluto. El grupo
compuesto por TOMEU BONO (ba-
tería), NADAL MIQUEL (bajo) y
TONI MONSERRAT (guitarras y
x oz) no tardará en hacerse un hue-
co importante en el panorama mu-
sical. Sino, al tiempo.

Afonía general al regreso de
esa excursión/recreo de los BENJA-
MINES y ALEVINES del C.D. FE-
LANITX por EIVISSA. Tanto los
chicos como los padres se lo pasa-
ron fetén, sin duda un premio me-
recido a estos chavales que a
largo y ancho de la temporada se
han portado, estupendamente, tanto
en el plano deportivo como en.,eI
social.

• Los amigos PERE «TWIST» y,
TOMEU..de «ÇA'N TOMEU» dos ex-
«Gitanos». ; hat¡t,, :montado un, lúdico
círculo que une amistades en las
noches de PORTO-COLOM. «DIA-
NA» cafeteria y carnes a la brasa i .
«DON CAMILO» 	 rý cuina
mallorquina y «RICK'S» café music
bar donde se pueden tomar las úl-
timas copas merced a LUCIA & MI-
QUEL. Entre todos van a hacer po-
sible que las noches porteñas, pese
a los pesares, resulten más agrada-
bles.

• Y a continuación 'FRES PRO-
YETILES, 3.

UNO.—Lo que subirán aun los
SEGUROS de los VEHICULOS para
llegar al nivell europeo en el año 93.

DOS.—Que CANARIAS vaya a se-
guir soportando una fiscalidad mu-

cho más blanda que BALEARES.
y TRES.—El éxito indiscutible de

Ia EXCURSION organizada por «SA
RECREATIVA» a «SA CALOBRA»,
etc...

• Y el domingo a SANT LLO-
RENÇ un PARTIDO a vida o muer-
te, entre el CARDASSAR - FELA-
NITX. A los blancos sólo la victoria
puede significarles un logro impor-
tante de cara a la salvación. Los
puntos perdidos quedan atrás y hay
que olvidar todo lo pasado, hay que
concentrase únicamente en estos
cinco partidos que faltan para dis-
putar. El partido del domingo, ya
digo, es, vital. El colegiado designa-
do es el señor GARCIA CARRASCO.

. 1! volvemos al punto de partida,
les recuerdo esa ASAMBLEA GENE-
RAL, dónde. se6'iatnente se va
lucidar el futuro del cliiblefanitx&-.
Que Dios nos pille confesados.

JORDI GAVINA

VENDO CASA DE CAMPO, con. o
sin terreno, a 7 km. de Felanitx,
carretera de Petra.
Informes en esta Admón.

ADMINISTRATIVA cerca feina, mit-
jos dies o per hores.
Informació, Tel. 580806

SE OFRECE CHICA responsable
para cuidar niños. En Porto-Co-
lom.
Informes, C/. Asunción, 2 - 3.°,
Pucrta 55 •

cine 	 i
%lernes 4, sábado 5. 9'30 noche y domingo 6 desde las 3

Ritmo de moda actualmente lo podras disfrutar a tope.

Lambada: Fuego en el cuerpo
Muerte en el Safari

de Agatha Christie

Viernes 1 1, sábado 12, 9'30 noche y domingo 13 desde las 3

Escándalo Blaze y Regreso del Rio Kwai

150.000 PTS. MENOS POR LA GAMA R-21
Compara tu Renault 21 cinco puertas

con los otros.
Compara los niveles de potencia:

Desde 74 a 120 CV
Compara el equipamiento. Que

incluye 4e serie. por ejemplo Ordenador de
abordo (TXE). llantas de aleación ligera
(TXE y TURBO DX) o sistema ABS en tres
de lás versiones.

Compara lot, dvtalles. Conto el aire
acondicionado v dire( (lull asistida de serie,
tapicenas de verdadero alto de gania o 	 5 Puertas

Amate a ti mismo.
	 tiOniredtt• (ior te lo coolorris 	 —

telemando de apertura de las puedas.
Más la posibilidad de extensión de la

garantia a 5 años, a través de la Tarjeta
Renault.

Y, por último, compara el precio.
Entenderás por qué las comparaciones
son odiosas. Para quien las pierde.

Renault 21

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carer Campos, Km. 0.'5 - Tels. 581984 -581985 - 07200 -FELANITX

Et Ilift;AULT FELANITX

,—,-. AIS

FELANITX

ittocares

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580248 - 581L35 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• El viernes debía tener lugar
una ASAMBLEA GENERAL EXTRA-
ORDINARIA del C.D. FELANITX, a
les 2130 en la «CASA DE 'CULTU-
RA» en La convocatoria y et' segun-
da a las 22 h. Estaba previ'stó una
nueva ELECCION DE LA JUNTA
DIRECTIVA. Los motivos soii. evi-
dentes. No se trata del aspe0;e1
portivo, ni de que los resultados ha-t
yan sido un tanto decepcionantes, si-
no que son cuestiones económicas
las que mueven esta urgente reu-
nión. La actual junta directiva está
harta. Trabajar sin el menor apoyo
(los socios brillan por su ausencia)
y además tener que rascarse el bol-
sillo sin respiro.

El panorama es desalentador. La
próxima semana les informaremos
con todo detalle.

• Lo mucho que ha ganado TE-
LEVISIÓ FELANITXERA con. el
rutilante FICHAJE del amigo 'y; me-
jor compañero TONI ROIG.

• Otro pajarito me informa que
dos buenos amigos con ambiciones
y con mucho futuro abren una ca-
feteria que con el nombre de batalla
«ES GLOP» pretende ser un lugar
de reunión en las noches de blanco
satén. Uno de eilos es el conocido
jugador del C.D. Felanitx FELIPE.
El pajarito informador no es otro
que el conocido «Moixet Felia».

• Vuelve el conocido grupo tea-
tral «GENT DE BULLA» a . las ta-
blas. De la mano del amigo JOAN
MANEL XILET va a estrenar una
obra escrita por el mismo, titulada
«JA HI SOM TOTS». Para mediados
de mavo, en plan'tió oficial, se pon-
drá en escena en «Son Mesquida»,
pero el estreno, lo Rue se dice estre-
no, tendra lugar el próximo 9 de
jimio en el (CINE FELANITX». Co-
rho debe ser.

• En el «CINE PRINCIPAL» este
fin de semana proyectan dos nuevas
películas. La base es «MUERTE EN
EL SAFARI» con muchos actores
conocidos; se trata de la enésim a.
versión de la novela de Agata Crhis-
tie «Diez Negritos», entre ellos cabe
destacar a PETER USTINOV. Y co-
mo plato fuerte, una' película co
yuntural «LAMBADA (fuego en el
cuerpo)», sin comentarios.

• Nunca es tarde si la dicha es
buena. Al fin pude escuchar/sabo-
rear la maqueta de «MURDER IN
THE BARN». En la cara A del «cas-
sette» «AL SUR DE LA CARRETE-
RA DE MANACOR» (un tema asom-
broso), «NIÑO ASESINO>' , y «IN-
DIAN SUMMER» (estupendo). En
la B. «NEGRA PASION», «EL CO-



BASQUET

Els Sèniors aconsegueixen l'ascens a Ill
FUTBOL 

DIVISION

EL BADIA MARCO EN MIN. 90
!Un jarto de agua fría!

Felanitx, 1 -- Badia Cala Mil lor, 1

Eléctrica PARER A
les ofrece un gran surtido en material

eléctrico y electrónico y además

Regalos para cumpleaños, bautizos,
comuniones y Día de la Madre

Carrer de Sa Plaça, 10 Tel. 580468 	 FELANITX

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
ODONTOLOGO — DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA

Participa la próxima apertura de su

CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones d('ntarias)

en C. Miguel Bardoy, 22
	

Felanitx
TELEFONOS 58.17.97 y 58.26.23

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36	 Tel. 58 22 33

FELANITX
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El C.D. Felanitx perdió otra bue-
na oportunidad, los marcadores de
los equipos inmersos en la zona de
descenso, le eran totalmente favora-
hies, pero una jugada desafortunada
para el bando local costó un valioso
punto, una vez más ... ¡Y cuando
más duele, en el Ultimo minuto! Co-
mo ya viene siendo norma habitual.

FELANITX: Parera, Matías, Riera,
Roig, Llu11, Galmés, Adrover, Juan,
Mut, Pont y Sagrera (Barceló min.
89).

ARBITRO: Perez Barriga. Sin
complicaciones. Tarjetas amarillas a
Andreu y Adrover.

GOLES: 1-0, min. 47; Matías. 1-1,
min. 90; Riera.

COMENTARIO.—Poco público pe-
se a la importancia de los puntos en
litigio. Partido muy disputado, pero
de escasa calidad. La primera parte
fue muy nivelada, pero las ocasiones
de gol fueron de los locales. Sagrera
y Mut estuvieron a punto de sor-
prender al portero López. La segun-
da mitad se inició con un dominio
total del Felanitx, de ahí que fuera
el equipo local quien inaugurara el
marcador y tuvo oportunidades para
sentenciar cl partido, especialmente
en una gran jugada de Mut, que ce-

dió en bandeja un balón a Matías,
que no supo aprovechar. Pero las
desgracias continúan persiguiendo a
los locales, ya que cuando se con-
f iaba que los clos puntos quedaban
en casa vino el gol visitante que sen-
tó como una ducha de agua fría.

El viernes hay una asamblea ge-
neral extraordinaria para elección
de una nueva junta directiva.

MAIKEL
1.a REGIONAL
ALQUERIA, 2 - CAS CONCOS,
EL DERBY PARA EL MEJOR
Pese a ser un partido muy dispu-

tado fue el Alqueria Blanca quien se
llevó el gato al agua.

PROXIMO PARTIDO: A disputar
en el campo «Es Cavalier», CAS
CONCOS - XILVAR.
2.* REGIONAL

SANT JORDI, 2 - S'HORTA, 1
NO BASTO LA VOLUNTAD .

, El S'Horta jugó mejor que en
otras ocasiones y puso las cosas di-
fíciles a un equipo de mayor enti-
dad, pero la fortuna no le acorn-
pafió.

PROXIMO PARTIDO: A disputar
en el campo .Sa Lleona», S'HORTA -
PUIG PUN Y ENT.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 44
ANDRATX, 82
S.:11iors:
JOAN CAPO/AUTOC. GR1MALT, 60
SANIMETAL ARTA,	 42

COMENTARI
L'equip SENIOR del Joan Capó/

Autoc. Grimait no deixa perdre l'o-
portunitat i , amb aquesta victòria,
Ia 20." de la temporada d'un total de
25 partits, han obtingut l'ascens a
Ia categoria superior, la III Divisió.
Ara, per arrodonir aquesta esplên-
dida temporada cal lluitar per tal
d'aconseguir ser campions" de Ma-
llorca contra el Gesa Alcúdia que ha
eliminat el Campos també a tres
partits, com el Joan Cap6/Autoc.
Grimait.

El partit del passat diumenge va
ser presenciat per un nombrós pú-
blic i se caracteritza pet predomini
de les defenses. En els primers 12
minuts el marcador quasi be s'a-
guantava quiet (6-10) i el resultat
del descans va ser esquefit (21-14).
La segona part fou molt més mo-
guda, amb infinitat de faltes perso-
nals (38 en total, 21 i 17) i amb
marcador clarament favorable als
felanitxers que mai varen veure dis-
minuir el seu avantatge en menys
de 8 punts. L'entrenador local va
moure constantment la banqueta i
va fer intervenir la totalitat dels 12
jugadors convocats, entre els que
destaca part damunt tots M.S. Pere-
116, autor de 13 punts i, sobre tot,
d'un implacable marcatge a la figu-
ra dels artanencs, un jugador que,
a les dues darreres confrontacions,
havia aconseguit 27 i 29 punts i que,
en aquest partit, en va anotar únic4-
ment 7. La puntuació dels locals va

estar molt repartida, però Guillem
Amengual fou el tries afortunat, amb
14 punts i aquest mateix jugador ob-
tingué el major nombre de rebots
(10).

Els CADETS se varen veure sor-
presos per l'Andratx, un equip que
més be pareix juvenil, per l'enverga-
dura i qualitat dels jugadors.

Aquesta derrota és la més grossa
que han sotert els cadets aquí i en-
guany, pet-6 no alarma tant si se sap
que Cis rivals aquesta jornada tenen
un atac que supera els 100 punts de
mitja i creim que no ha perdut cap
partit. Militaven en el grup B i han
ascendit al A.

Els andritxols feren tota una de-
mostració i per si no bastava, a fal-
ta de tres minuts (marcador 44-65)
se posaren a fer presió a tot el camp
i obtingueren un parcial de 0-17.
Quasi res! Els jugadors del Joan
Capó també collaboraren en la der-
rota, realitzant un partit fluixet. El
temperamental Cesar obtingué 21
punts, però remuga un poc massa.

Diguem, finalment, que no comen-
çà el «Jorge Juan» de JUNIORS. Ho
farà aquest, proper dissabte i • es
tractarà d'un quadrangular que se
jugarà pel sistema d'eliminatòries .a
,dos partits., Les semifinals seran Sy-
rius -011. d'En Rebassa i Joan Ca-
pó/AuioC. Grimait Fspanyol.

AQUESTA JORNADA
Jugaran els Cadets a Andratx i

despairan .1a temporada.. Els jú-
niors -juiaran ,a Felanitx, el dissabte
horabaixa, contra l'Espanyol, en el
primei- partit ..del «Jorge Juan». Els
sèniors s'enfrontaran al Gesa Alcú-
dia, a Felanitx, el diumenge, en cl
primer round de la final de Mallor-
ca.

LARRY CISTELLES 

NECESITAMOS
Oficial y peón carpintero
para taller en POrreres

Informes: Tél. 647201   

Club Náutico Porto Colom
NECESITAMOS MARINERO PARA TRABAJAR EN LA DARSENA

DEPORTIVA DE PORTO COLOM.

Interesados llamar al teléfono 575658 (tardes de 5 a 7).     

Fontanería JUAN MUÑOZ
Comunica su nuevo domicilio y Teléfono: 

C/. FARTARITX, 4
	

TEL. 582684 	 FELANITX



Renault Omsk le regal
hasta 3 recibo se

De enitoda,sólo el 10%,
Elige tu nuevo coche, de cualquier marca

y precio, tu formo de financioción y Ili:Nate:10
por sólo el 10% dei valor total. Esto, de entrada.

El resto, en 48 mesa.
Te damos hasta 4 años para que puedas

Pagar el resto cómodamente, en 48 recibos,
sin sentirlo.

Y con 3 recibos de regal°,
La sorpresa final.

RENAULT OCASION te regala 3 recibos si pagas
tu coche en 4 arias y otras ventajas si lo financias
en menor tiempo.

Cuentas, además con el control de
seguridad que RENAULT OCASION
realiza en todos sus modelos y hasta
con Garantía de 1 año, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantía, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OCASION.

Te esperamos en.

Corcesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: CI. de Comport; Km (v5 - Tels. 581984 - 85 - CALORIE: Ctra. Wear, 5 • Tel. 657393
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FELANITX

Moms a la Sala
ALTRA VEGADA EL MERCAT
1 ALTRES COSES

Dijous passat amb l'honor del Sr.
Mora es presenta la maqueta de la
reforma del Mercat i hi volem afe-
gir un parell de coses i explicar com
va anar.

La reunió comença mitja hora
tard. Com molt be va dir un deis
assistents, aim') demostra com va tot
per l'Ajuntament, ni tant sols saben
quedar d'acord o no recorden on
han quedat. També volem deixar
constancia que el Sr. Mora no ha de
renyar a la gent que demana coses.
Si es brinda a presentar una refor-
ma del Mercat i encara no sap com
es farà perquè els placers hi puguin-
vendre, és responsabilitat seva i de
ningú ales i es ben hora de saber-ho.

Pere' el que va quedar clar vtg ser
que el redactor de l'estudi del mer-
cat fetfadosanvs,nova teniren comp-
te per ares l'existència de dos hi-
permercats, per aquelles saons no
n'hi havia cap, per tant l'estudi de
viabilitat fet per la reforma a hores
d'ara es paper banyat. També va
quedar clar que el pis que es preten
construir, no va be a ningú i esta
predestinat al fracas, a més d'inci-
dir greument en l'estructura i vo-
lum de l'edifici original que, precisa-
ment, la seva alçada Ji dóna el carac-
ter d'edifici representatiu i bell. El
xapar'Aciuest espai es una de les co-
sm. ;quft 441mbé s'ha de replantejar el
St Mora, nosaltres no som els únics
que.)bo deim; ho diuen elšplacers i
els compradors (s'enten eltcompra-
dors i venedors de quan al Mercat hi

havia compradors i venedors). I per
acabar amb cl merca._ hem dc dir
quc cl nostrc grup ha posat una

eta alerrada a la maqueta perquè
els felanitxcrs manifestin si estan
d'acord amb la construcció del pis
interior, perquè el Sr. Mora va dir
que la maqueta era per ai)0 però
si no hi ha on escriure, esta lleig es-
criure per les parets. Hem de re-
petir que torna a errar-se dient que
nosaltres estam d'acord amb el pro-
jecte.

Passant a una altra cosa volem
informar que el nostre grup ha ce-
dit el seu local a la Sala que tant
ens havia costat que ens posassin
perquè l'Assistenta Social que a la
fi s'ha contractat, tengui on rebre i
parlar amb la gent. Ho hem fet de
molt bon grat i perquè som molt do
lents.

El que no podem entendre ni ac-
ceptar, es l'actitud del diari de Ciu-
tat «Ultima Hora» que fa tres set-
manes que hi enviarem dues cartes
i no ens han volgut publicar. Una
d'aquestes cartes es la que segueix
a aquest escrit i que el Director d'a-
quest Setmanari si que ens l'ha vol-
guda publicar. No creim que sigui
una carta impròpia ni *insultant com
la que amb tanta de presa es va pu-
blicar al diari esmentat. Per què pas-
sa això? Ho explicarem la setmana
que vé.

Per acabar volem convocar als
membres dels Coloms a la Sala al
Congrès Extraordinari a celebrar el
proper dissabte dia 12 a les vuit del
vespre a Son Etutuera. Hi ha una
partida de coses a aclarir i sopant
les aclarirem.

Benvolgut Sr. Director:
La setmana passada enviarem

aquesta carta per a publicar a
«Ultima Hora», de moment no
l'han publicade per la qual cosa us
pregam la seva publicació al vostre
setmanari, d'aquesta manera segur
que arribar 	 al destinatari Mol-
tes grades.

A MIQUEL SEGURA
Senyor, us pregaria que pública-

ment us deixassiu estar d'insinua-
cions, heu de fer afirmacions si vo-
leu que aclariguem alguna cosa. El
fariseïsme no es el meu estil i m'a-
gradaria moltissim que demostreu el

quo deis de la meva vida professio-
nal i prix ada i en cas de no ruder de-
mostrar yes, callau.

El «gran casal, bastit al centre del
roble», per posar un exemple dels
grans pecats que insinuau, es veu
del carrer del Sitjar i te 115.59 m2
útils i 4.60 m. de façana. El vostre
informador i les vostres insinua-
cions fan el mateix pes.

Repetesc, digau les coses dares i
estalviau-vos els insults que per l'e-
dat que teniu, ja tocarfeu esser un
poc més educat.

bartomeu obrador, xamarrí

Aclariment: el meu nom es xa-
marri i no «xemerri». Ni aim') us han
dit be.

(Relirai de l'ediebi (Interior)   

Empresa Hotelera de Cala d'Or
PRECISA   

— CAMAREROS
- PISCINEBOS

— COCINEROS 	 •
- CONSERJE NOCHE    

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 643085 de 9,30 a 13 h.             

GARANTIA NACIONALr-Renault Ocasión le ofrece:--     

VEHICULO 	 PRECIO     

OPEL CORSA

W. PASSAT

CITROEN LNA

SEAT PANDA

490.000

550.000

290.000

15o.opo          

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393  




