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L'Assemblea del Celier Cooperatiu
	

ELXflIè aniversari de la Liar del
provoca ia dimissit de la J. Rectora

	
Pensionista

Els esdeveniments del Celler
Cooperatiu arribaren diumenge pas-
sat a u n punt que creim que era del
tot necessari per a intentar aclarir
Ia situació en que es troba l'entitat.
Aquest punt fou la destitució de la
Junta Rectora i l'elecció d'una co-
missió gestora.

Al llarg d'una tumultuosa assem-
blea es produí aquest rellevament,
després de continues agressions ver-
bals i desqualificacions de la junta
que fins ara ha «dirigit» la «Bode-
gap.

Començà la reunió barrant l'en-
trada als treballadors i als infor-
madors, segons recomen acions dels
«serveis jurídics» de l'empresa, me-
sura que fou després revocada da-
vant la majoritària demanda de l'au-
ditori.

Segonses desprengué de l'infor-
me facilitat pel representant de l'en-
titat «Vizoso, SA» que intenta dur a
terme una auditoria a despeses de
la Conseileria d'Agricultura del Go-
vern Balear, la gestió económica del
Celler gairebé no existeix, detectant-
se una doble contabilitat feta sense
el consentiment dels socis, així com
el sistemàtic incompliment dels
compromisos laborals i fiscals des

Dissabte horabaixa la nostra po-
blació es va veure sacsada per un
succés que ha omplit d'indignació i
consternació tot el veïnatge i que ha
posat un cop més a un primer pla
d'actualitat la qüestió de la segure-
tat ciutadana.

Devers les sis i mitja del capves-
pre Na Joana Aguiló Fuster, cone-
guda popularment per Na Joana
Oliera que, com sabeu, regenta l'es-
tanc del carrer de Jaume I, es tro-
bava dins la botiga amb companyia
del seu pare, de 93 anys, quan pe-
netrà a l'establiment un jove de 21
anys armat d'un ganivet de cuina i
l'amenaçà per tal de que li entregàs
els doblers del calaix. No satisfet
amb el que hi havia en caixa —unes
7.000 pessetes— sembla que la in-
timida perquè n'hi entregas més i
davant les raons de que no dispo-
sava de més doblers, tot enfurit
assestà tres ganivetades i fugí amb
un cotxe que l'esperava a la porta.

Seguidament els assaltants s'atura-
ren davant l'apotecaria de Sa Font,
i l'agressor es neteja la sang que
l'havia esquitxat.

Na Joana fou assislida tot seguit

de molt de temps enrera.
A l'assemblea que, com sabeu, fou

convocada per manament judicial,
no hi fou present el que ha actuat
de gerent, Bartomeu Rosselló, el
qual rebé fortes critiques per part
dels assistents i fou acusat de co-
mercialitzar un vi embotellat amb el
mateix registre de la «Bodega». Des-
prés d'encetar els primers punts
s'entrà de ple en una viva dinàmica
de discussió al llarg de la qual els
directius foren increpats repetida-
ment pels socis. Era molt llastimós
el paper de la Junta Rectora que
semblava que no sabia res de res.
Guillem Vadell, de l'U.G.T., denun-
cia la situació dels treballadors i
anuncià Ia presentació d'una queme-
lia criminal contra els directius.

Ja cap al final, quan molts aban-
&maven la sala, gracies a la inicia-
tiva d'alguns socis, s'aconseguí
nomenar i posar a votació —basta-
ren 21 vots— una comissió gestora
que estudiarà la situació i les pos-
sibles solucions a adoptar. Aquesta
gestora esta integrada per les per-
sones següents: Joan Veny, Pere
Rosselló, Antoni Bordoy, Bartomeu
Rosselló, Joan Adrover, Huts Gar-
cias i Antoni Vicens.

El proper dia 2 de desembre, la
Llar de la Tercera Edat compleix el
XIVè aniversari, avinentesa que s'a-
profitarà per a iniciar una sèrie d'ac-
tes i treure a, llum algunes realitza-
cions que se gesten i que són una
prova evident de l'esperit d'iniciati-
va i entusiasme que se respira dins
aquest collectiu.

El President i membres de la Jun-
ta de Govern reuniren dies passats
els informadors per tal de posar-los
al corrent dels projectes immediats
i recordar-los les prestacions que
ofereix la Llar dins el seu amplíssim
programa d'activitats.

Avui ens referirem només a
aquest aniversari i deixarem per
una altra ocasió el detall minuciós
de les activitats de les distintes co-
missions.

Hem dit que aquest XIVè aniver-
sari donara la pauta a una sèrie

Se formalizó la compra
de «Es Torrent&

El lunes a las 12 del mediodía, en
presencia del Alcalde Cosme Oliver
y del directivo Toni Borrás se hizo
efectiva la compra del campo «Es
Torrentó». Tras formalizarse la es-
critura notarial con la firma del
Administrador de la Real Federa-
ción Española José María Castillón,
que también estuvo presente en el
acto, este organismo se desprende
del campo de fútbol para cederlo
definitivamente a nuestro Ayunta-
miento. El total de la operación as-
ciende a ocho millones de pesetas.

Por otra parte la Federación ha
hecho efectiva una subvención de
un millón novecientas noventa y
cinco mil pesetas en concepto de
los daños causados por la «torren-
tada», así como estaba ya acordado.

MAIKEL

d'actes, d'entre els quals podem
concretar avui un concert de la Ban-
da de Música i l'actuació de Els Vall-
demossa. Ara bé, també sera ocasió
per a revelar dues noves realitza-
dons. Es tracta d'un «Grup de so-
nadors» integrat per 15 instruments
de corda, que podria ser el llevat
d'una futura formació orquestral, i
Ia creació d'un Cor de la Tercera
Edat. Arran d'aquest cor, ens adver-
teixen els directius de la Llar, que
es crea iluny de qualsevol intenció
competitiva i amb l'estricta finalitat
d'actuar en actes i manifestacions
del seu ambit. També hi ha la inten-
ció de rellançar el grup de Teatrc
que, com recordareu, ja ha protago-
nitzat algun episodi dins la histò-
ria particular de la Llar.

Fins aquí algunes novetats revela-
des pels membres de Govern de la
Llar. En properes edicions confiam
en poder concretar el programa del
XIVè aniversari, alhora que ten-
drem ocasió de parlar d'altres acti-
vitats i funcions de la Llar de la
Tercera Edat.

El setè aniversari de
Televisió Felanitxera

El proper dia 6 de desembre, Te-
lcvisió Felanitxera complirà el setè
aniversari i en tan grata circumstàn

-Cia un programa especial en
directe a partir de les 5 o les 6 del
capvespre que, previsiblement, du-
rara fins a les 12 de la nit.

Concursos, entrevistes, reportat-
ges... tot un ventall d'emissions que
ja esta preparant l'equip de TVF,
omplirà aquest espai especialíssim
dedicat a commemorar la data.

A la propera edició tal volta po-
drem ampliar informació sobre el
particular.

Dona acoltellada per un drogadicte
per una persona que entrà a l'es-
tanc, i que demana ajuda als vei-
nats. Fou traslladada a l'Ambulato-
ri de la Seguretat Social on li feren
les primeres cures, pet-6 davant l'a-
greujament del seu estat, s'hagué de
procedir al seu ingrés a la residèn-
cia Sanitaria de Son Dureta, on se
li apreciaren lesions en el fetge i un
pulmó que requeriren una interven-
ció immediata.

Els agents de seguretat i gracies a
Ia descripció que es féu de l'agres-
sor, el detingueren el diumenge de-
matí. Pressumtament es tracta de
Juan Antonio Díaz Otero, heroin&
man felanitxer que va cometre
malifeta sota el síndrome d'absti-
nència i del qual fou cómplice el
conductor de l'automòbil M.A.P.
(desconeixem la seva identitat) de
28 anys. Ambdós foren detinguts i
resten a disposició judicial sota el
càrrec de furt amb violència i intimi-
dació.

A l'hora de redactar aquesta infor-
mació Na Joana Aguiló havia evolu-
cionat positivament i es prevela la
possibilitat _d'abandonar la UCI.
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Semestral:	 1.875

Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 25 Sta. Caterina
Dill. 26 St. Lleonart
Dim. 27 Beat Ramon Llull
Dim. 28 Sta. Faustina
Dij. 29 St. Sadurní
Div. 30 St. Andreu
Dis. 1 St. Eloi

LLUNA

Quart creixent dia 27

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges j fes-
tius, a les 8, 14 i 19 11

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 j festius, a les
9,30, 15.45 i 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portecolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
hores.

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:

Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerhria Felanitx

580448-581144
Ambulhncies

581715 - 580051 • 580080
Servei madic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

Carnecería
RAMADERS AGRUPATS

Porto-Colom
Venta de carnes frescas y selectas de

ganaderías propias

SUPERMERCADO
C. Togores, 4

Gimnasia Columna Vertebral
Dirigida por fisioterapeuta.

Cifosis, Escoliosis, Lordosis, etc...
Masajes deportivos y relajantes

Policlínica LLEVANT
Via Ernesto Mestre, 36 - Tels. 582233 - 582464

FELANITX

iljuntament de Felanitx
ANUNCIO

Hasta el día 30 del presente mes
de noviembre sera tiempo habit pa-
ca la presentación de o feria:: optan-
:lo a la contratación direcIa para el
-;uministro de una intilalat.

un camión de propiedad munici-
pal.

El tipo de licitación, a la baja, se
fija en la cantidad de 2.600.000 ptas.,
I.V.A. incluído.

El expediente se halla cle mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría.

Lo qu se hace público para cono-
cimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, a 19 de noviembre de
1990.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

cartes al

CONTESTACION DEL CONCEJAL
DE SANIDAD AL SR. CASALS

Sr. Director: agradezco publique
este escrito informativo al Sr. Ca-
sals.

Sr. Casals: no tengo el gusto de
conocerle personalmente, me gusta-
ría poderle explicar el procedimien-
to que se ha de seguir cuando un
ciudadano se encuentra con infrac-
clones del tipo que indica Ud. en su
carta, que supongo que su escrito
no debe estar redactado con la in-
tención de atacar al Concejal de Sa-
nidad, sino todo lo contrario, la de
resolver el problema.

Quedo a su disposición.

Gabriel Mora Vaguer

VENDO CASA en Avda. Argentina,
3. Tiene garaje detrás. 7.500.000
ptas. Trato directo. Miguel Sauri-
na.

Tel. (93) 6563059 (Barcelona).

SE VENDE PORTASA en calle Ma-
rina de Porto-Colom.
Informes, «Viva», c/. Mar, 9, Fe-
lanitx.

ESCACS
PREFERENT

ANDRATX, 6 - C.E. FELANITX,
Severa derrota de l'equip de pre-

ferent en un partit sense cap valor
Per lo que fa a la classificació final.
A Andratx tant sols s'hi va despia-
car un titular acompanvat de tres
reserves cle l'equip de primera.
D'aquí la normalitat d'aquesta seve-
ra  Per l'equip de Felanitx,
varen jugar i perdre, Llorenç Cana-
ves, Toni Canaves, Oscar Delache i
Manolo Ferandez.

Avo j ditiSablC COMCIICell els play-
off de descens i aquesta primera
jornada sera, amb tota probabilitat
contra el Cos:a de Calvià i sera a
doble partida j, l'equip que surti
derrotat perd automàticament la
categoria, baixant a primera, men-
tre, el guanyador haura cle superar
un altre match».

PRIMERA

C.E. FELANITX, 2,5

PORRERES, 2,5

Al contrari que l'equip cle prefe-
rent, el C.E. Felanitx de primera
lluitara per poder pujar a prefe-
rent. Per poder pujar, s'haura
frontal a un partit únic contra re-
quip de La Salle, amb el qual ja
s'hi han jugat anteriorment clues
particles j els resultats han estat:
La Salle, 4 - Felanitx, 1 i La Salle,
2 - Felanitx, 3; per lo tant ses for-
ces estan molt igualades. El gua-
nyador craquesta doble partida
puja automàticament, mentre re-
ciuir perdedor tendria una segona
oportunitat 	 disputant 	 'Ina	 clohlt..
partida. D'aqui la importancia del
re.iultat de la partida que se jugara
avui horabaixa. Pet CE. Felanitx,
varen guanyar, Juan Canaves i Mi-
guel Gaya. En Juan Pont va perdre
i en Whurmann va fer taules.

Cori Vicens

Maria So1e Canet
(De Ca Ses Parres)

inori a Palma, el dia 17 de novembre de POO, i l'edat de 8-1 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i la lienedic(•ió Apostfilica

Al eel sia

seus germans Catalina . Joan i Miquela; !who's i cis altres familiars, vos demimen

que encomaneu la seva anima a Wu. 1



CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A. Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N° 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a 20'30. Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
PSIQUIATRA

MEDICINA PSICOSOMATICA
(Ansiedad, Depresión, Trastornos del
sueño, Desajustes de personalidad, En-
fermedades psicosomáticas o de origen
nervioso).
HORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

BODEGAS RIPOLL, S. A.

Pago de uva
Hoy sábado día 24, de 9 a 1 de la ma-

ñ ana, se procederá al pago de uvas, en el
domicilio de Andrés Obrador, C. Médico
Obrador, 2 Cas Concos.

cine princip 1  

Viernes 23, sábado 21, 9 noche y domingo 25 desde las 3
Este bebé es un «cachondo», está en todo y tiene sólo tres meses. Lo
único que necesita cs... encontrar un papá perfecto.
JOHN TRAVOLTA y la voz dc Moncho Borrajo en la de MIKEY

Mira quien habla y Angel 3
Viernes 30, sábado 9 noche y domingo 2 desde Ias 3
Fabuloso programa doble de estreno

Un Hombre Inocente y Furia Ciega
Dia 6 jueves desde las 3
UNICO DIA, DIA DEL BOLSILLO PEQUEÑO 	 250 PESETAS

La Isla del Tesoro y Gorilas en la Niebla
Viernes 7, 9 noche a 9 mañana, 12 horas de cine
Pánico, miedo, sangre, calor, frío, escalofríos, durante esta tradicional
NOCHE

GRAN NOCHE DE TERROR
Nosferatu, Principe de las Tinieblas - Al filo del hacha
La Mosca 2 - Las Brujas de Eastwick - Slugs: Muerte

viscosa - Noche de miedo 2
6 PELICULAS 6. 	 750 PESETAS

Para más detalles, tenemos programas de mano.

FELANITX
	 3
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Cursos d'U.G.T.
Acaba de començar a Manacor un

curs d'Ofimàtica per a persones en
desocupaciú que tendra una durada
de 300 hores. Dins aquesta area de
Ja Informàtica hi ha prevists dos
cursos riles d'Ofimàtica, 3 cursos
Paquet Integrat de Gestió (80 ho-
res) i un de Base de dades de 200
hores. L'inici &Is cursets esmentats
—que stir' gratuits— esta previst pel
proper mes de desembre, així com
cis que a continuació detallam:

IDIOMES.—Un curs d'anglès de
400 hores. Un curs d'alemany tambe
de 400 hores. Ambdós gratuïts.

COMERÇ.—Un curs de Cap de
Magatzem (50 h.). Un de Cap de
Vendes (50 h.). Un de Cap de Com-
pres (50 h.). I un de Marketing cle
25 hores.

HOSTELERIA.—Cursos d'idiomes
i d'altres matèries relacionades amb
el ram.

EDUCACIÓ PERMANENT D'A-
DULTS.—Quatre cursos de Gradual
Escolar. Quatre cursos de prepara-
ciú per a l'obtenció del títol de For-
maciti Professional (formació comu-
na i ciències aplicades a totes les
branqucs). Tots gratuits.

Un curs de preparació per a rob-
tenció del títol de FP 1 d'auxiliar
d'infermeria.

Un curs d'acces a la Universitat
per a majors de 25 anys.

Cursos dc preparació per a opo-
sicions a 1NSALUD de personal o
sanitari (Celadors, auxiliars, adMi-
nistratius).

ECONOMIA SOCIAL.—Cursos
gestic') empresarial. Cursos basics de
cooperativismc i d'altres variats.
(Gratuïts).

CURSOS SOCIO - LABORALS.—
Legislaciú laboral i economia d'em-
presa. Corn interpretar una nòmina.
Salut laboral i d'altres. (Gratuïts).

CURSOS SINDICALS.—Les fun-
cions dels Delegats de personal. Or-
ganitzar-nos per a actuar. Quina hei
utilitzar. Estrategia d'U.G.T. Equips
responsables i d'altres. (Gratuits).

ALTRES CURSOS (per a joves de
16 a 25 anys sense ocupació).—Un
curs de Celador-Empalmador de te-
lèfons. Un curs de monitor espor-
tiu. Un curs de monitor de temps
lliure. Un curs d'auxiliar d'ajut
miciliari. (Gratuïts).

Per a informació es poden dirigir
a la seu d'U.G.T. a Felanitx, carrer
Nuno San.;-, 14, Tel. 580007. Horari:
Dimarts i dijous, de 10 a 13 i de 16
a 20'30. Divendres de 18'15 a 20'30.

diumenges, de 9 a 13.

4rebe coven»
Romanticisme, sí!, per que no?
Les co3es ben fetes i gamin. d'una

-.2xistencia única.
No t'has aturat mai a pensar que

Ia Natura et concecleix una oportu-
nitat massa gran per no tenir un
poc d'esperit de superació personal,
superació per combatrc l'egoisme
, ihustrat» de cada dia, l'egoisme, cl
que fa que tots deixem el món
Ltpart, deixem el que es diu conei-
xement huma tirat a una vorera,
dins una cuneta plena de brossall i
que cada cop que «un» altre hi can
faci que aquesta cuneta es conver-
tesqui en un cementiri indefinit on
l'esperança es davail de tot un munt.
d'hipocresia i de maklat i les flors
no tenen cap hoc on poder respirar
ni viure.

La fosca de tot aix6 es un mún
obscur i per les vies on tenim el
camí «descrito hi passa una bestia
que es diu progrès, i si no hi anam
amb els ulls ben oberts el primer
rugit d'aquesta bestia es converteix
en el fi d'aquesta superació i des-
pres... res..., passa el temps i jo
som un número i vise dins una en-
cletxa i si no faig el que em diuen
som un altre número i tot es trans-
forma en un «sens sentit»... he cai-
gut com tots i ja no tenc llàgrimes
per plorar. No pot ésser es un mal-
son!, m'he de despertar. No cal es-
ser tan pessimista, però, on Cs el re-
mei?

Dins la meva encletxa hi he tro-
bat un forat on hi entra un raixet
de Ilum, una llum calenta i un aire:
fresquet fa que la humitat de la
fosca es sequi. El trajecte per arri-

bar-hi es complicat i feixuc, però
tune moltes ganes de saber que hi
ha al darrera. Comely.; per imitai
;:ontra totes les adversilats i Cl fo-
rat, de cada vegada, és més gran i
Eut sembla, sí!, (s el món real, es la
vida. Tal vegada sigui, ara, tin pue
massa optimista, per !to sembla.
Quail les coses et donen una gran
satisfacció, el temps es cruel amb
tu, les hores tornen segons i els dies,
qui sap! Tut, ara, torna ésser com
abans i els ruins riuen de bell nou,
Ics flors resplendeixen de color i vi-
da, i la veritat torna tenir sentit...
PIP!, PIP!, PIP!, el despertador as-
sassi sona, és l'hora de llevar-se i un
altre dia es davant. Amb altres pa-
raules, torn ésser dins la jungla i
tota Iluita contra les feres torna ser
realitat.

POSTDATA: a Felanitx, darrera-
ment, passen tantes coses, que sem-
bla que cl poble s'ha convertit en
una encletxa fosca i freda, on el pes-
Fimisme, i tot el que faci falta dir,
és força negre. Avui no anomenaré
Ia paraula «responsables», malgrat
hi siguin, però si no ens espabilam,
caurem molt baixos. No cal ésser
així o d'aquesta manera, quan veig
tots aquests allotets que vénen a
aquest món i tenen la mateixa opor-
tunitat que nosaltres hem tcngut,
em cauen les llàgrimes nomes en
pensar quin món els hi deixarem,
som, nosaltres, tan bèsties i tan
ases? Crec que els estimam i per
això els hi hem de deixar les coses
igual que nosaltres les hem tengu-
des i el contrari de tot aquest trui
és penós i atempta contra els (frets
humans de tota supervivencia.

Antoni Joan i Albons



informació

Boutique
C/. Campos 	 FELANITX

Les ofrece:
ART1CULOS PIEL

ROPA SENORA, CABALLERO Y NIÑO

OFERTA NOVIEMBRE
BOLSOS 50 % DESCUENTO

VALE DESCUENTO POR APERTURA
DEL 10% EN TODA SU COMPRA, DEL 4 AL 25 DE NOVIEMBRE

Presente este anuncio al efectuar su compra

Además le obsequiamos con un
CINTURON o una CARTERA

por cada 10.000 Ptas. de su compra.

LE ESPERAMOS	 VISITENOS

Floristeria Felanitx
Comunicamos a los clientes y públi-

co en general, que nos trasladamos a la
plaza Constitució núm. 9, frente al Ayun-
tamiento. Tel. 580662.

FELANITX

La conferència da Jean Mir
Dijous de la setmana passada, el

nostre paisà Joan Mir i Obrador
ens oferí una conferência entorn al
suggestiu tema «Eis mallorquins,
com hem arribat a ser?».

La qüestió, estudiada i exposada
amb anterioritat per l'autor a la
Universitat Catalana cl'Estiu de Pra-
da, constitueix un exercici de recer-
ca i aproximació a la personalitat
del poble mallorquí d'avui, servint-
se com a pedra de toc dc distints
processos socio - culturals soferts
per altres tants pobles, que han
guardat o guarden un cert paralle-
lisme amb nosaltres.

Un tema, en suma, interessant,
exposat amb claretat, però del qual,
les conclusions que en podem treu-
re no són massa afalagadores.

L'acte era organitzat pel Centre
Cultural i el saló de la Casa de Cul-
tura registra una molt nodrida as-
siste.ncia, generalment inusual en
aquesta mena de manifestacions.

La festa de Santa Cecilia
Demà diumenge es clouen els ac-

tes organitzats pel Patronat Local
de Música amb motiu de la seva
patrona Santa Cecilia.

A les 12 del mati, a l'església par-
roquial hi haura missa solemne
amb homilia, cantada per la Coral
de Felanitx.

A les 2, en el restaurant Son Co-
lom els components de les distintes
agrupacions del Patronat es reuni-
ran en un dinar de companyonia.

Projecció de diapositives
Dijous dia 29, a les 9'30 del ves-

pre, a la sala d'actes de la Casa de
Cultura, Mn. Pere Xamena ens ofe-
rirà una projecció comentada de
diapositives d'un recent viatge a
Rússia.

És una activitat promoguda pel
Centre Cultural de l'Ajuntament de
Felanitx.

Teatre
Dissabte passat, el grup de teatre

d'antics alumnes del Collegi ,<Fra
Joan Ballester» de Campos, ens ofe-
ri una versió de l'obra de Pere Ca-
pella. <<Sa Madona du es maneig».

Davant un públic molt nombrós,
els afeccionats campaners muntaren
l'obra a l'Auciitiwi Municipal amb
prou entusiasme si be sense les pre-
tensions d'un grtip professional.

Cuinart obri les portes a Manacor
Divendres de la setmana passada

fcu inaugurat a Manacor el cen-

ti e-exposició CU1NART, establiment
que presentara a la veïna comarca
l'ampla programa XEY en mobles
de cuina y bany.

En un local de prop de 300 me-
t! es quadrats, ubicat a la Ronda
del Port número 26, i dotat d'am-
ples aparadors, s'hi allotja a miss
de l'exposició, l'estudi de projectes
i disseny, l'assessorament del qual
garantilza les solucions tries òpti-
mes per a cada cas i circumstancia.

Al front de tot aquest complexe
hi figura el nostre paisà Miguel Vi-
cens, un professional que porta dot-
ze anys d'experiència a la nostra
zona, que coneix a la perfecció el
tema i disposa d'un equip tècnic
força preparat.

Desitjam a Miguel Vicens un exit
excellent en aquesta nova empresa.

Club Altura
Per a diumenge que ye: dia 2 de

desembre, tenim prevista una excur-
sió a Maristela (Esporles). L'itine-
rani sera el següent: Erbossar de
Maristela, Mirador del Cor de Jesús,
Ermita. Baixada cap a Esporles pel
mateix camí.

La sortida sera de la plaça d'Es-
panya a les 8 del mati. Es prega
puntualitat.

Per a informació i inscripcions:
Tomeu Salvà, C/. Soledat. TelMon
580589.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
14 ANIVERSARI DE LA LLAR.—

Dia 2 de desembre. Entre d'altres
activitats hi haura un dinar a la
Ponderosa. Inscripcions a partir de
demà i fins dia 28.

EXCURSIONS D'INSERS0.—La
Llar organitza enguany i per prime-
ra vegada un torn de vacances a Llo-
ret de Mar, del dia 21 de gener al
4 de febrer. Inscripcions a partir de
dia 26 de novembre. Places limita-
des.

Mutualidad la Protectora
En la sede social se hallan a la

disposición de los Sres. Socios, las
cuotas correspondientes al año
actual, así como las participaciones
dc la loteria de Navidad.

Creuada de l'Amor Divi
Un any met; la Creuada prepara la

testa de la seva patrona La Immacu-
lacla, amb una diada de germanor
entre tots els seus associats i fami-
liars.

El dia 7 de desembre, vigilia de la
festa, a l'esglúsia de Sant Alfons hi

haura un acte penitencial comuni-
■ari dirigit pel P. Antoni Oliver, C.R.
i Missa cie la Immaculada, cantada
per I LI Capella Teatia.

Pei din 8 esta previst un dinar de
;:crm.ai(r a tots els crowns i

pregant als intere;ats re-
L ii n cl tiquet corresponent abans
de dia 5. El proper dissabte dona-
rem el programa complet.

vida social
NECROLOGICA

Dissabte passat, descansà en la
pau de Deu a Ciutat, a l'edat de 84
anys i després de rebre els sagra-
ments, D.a Maria Soler Canet (de Ca
Ses Parres). D.e.p.

Enviam la nostra condolencia a
Ia seva familia i d'una manera es-
pecial als seus germans D.a Catali-
na, D. Joan i D.a Miquela.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

FESTA 1)E 1. BEAT RAMON
El proper dimarts dia 27 es la

festa del Beat Ramon. A les 8 del
vespre hi haura Eucaristia solemne
amb homilia.

Hi son convidats tots els fidels.

GERMANES DE LA CARITAT
FESTA DE LA VERGE

MIRACULOSA

Diumenge dia 25 les Germanes de
la Caritat celebram la festa de la
Verge Miraculosa.

A les 7 de l'horabaixa tendrem
missa concelebrada que presidirà el
nostre Rector Mn. Miguel Serra, ar-
xiprest.

Vos hi convidam a tots.

PORTO-COLOM, se alquila CASA
amueblada para todo el afio.
Informes, Tel. 462317.

en

Mutualidad La Protectora
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General ordinaria,

que tendra lugar el próximo domingo dia 2 de diciembre, a las

3 de la tarde, en el local social, con el fin de proceder a la renova-

ción de cargos directivos.

SE VENDEN o se cambian por vi-
viendas, 2 casas, 1 solar y 1 jar- SE VENDE APARCAMIENTO
din en Felanitx. 	 centro Felanitx. Es Rossells.
Informes, Tel. 582289. 	 Informes, Tel. 837309.



Electrónica

MOREY
REPARACIONES E INSTALACIONES URGENTES

— TELEVISORES 	 — AUTORRADIOS

— VIDEOS 	 — HIFI
— ANTENAS individuales y

colectivas
C/. Sol, 3 	 Tels. 583459 y 581580

EMI A El
Vehículos de ocasión

FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SX 3P
FORD FIESTA N
FORD FIESTA 957
FORD FIESTA C
RENAULT 14 GTL
RENAULT 5
SEAT IBIZA 1.5 GLX 5P
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3

PM-AH
PM-AM
PM-P
PM-Y
PM-AM
PM-P
PM-G
PM-AM
PM-AV

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL S• A.
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.
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'piper Fel anitx
del 24 de noviembre al 5 de diciembre

por cada compra superior a 5.000 ptas.
se le obsequiará con un

LAVADO DE COCHE GRATIS

Vaig fer, com tantes altres vega-
des, lo que em pertoca com a bon
ciutada. No m'ho tengui El Senyor
amb compte es dia de demà ni tam-
poc m'ho tireu vosaltres pes mor-
ros quan em vegeu caminar per da-
vant ca-vostra.

Es cas s que vaig anar a sa fira
darrera i, a Ines, hi vaig anar amb
so ca. Si no vaig comprar res va es-
ser en bona part perque ja fa anys
que no em compr cap escopeta ni
cap cavall de cartó per buidar-l'hi

s'animeta de fosca negre.
No es que arias a sa fira, lo que

passa és que es diumenges d'hivern
vaig en es forn a cercar es pa. Com
es natural, no volent que s'animal
s'assustas ni que l'hi fes por a ni -
gÚ, varem pendre pes carrer de dar-
rera. Deixant es carrer d'en Joan Al-
cover i quan anava a pendre es de
Santanvi mos va semblar a tots dos
que pes carrer de Campos hi havia
bubotes. Eren grosses, vermelles i
negres. Eren fortes i fluentes com

s'acer de ses armadures. Algunes
d'elles, realment disforges, no treien
cap enlloc.

Mai no havia vista tanta gernació
crvoltant trastes i [rasters. De bo-
nes a primeres es e a va fotre una
estirada a sacadena i quasi vaig pe-
ar de morros. Jo feia ets alens es-

pessos com a romaguers i mirava de
coa d'ull. Segur que feia una cara
de bereft com un sac. Voila anar-
me'n pera també volia sebre què
punyetes era alla tan gros. Ho ha-
guera preguntat però creia que ja
havia fet massa paper i vaig fer una
mica sa torniola. Tant de bo que
hi vaig trobar un lletrero explicatiu.

Hi havia quasi bé de tot: maqui-
nes d'arrabassar vinya, fornals per
fer malbé albercoquers, fortis cre-
matoris per socorrar pores, caixes
de ferro per electrocutar ovelles o
cabres negres, flametes de set bo-
ques per esblandir ametllers, xarxes
amb pues per martiritzar aglaneres,
una especie de martells mecànics
per assassinar figueres, estenalles
disforges alemanves per guillotinar
juevert, fletxeros per executar ca-

mes rotges, ofegadores d'olivera ve-
11a, palanques verdes per degollar
garrofers, acoradors amb rodes per
exterminar civada, excabetxadors
rodons per pomeres primerenques,
hombes de salfumant per cols i al-
bergínies i, fins i tot, amics meus
ciel cor, cameres de gas per estossi-
nar pagesos.

Era una fira amb tota, moderna,
europea, progressista, del noranta
dos, encara que names estiguem al
noranta. Aixa de fora-vila no treu.

Creia que no hi havia lo princi-
pal però no va esser aixi perquè de-
vers la una i pico hi vaig tornar
anar per ses afores amb so meu
Lamborghini. Era infernal. Hi "'a-
gué un embós de tebeo. Vaig veure
passar més de denou mil cotxes
amb cspoiler i vidres renegrits que
anaven carregats de pebre bord. Se
n'endugueren unes dotze tones.
Nigú sap pera quants quintars en
posaren dins aquells dos-cents se-
tanta mil autocars de sa tercera
edat.

P. Artigues

PEBRE BORD



Ven a apostar con el líder.

20.000 pesetas
si, después deprobar

un Renault IN,
compras otra

marca.

Aquí te esperamos para
apostar contigo.

Ahora Renault te da
20.000 pls. si despues de
Probar un Renault 19, 3, 5
puertas o hamade decides
comprarte otra mama'.

Así de seguros estamos

de la nuestra. I' de que si te
llevas ahora un Renault 19
ganaras má& disfrutando
también de otra gran promoción.
No te lo pierdas. Saldrás
ganando decidas lo que
decida& Es la apuesta del líder.

Ven a Renault y veras.

• Oferta talida hnsta el 30
de AOriembre, pant modelos
de la misma calegoria Isegan
clasificaciOn ANFAGadquiridos
en un pertado no superior a 30
dtas después de la prueba del

Renault PA

Vas información Ilarnando
al telefono WM 100 .500

Apuesta en at concesionario:

RENAULT
FRANCISCO MANRESA, S. A.

Carrer Campos, Km. 05 - Tels. 581984 - 581985 - 07200- FELANITX
Carretera de Felanitx, 5 - Teléfono 657393 - 07669-CALONGE (Santanyi)

Magus
1.1•7■ioas.`--- S.A.
SANITARIOS Y CALEFACCIONES
PALMA - CALA D'OR - MANACOR

CALDERASV I E MAN N

RADIADORES Y SUELOS RADIANTES
SANEAMIENTO EN GENERAL (BAÑOS)

SAUNAS, WHIRLPOOLS
BAÑOS TURCOS, ACCESORIOS BAÑOS

ESPEJOS
TENEMOS MATERIAL ESPECIAL PARA RENOVACIÓN, 3

DESHUMI DIFICADORES.
O

DISPONEMOS DE ALMACEN, EXPOSICION
MONTAJE Y SERVICIO TECNICO

o
0 \

07009 Palma de Mallorca
Polígono Industrial Son Castelló

Gremio de Herreros, 46
Telf. 20 60 02 	 c-C>

o

FELANITX

Festes Patronals de GCrist Rey»
Son Valls 1990

Camp de golf a Son Pont? No, gràcies
PUIGPUNYENT EN PERILL DE MORT

Organitza el Centre Cultural amb
el patrocini de l'Ajuntament de Fe-
lanitx i la collaboració del Conseil
Insular de Mallorca, així com d'al-
tres entitats particulars.

Una vegada més, els veins de Son
Valls ens disposam a celebrar la
nostra Festa Patronal, i esperant la
vostra companyia vos oferim un
programa d'actes que, si Deu vol, se
celebraran avui dissabte i demà diu-
menge.

AVUI DISSABTE, DIA 24,
A LES 20 H.

Missa solemne en honor del Sant,
amb l'assistència de la Corporació
Municipal. Seguidament, en el local
del centre, se servira un vi espanyol.
Després es posara en marxa una
gran vetlada de Ball de Bot, en una
flamant nova pista per ballar, on
actuaran «S'Estol des Picot», sub-
vencionat per la Caixa Rural i .S'Es-
tol des Gerricó», subvencionat per
les aportacions econòmiques de Cai-
xa de Pensions, Caixa d'Estalvis i
Banca March.

DEMA DIUMENGE, DIA 25,
A LES 15'30 H.

Cursa atlètica popular Son Valls
1990. Hi haura 12 categories i tres
circuits diferents, a més de proves
apart per la gent del barri. Els pre-
mis seran: Tres trofeus, cinc me-
dalles per prova. Les begudes per
als participants seran obsequi de

Supermercat Binimelis. Les inscrip-
cions es podran fer el mateix dia a
partir de les 1430 h. en el Hoc de
sortida i meta (davant l'església de
Son Valls), o també posant-se en
contacte amb Joan Pons (Telèfon:
58 09 29).

COL.LABOREN: Chilet i Molen-
drí, Autos Martorell, Magatzem
Ca'n Damia, Piensos Pierna, Est. Ser.
Fontanet, Banca March, C.I.M. Opti-
ca Rotger, Caixa Aglome-
rados Felanitx, Ajuntament de Fela-
nitx, Caixa de Pensions, Recanvis
Monserrat, Gravillera Ca'n Alou de
J. Valens, Julia Automóviles, Caixa
Rural, Electrodomésticos Ricart,
Supermercart Binimelis, Bar Las
Palmeras, Autocares Grimait, Abo-
nos Munar, Ramaders Agrupats i
Cafeteria Alcalá (Palma).

A teas, n'toltes grades.

PORTO-COLOM VENDO CHALET,
4 dormit. con armario, 2 baños
completos, sala-comedor con chi-
menea, cocina amueblada con des-
pensa, gran salón con barbacoa, 2
garajes. Vistas al mar. Precio 23
millones. Facilidades.
Informes, Tel. 711150.

ALQUILO BAR RESTAURANTE
BOB'S en plaza Cas Corso de Por-
to-Colom. El alquiler se empezará
a pagar a partir de abril de 1991.
Informes, Tel. 93 - 4251958.

La febre urbanitzadora que asso-
leix com una pesta quasi be tots els
municipis d'aquesta illa, es gira
amenetzadora, cap al noble de Puig-
punyent.

Una empresa panamenya té la fer-
ma intenció de construir un camp
de golf i installacions hoteleres a
una finca de Puigpunyent. El pro-
jecte que demana la declaració d'in-
terès social, entra a formar part
d'una llista interminable de plans
emmarcats dins la llei de Camps de
Golf aprovada pel Parlament Balear
i que suposaria, a curt termini, la
implantació de més de 60 camps de
golf i 22.000 noves places hoteleres,
els vertaders motius que impulsen
aquestes inversions.

D'entrada 22.000 places hoteleres
noves no són necessaries quart és
de domini públic l'excés d'oferta tu-
rística; pet-6 no poden oblidar el
greu impacte ambiental i ecològic
que un camp de golf suposa per al
medi natural i agrícola donada l'e-
norme quantitat d'aigua que es ne-
cessita per regar-lo —aproximada-
ment el mateix consum que una po-
black') de 8.000 habitants—.

La poblatització de zones verdes i
Ia seva progressiva degradació eco-
lògica afegida a l'impacte que pro-
clueix la construcció d'un hotel i
blocs d'apartaments, són les causes
ales evidents que fan que des de
sectors molts amplis de Mallorca
s'aixequin veus alarmades i disposa-

des a Iluitar contra aquests tipus de
projectes.

A Puigpunyent s'acaba de crear
una coordinadora que té com a
objectiu la paralització d'aquesta ca-
lamitat. No som un grup de gent
aïllat de la realitat puigpunyentina;
ales aviat representam la voluntat
d'una extensa capa social que desit-
ja veure el seu pubic lliure de ten-
atives destructores.
Aquesta nota pretén esser un crit

dc solidaritat amb un poble que
avui necessita l'ajuda ciutadana, per
combatre una de les plagues més de-
vastadores que fan perillar el futur
d'aquesta illa.

Per tal d'aconseguir el teu suport,
hem fet arribar a la redacció d'a-
quest setmanari, uns fulls per reco-
llir signatures en contra de la cons-
trucción del camp de golf de Son
Pont a Puigpunyent. Es un deure de
tot ciutadà compromès amb la seva
terra i el temps que vivim fer-se
sentir, quan el que esta en joc és el
futur de tota una Comunitat. Avui
Puigpunyent, qui sap si demà el teu
poble.

DEFENSA DE LA VALL DE
PUIGPUNYENT

Coordinadora anti-camp de golf

PORTO-COLOM VENDO CHALETS
ADOSADOS, 3 dormit. piscina,
vistas al mar. Materiales lujo.
Urb. La Fe. 11 millones de ptas.
Informes, Tel. 756548 (horas co-
mida).
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En este túnel
invierta a fondo.

Aseguramos su inversión
con el Fondo
de Reversión.

Túnel de
Sóller también es suyo.

La prueba está que ponemos
a su alcance, más de 4 millones
de acciones a 1 500 - Ptas. cada una,
por la que recibirá gratis, 2 tickets que

, le permitirán pasar por el Túnel, 2 veces
sin pagar peaje • Su inversión está ase-

gurada ya que esta Sociedad solo puede
obtener beneficios, debido a que los gastos de

explotación son minimos y no tendrá cargas financieras
una vez cubierta la emisión Además al estar sometidas a la
legislación que regula las Sociedades Concesionarias de Autc -
pistas de Peaje, parte de los beneficios se destinan a un FONDO

DE REVERSION • Dichas cantidades no son tributarias, ya que su fin
es que el accionista recupere al termino de la Concesión, su inversión debidamente

actualizada Entre en acción Sera la mejor salida a su inversión,

IDIFirCCION Y f'ISENO

INVERBROKER
BALCANE 	S	 S 	 A

Pete. de INVERBROKER S. V. B. S.A

LLAMADA GRATUITA

900-10/41)
Afik.

TUNEL DE SOLLER
Abierto a todos

SUSCRIBALAS ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE
l211C',Crtvles 	 aterxier3n per rtç,.rasc c - o' 	ro rlds-ra 	 rcra, ccbríto•a



EUROPA
A LA TEVA .

OEM MAP Emir
Aft,

AI&
Amb el Carnet Jove, tendras ara
a la butxaca tot quant has de me-
nester per beneficiar-te de grans
avantatges I descomptes a la ma-
jor part dels paisos d'Europa. Si
tens entre 15 I 25 anys I moltes
ganes de viure I gaudir de la vida,
no ho dubtis: aconsegueix el teu
Carnet Jove avui mateix I aprofi-
ta al maxim tots els seus avantat-
ges.

GOVERN BALEAR

CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT

AMI LA COLLA•ORACIÓ DI:

RA N(_ A)114\M ARCH 	N°STRA.CAIXA OE AALEARS COLONYE.:7414Z':fish 	 „. 	 .
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Tombats a la molsa

AIGUA ARXIVADA
Fa algun temps ens trasbalsà la notícia que algunes persones havien

de ser hospitalitzades per causa de la ingestió d'aigua mineral emmetzi-
nada amb Ileixiu. Durant un temps començarem a mirar de reüll les am-
polies d'aigua mineral, que s'aliniaven a les prestratgeries de qualsevol
comerç de queviures, i ens yam adonar que estam totalment indefensos
davant la locura, Ines o menys planificada, de qualsevol maniàtic, desa-
prensiu, terrorista o extorsionador.

Sc'n parla molt de l'emmetzinament de les ampolles d'aigua mineral.
Les autoritats intentaren tranquilitzar una mica la gent, però evidentinent
les vendes baixaren. El que en un principi semblava l'acció d'un foll o
d'algun ressentit, prest agafà un nou rumb quan els emmetzinaments no
quedaren reservats a un indret geogràfic concret, ni a unes detcrminades
marques d'aigua mineral. Un fet era comú en tots els casos: sols es veien
afectades les aigiles minerals envasades en ampolles de plastic. De sobte
les notícies dc persones afectades per la ingestió accidental d'aigua mi-
neral amb Ileixiu s'acabaren i un gruixut teló semblà caure sobre aquells
fets.

Mesos després no tenim cap notícia sobre qui estava darrera cis em-
metzinaments. De moment encara ningú no ens ha informat sobre possi-
bles implicats, ni quin curs segueixen les investigacions oportunes, si es
que n'hi ha. Es possible que ens trobem davant una història sense fi?,
d'una história sense culpables? Tal vegada la gent que va haver de ser
hospitalitzada no té dret a indemnitzacions per part dels emmetzinadors?
No és un greu delicte contra la salut pública adulterar aliments amb pro-
ductes tòxics? No tenim dret a una explicació?

Mesos després hi ha un misteriós silenci. El cas de l'aigua mineral
emmetzinada sembla estar arxivat.

Antoni Roca

Autocares J. Caldentey S. A.
COMUNICA QUE: A partir del día 25 de Noviembre de 1990

el autocar PALMA - FELANITX por CAMPOS, desde BAR AL-
CALA se traspasa a la ES(IACION DE F.E.V.E con el siguiente
horario:

El que salía a les 12'30 modificado a las 13'00 horas.
El que salía a les 19'00 modificado a las 19'30 horas.

Felanitx, 17 de Noviembre de 1990
LA EMPRESA

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha 750 E — PM-Y
—Yamaha XS-400 — PM-AH
—Guzzi 850
— Sanglas 400 E
—Variant Sport
— Vespinos
—Honda PX R
—Suzuki GSX-600-F PM-AW
—Montesa 310 Trial
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

PORTO COLOM
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS.ENTRADAYRESTO EN
COMODOS PIAZOS

'
3 DORMITORIOS DOMES 2 BANOS+ASEO,
SALON/COMEDOR,COC1NA,DESPENSA,
COLADURIA,TERRAZAS,JARDINES Y PISONA.
-TODO EN I CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45Y 20 10 61

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz
y agua. Precio 1.800 ptas. m2.
Informes, Tel. 711150.

—6953558—

Lo que los padres deben
saber de Ortodoncia
Colaboración del Dr. Bassani Alfred

Shuhaibar y de la Sociedad Es pa-
hola de Ortodoncia.

LA ORTODONCIA

¿ Qué es la Ortodoncia?
La Ortodoncia es la parte de la

Oclontoestomatología que se encarga
(le diagnosticar, prevenir y curar las
anomalías de posición de los dien-
tes y de los huesos maxilares, y de
Ias deformaciones que esto produce
en la cara. El especialista dedicado
a este trabajo se llama Ortodon-
cista.
¿Cuál es el nombre correcto
de las anomalias dentarias?

El nombre más apropiado es MA-
LOCLUSION. Con esta palabra se
describe la posición irregular de
los dientes y de su Oclusión (es
decir, cuando los dientes superiores
e inferiores estan en contacto mu-
too). La maloclusión puede afectar
también a los huesos maxilares y a
la propia cara, produciendo una de-
formidad facial.

EL VALOR DE UNOS
DIENTES ATRACTIVOS
¿Perjudica la ma/oclusión
a la salud general?

Indudablemente. La relación de-
fectuosa de los dientes entre sí per-
judica la masticación normal. Esto
obliga al individuo a prescindir de
ciertos alimentos necesarios. La co-
mida mal masticada produce una
sobrecarga al estómago y la propia
inaloclusión obliga a los músculos
masticadores y a la articulación de
Ia mandíbula a unos esfuerzos ide-
scabies. Además, en ciertas personas
sensibles, cualquier deformidad den-
taria o facial puede ocasionarle pro-
blemas emocionales.
¿Afecta la ma/oclusión
a la salud de la boca?

Cuando los dientes están mal ali-
neados, las partículas de comida se
alojan más fácilmente entre ellos,
dificultando su limpieza y favore-
ciendo la formación de caries y en-
fermedades de las encías.
;/rif/tive la maloclusión
en el aspecto personal y
actitud mental del individuo?

Se dice que una sonrisa atractiva
es el mejor atributo físico de las
personas. Y es verdad. Unos dientes
cuidados y bien alineados son esen-
ciales para poseer una apariencia
personal agradable. Por el contrario,
cualquier defecto en la posición de
los dientes altera el aspecto de la
cara y la expresión, pudiendo origi-
nar en los niños e incluso en perso-
nas mayores, complejos de inferio-
ridad y otros problemas emociona-
les.

(Continuara)

Preguntas relacionadas con el tema
pueden ser dirigidas a la redac-
ción del semanario y serán contes-
tadas en esta sección.

FELANITX
A



Per P. Xamena
1908

Octubre, 13.—Passa per Felanitx una bateria d'artilleria muntada que
recorr els pobles de Mallorca.

Octubre 16, 17 i 18.—Quaranta Hores de Santa Teresa a la parròquia.
Predica el Pare Bartomeu Caldentey, Ligan.

Octubre, 23.—E1 Bisbe féu donació a l'Ajuntament de l'antic oratori de
Portocolom que estava a la plaça davant l'actual església. L'Ajuntament
comprara la casa vella que hi ha també a la plaça, per poder assolar-ho
tot.

Octubre, 31.—Partiren cap a America 50 fetanitxers.
Novembre.—Els porcs grassos van de 9 a 10 .pessetes l'arrova.
Novembre, I5.—Festa a la parròquia per commemorar el cinquanta

aniversari de l'ordenació sacerdotal del Papa.
Novembre, 26.—Partí un grup de felanitxers cap a Xile.
Novembre, 30.—Sortí altre grup de felanitxers cap a Argentina.
Desembre, 24.—A les matines estrenaren a la parròquia un faristol gros

de ferro forjat pel ferrer Tomas Oliver (a) Sangonera.
Desembre.—Per aquest temps obriren el canif del Cantó d'En Mas-

sana.
Desembre, 27.—Mori en el carrer dels Quatre Cantons el reverent

D. Jaume Ramon, prevere de 64 anys.
Desembre, 29.—Mori D." Miquela Carrió Obrador. Tenia 103 anys.
Desembre, 30.—Mori en el carrer de Sa Quartera el Rd. D. Damia Bor-

doy, prevere de 83 anys.
Parròquia de Felanitx: Batiaments 222. Casaments 76. Morts albats 14,

morts adults 134; total 148.
Bibliografia: Miguel Gaya, San Jorge mártir (Triduo) (Imprenta B.

Reus, 1908).
Memoria del Banco de Felanitx (Imprenta B. Reus, 1908).
Antonio M." Peña, Ternas para traducir al castellano los niños y ninas

de las escuelas elementales (B. Reus, 1908).
Almanaque de «El Felanigenseo (Imprenta B. Reus) 1908.
Miguel Bordoy Oliver, Varones ilustres de Felanitx (2.a edición) (B.

Reus, 1908).
Compte Ulysse de Seguier, De l'Helicon au Calvaire (B. Reus, 1908).
Juan Obrador Riera, Memoria de la Cámara Agricola de Felanitx (B.

Reus, 1908).

FELANITX

Front de Imita per a una nova militància Va morir Sor Esperança 	 •	 •vicoonariBoscanaUn grup del moviment cristià
¡oves de Felanitx hem pensat que,
aquest escrit del Bisbe Miguel Mon-
cadas (que mori l'any passat), pot
iHuminar avui una mica les nos-
ires vides i per això volem posar-ho
a la vostra consideració:

Es a tots vosaltres joves, vingueu
d'on vingueu o penseu com penseu,
que voldria convidar-vos a assumir i
realitzar ja aquesta utopia posant-
vos a treballar en tres fronts de llui-
ta, avui especialment urgents:

a) Salvau tota vida: Mirau, no
hi ha res que valgui tant com la vi-
da; és un gran do, fruit madur de
Ia donació dels pares, que no podeu
negar malgrat que no vos hagin de-
manat permis per portar-vos al món.
La vida vos ofereix mil possibili-
tais de conèixer i de crèixer,
fruir i de realitzar-vos, de participar
en la construcció de la Histèria. Fet
i fet la vida es un do que vos caldrà
transmetre. No us sembla, amies
meus que es la vida la que brolla i
esclata incontinent en el vostre cos
i en el vostre esperit? No és per
això mateix que l'esterilitat (física o
moral) es experimentada com una
frustació, com un dolor profund?
No és l'avortament, la mort d'un
soldat o la desteta d'un drogadicte,
un fracas o la fallida d'un projecte,
la negació d'un do, l'esclafament
d'un fruit a mig fer-se? No es tot
això el que va contra el nostre Déu,
cl Déu de la fecunditat, de la vida i
de la donació?

b) Ompliu de valors i de sentit
Ia vida: Ia vida es per a viure-la ple-
nament amb sentit, responsable-
ment. No és cert que tot sigui inse-
gur, intrascendent o absurd. Sem-
pre sera una cosa esgarrifosa la
mort d'un nin africà, l'estavellament
d'un treballador o l'abandonament
d'un padrí, d'un home sumit en po-
bresa extrema. La vida i densitat
gairebé infinites. Haureu de ser vos-
altres els qui vos afanyareu per tal

d'entendre aquesta densitat i de-
fensar-la contra tota mena d'acti-
tuds egoïstes, tancades, absurdes o
destructives.

c) Feu de la vida una gran lluita
social. Res més oposat, doncs, a la
vida que l'egoisme i la insolidaritat.
La 1.'ida que neix per contacte i do-
nació crea família, grup, comunitat,
noble. Es per això que la vida por-
ta una forta carrega social, estableix
lligams de solidaritat, genera tota
mena de preocupacions i lluita a fa-
vors dels altres, sobretot els mes
amenaçats en la seva integritat fí-
sica, cultural, económica, moral o
espiritual. El grup, la comunitat o
el poble lluitaran sempre contra
tota mena d'opressions, de dictadu-

res o de collectivismes, per tal com
esdevenen una amenaça o un xticla-
dor de la seva vida. Tota
dons, per la supervivencia de la per-
sona, del grup, de la classe, del po-
ble, es justa i cal comprometre-s'hi.

Són tres fronteres de lluita apas-
sionant. Tres fronteres de lluita es-
pecialment vigents ja ara, i més de
cara al futur immediat que ens es-
pera.

¡Joves donem sentit a la nostra
vida!, aprofitem tots els moments
bons i cerquem sempre els amics
que ens donin la ma per anar mes
lluny.

Que aquestes retxes ens serves-
quin per caminar amb coratge i que
no siguin coses que Ilegiguem sim-
plement, sinó que ens donin Ilum
per prendre consciencia del nostre
aminar.

Moviment C.J.P.

SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-CW.0N1 P. linea
planta baja. Césped, piscina,

3 dormitorios, 2 baños, cocina,
lava nderia, salón-comedor,

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 mas 50 m2.

terrazas.
INFORMES: Tel. 824973

Perruqueria RIS D'OR
Porto-Colom

Del 27 de novembre al 6
re, tencT;e7=I:

CAT.
Perdonau les molèsties.

SE ALQUILAN DOS VIVIENDAS y
otra vivienda con local comercial
en calle Quatre Cantons de Fela-
nitx.
Informes, Tel. 580197 i 580269.

EXTRAVIADA PULSERA, esclava
mallorquina en plata, pori la calle.
Se gratificara su devolución.
Informes, Tel. 580457.

SE ALQUILA BAR DIANA Ide! Por-
to-Colom. 	 .1.1.1.040.11

Informes, Tel. 82418.1 ((le 6 a 7de
la tarde)

SE ALQUILA LOCAL apto para al-
macén o taller, eu Felanitx,
Informes, Tels. 580302 y 582012

Dilluns passat, descansa en la pau
de Déu en el convent de les Germa-
nes de la Caritat del carrer de la Ca-
ritat, Sor Esperança Boscana Ga-
mundí, que tenia 77 anys.

Era natural de Llucmajor i al
Ilarg de la seva vida religiosa havia
cstat als pobles de Sóller, Son Ro-
ca, Esporles i Manacor. Ara fa dot-
ze anys que s'integra a la comunitat
de Felanitx, on prodiga sense reser-
ves les seves facultats. Dotada
d'unes qualitats per al tracte amb
els infants —era una parvulista na-
ta— desenvolupà una tasca auxiliar
molt valuosa dins la primera etapa
del collegi i amb la seva dedicació
pacient i confiada sabia inculcar
amb manya els primers coneixe-
ments basics als escolars.

Però a més a mes, Sor Esperança
gaudia d'una gran humanitat; senzilla
en el tracte i comunicativa, oberta a
tothom i generosa, amb un toc d'op-
timisme que irradiava tothora al
seu entorn i que li guanyà la sincera
estimació de quantes persones la co-
negueren.

El seu traspàs sobtat, ha estat
molt sentit entre nosaltres, per be
que pensam que haura esdevingut
nomes una passa curta que l'ha por-
tada dolçament al paradis que va
saber percebre des de la seva exis-
tencia en aquest món.

Que descansi en pau Sor Esperan-
ça i que el seu record joiós i confiat
ens serveixi d'exemple als que res-
tam aquí.

Foll
CIRCELL

Paraula que s'assembla a bordell,
però que no vol dir el mateix.

CIRCUMSCRIURE
Sotmetre a circumcisió un escrit
qualsevol.

CIRRUS
Nuvulus altus de característicus
mult definidus.

CLARINET
Instrument musical de vent, molt
apreciat per la seva netedat.

CLAUSTROFOBIA
Mania als convents de clausura.

CLAV1CULA
Emkerador roma que sempre per-
dia.tes claus.

COBI
Cengendre Olímpic Bno
cat.

COLOM'
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO
COMODOS P1AZOS

3 DORMITORIOS DOBLES 2 BANOS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENISA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISONA.
-TODO EN 19 CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

Camp Municipal d'Esports
«Sa Mola»

Torneig d'hivern da Futbolet - Categoria Sênior
Per a inscripcions i informació al conserge del Camp d'Esports
fins dia 7 de desembre. Tel. 582264.



TEMPORADA DE INVIERNO
APERTURA

NUEVOS ESPECTACULOS con

Duo Mediterráneo
Y

BAILE DE SALON

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días

Para reservas boar a los
Tels. S37031 y 658033

jo
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 5811 35 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Las cuchilladas del pasado sá-
bado han sido la gota que colma el
N'asu. 	 servido corn() detonante
de una situaciún casi insostenible.
Aquí en este pueblo —fíjense que
no digo ciudad, porque no lo es, ni
mucho menos— la inseguridad ciu-
dadana ha llegado mucho mas
de lo permisible.

Porque esto no es una jungla, no
es tampoco Miami siquiera, aquí
hay que tornar medidas pronto,
con caracter urgente. ¿Qué hacer?
Pues, justo al revés de lo que han
venido haciendo hasta' ahora. Es un
punto de partida. -

• Mc visita mi buen amigo
JOAN NICOLAU PROHENS para
recordarme que las FESTES de
SON VALLS están al caer. Son ses
testes patronals d - aquella zona.
Ball de bot amb una nava flamant
pista per ballar, on actuaran «S'ES-
TOL DES PICOT» i «S'ESTOL
DES GERRICO». Aix?) sera dissab-
te —avui—. I demà diumenge CUR-
SA ATLPTICA POPULAR, que ja

és tradicional. Desijam de deb?)

a tots els ve'ins de Son Valls i fela-
nitxers en conjunt clue tenguin
tines bones festes.

• El vicrnes cle la anterior se-
mono el responsable de la firma
,OPEL» de FELANITX, el buen
amigo MIQUEL JULIA, reuniu a
manteles en el «Bar Mercat» a to-
dos los componentes del EQUIPO
DE ATLETISMO que subvenciona
esta importante marca de autoniú-
viles en nuestra ciudad.

• Hoy 24 de noviembre se inau-
gura en MANACOR en «SA TORRE
DE SES PUNTES» la obra del
joven pintor catalán XAVIER
PUIGMARTL

• Finalizó con enorme expecta-
'jún el CAMPEONATO DE FUTB0-
LIN del «REDÓS CAFE». Repeti-
mos, CAMPEONES el «tandem»
FINITO/CASITAS, 30.000 pesetonas,
SUB-CAMPEONES los amigos MO-
RETE/NICO, 15.000 del ala, el
lugar para la pareja DABUTI/DI-
MONI, que se impuso por tres par-
tidas a dos al «equipo» PASOT/RA-
FEE, que han obtenido premios
sorpresa. La cena de compañeris-
mo está al caer.

• Les recuerdo el PROGRAMA
MONSTRUO del día 6 de diciembre
en TELEVISIO FELANITXERA.
Premios a puntapala, personajes fa-
mosos, sorpresas a go-gó. ¡7 anys
de televisió a Felanitx!

• Y el 7 de diciembre la GRAN
NOCHE DE TERROR. Desde las 9
de la noche a las 9 de la mañana.
¡Alaridos, sangre, risas, sustos, pá-
nico y... el susto inesperado!

¡Ahhhh!
• Esta semana en el «CINE

PRINCIPAL» una divertida come-
dia con TOM HAWNS, titulada
x MIRA QUIEN HABLA». La histo-

ria de un bebe que habla y... ¡pien-
sa! Y de complemento, una nueva
venganza de «ANGEL-3», aquella
inocente chica de la primera entre-
ga, colegiala de dia fulana de no-
...he, ya no es tan inocente.

• Quienes van a dar pronto
la campanada serán «INTERMINA-
BLES», que tras sacar un nuevo
MAXISINGLE están dando mucha
batalla. Acaban de fichar por la co-
nocida compañía discografica «HIS-
PAVOX», por lo que su producción
sera distribuida internacionalmente.
De momento su nuevo plástico se
va a editar en México, para inte-
grarse al mercado sudamericano.
;Avanti!

• El pasado martes en el <TUB
S'AUBA» se Fermi() la plana mayor
.1e1 “EQUIPO A», con invitarlos de
lujo, entre los que destacaba algún
famoso periodista y algún politico
de moda. Se trataba de cumplimen-
tar la va tradicional invitación del
xMARQUIS DE LA ROSE», oMa-
twices. El festejo fue sonado. El
almuerzo fue clásico a mas no po-
der aft-it mataneer», ,<fetge», ofrit
de ¡loin i ventresca»... obotifar-
rons», al mismo tiempo que el cava
«Anna de Codorniu» y el vino rio-
¡ano de bandera corría a go-0. Al
final repostería, frutos secos y na-
turales y... ¡Las inolvidables oreia-
nes amb mel! ¡Ya verán, ya verán
ya, por T.V.F.!

• Uno que recibió el «LAUREL»
dc «El Día 160 fue el amigo AN-
DREU RIERA, conseller para más
señas. Como - responsable del área
de deportes del CIM, recibió algún
palo en un principio, pero última-
mente su labor ha sido destacada
por los medios de información. Es-
pecialmente ahora que está a pun-
to de conseguir DOS ETAPAS de la
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA a
disputarse en MALLORCA. Una de
ellas finalizaría en el mismísimo
CALA D'OR. Pues, ¡Laurel!

pellá, amb el temps s'hagi
da. La direcciO tecnica dc Toni Pi-
cún, molt encertada com la
posada en e soma.

• El C.D. FELANITX con llama
de la al ¡e 0)11 dc nuevo eneendida,
tras varias jornadas gloriosas, vol-
\ . íú a dar el callo y derrotar con
ludo merecimiento a un XILVAR
que se limitó a defenderse, por
DOS goles a UNO. 'Fracas y aplau-
sos a tutiplen, en un ambiente que
no recordaba yo desde hacía ya al-
gunosaños. Goles de JAVI MUÑIZ
(aunque cierto cronista Sc lo apun-
tó a otro jugador) y ALFONSO (los
dos en vena de aciertos). Para ma-
?ulna doming() el FELANITX tiene

compromiso CO el caiu p°
«Es Revolt» de MONTWRI. ¿Conti-
nuará la racha? ¡Qui-lo-sá! Mien-
tras, cl CAS CONCOS tiene un
partido a cara de perro, más el
añadido de aquello de la rivalidad
comarcal frente a S'ALQUERIA
BLANCA en su campo «Es Cava-
lier» v finalmente el S'HORTA se
Ias ve'rd y deseará en el feudo del
GENOVA. Les deseamos lo mejor.

EL RESERVA

SE VENDE CASA a 3 minutos de
Felanitx. Completamente refor-
mada. Solar 1.000 m 2 aproxima-
damente.
Informes, Tel. 581423 (a partir 6
tarde).

PORTO-COLOM, sol todo el din,
INMACULADO, apartamento dos
habitaciones, con vistas al mar,
cocina amueblada, bario, salón-
comedor, dos terrazas, teléfono,
espacio privado parking, piscina
comunitaria. ¡Ocasión!
Por 9.000.000 ptas. o libras ester-
linas.
Informes, Tel. 824984.

GUARDARIA NIÑOS durante el día.
Informes, Tel. 580515.

VOLDRIA COMPRAR !2.500 teules
velles.
Informes, Tel. 837273 (de 8 a 9
vespre).

al-

• El pasado sábado el GRUP
DE TEATRE d'antics alumnes del
Collegi «Fra Joan Ballester» de
CAMPOS, va posar en escena l'obra
de PERE CAPELLA coneguda prou,
«SA MADONA DU ES MANEIG».
Un grup de gent molt jove que de- SE ALQUILA LOCAL apto para
mostrá tenir excellents aptituds	 macén o taller.
teatrals, malgrat que l'obra de Ca- 	 Informes, Tel. 580302 y 582012.
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In 1; BASQUET ,

L'únic resultat positiu l'aconseguí l'equip Sénior

Aceptable entrada pese al partido
que ofrecía el canal de la crucecita
entre el Atlético Madrid y el Sevi-
lla. Animación a cargo de la «Penya
Cristal» que tuvieron algún proble-
millo.

FELANITX: M. Roig, J. Roig,
Surier (Javi), Felipe, Aclrover (To-
rres), Aznar (Barceló), Oliver,
Nico, Gallardo, Alfonso (Biel) y
Agustin.

ARBITRO: Delgado. Nefasto, to-
talmente incapacitado para dirigir
un encuentro. Mostró tarjetas ama-
riilas aF elipc (2), Vives, Munar II,
Nico, Ballester III y Oliver. Roja
directa a Pollatos.

GOLES: (1-0) Min. 72, disparo
defectuoso de Barceló que Javi Mu-
iiiz, con los reflejos a flor de piel,
consigue desviar con la cabeza, sor-
prendiendo a todos. (2-0) 75, me-
dido centro en profundidad de
Adrover sobre Alfonso, quien tras
controlar el balón consigue batir al
meta Munar. (2-1-) Min. 92, penalty
inexistente que se saca de la man-
ga el colegiado ante el estupor ge-
neral. Que minutos después de
haberse normalizado la situación
cuida de marcar Ballester II.
COMENTARIO

El Felanitx nada ms comenzar el
encuentro buscó con garra y pun-
donor hacerse con el partido. Un
encuentro que resultó bronco, con
algunas jugadas rayando la violen-
cia. Los visitantes no se andaron
con chinitas. La presión del equipo
de Asensi fue total, pero faltó tran-
quilidad para terminar las jugadas
con provecho.

En la segunda mitad la presión
continuó, pero fueron necesarios
algunos oportunos cambios del mis-
ter para que el marcador se movie-
ra. Tras el primer gol la cosa varió,
no tardó en llegar el segundo, que
prácticamente sentenciaba el parti-
do. Un partido que hubiera sido de
lo más normalito de no mediar las
desquiciadas decisiones del colegia-
do Delgado, que señaló, ya con el
tiempo a punto dc concluir, un pe-
nalty contra el Felanitx, que nadie
vi6, excepto el, cuando el mismo
arbitrillo dejó de señalar cuatro ju-
gadas merecedoras de la maxima
pena en el área del Xílvar. No quie-
ro poner la mano en el fuego para
asegurar que los cuatro lo fuesen,
pero sí apostaría un buen pellizco
que alguno, al menos alguno, lo
fue. De todas maneras victoria in-
discutible del Felanitx, que en cua-
tro partidos ha sumado ocho pun-
tos. ¿Quit.n da más?

MAIKEL
1. a REGIONAL

PETRA, 1 - CAS CONCOS, 1
eREACCION?

Los pupilos de Aznar consiguie-
ron arañar un importante positivo
en su desplazamiento a Petra, pese
a las bajas, que son cantidad e im-
portantes, se non') una gran mejo-

ría en cl juego. Arbitró el colegiado
«felanitxer» Barceló que pese a las
oportunas criticas de siempre y
estar rodeado de polémica estuvo
magnífico. El gol de Tauler no fue
menos sensacional.
2. REGIONAL

S'HORTA, 2 - PORT SOLLER, 3
SIGUE LA MALA RACHA

Pese a conseguir dos goles el
S'Horta no obtuvo ninguno de los
dos puntos en litigio. La crisis se
acentúa.
INFANTI LES

FELANITX, 9 - SANTANYI,
FENOMENAL RESULTADO

Gran partido de los infantiles,
que demostraron una total superio-
ridad sobre los visitantes. Golearon
Santi (4), en vena de aciertos, Miró
de penalty, Matas, M. Angel, Paqui-
to y Jose.
BENJAMINES

FELANITX B, O - ESPAÑA, 2
NADA QUE OPONER

Los de Llucmajor se mostraron
superiores, de ahí el resultado fi-
nal.
CARDASSAR, O - FELANITX A, 2

FACIL VICTORIA
Volvieron a realizar un gran par-

tido nuestros benjamines A en San
Lorenzo. Una victoria conseguida
de buena lid, ya que los «felanit-
xers» desplegaron un excelente jue-
go. Goles de T. Vidal y Valentin.

S.

FUTBOLET ESCOLAR

I Trofeu Hamb. Recreat.
Es [levant»
Finalitzà la petita lligueta, on els

equips que han pres part han de-
mostrat una bona preparació, tant
física com tècnica i un bon grau dc
deportivitat. La darrera jornada tin-
gué uns resultats clars. L'equip
CONS. PUIG HUGNY golejava (6-1)
a un feble AUTOLAVADO FELA-
NITX, i quedava maternaticament
dins un dels dos primers Rocs de la
classificació, mentre l'equip cl'OLD
STARS guanyava còmodament amb
un resultat favorable per 3-0 a la
BANCA MARX. Hem de destacar el
triomf de l'equip revelació d'aquest
trofeu, «OLD STARS», que s'empor-
tà aquest important trofeu davant
equips d'un alt nivell. Es d'agraïr la
bona organització i serietat que
s'ha demostrat durant tot el torneig,
on els arbitres Julio Porras, Kico
Porras i Jose M. Simarro han duit
a terme una tasca difícil d'una ma-
nera impecable.

Acabat tot, tingué Hoc al local de
l'Hamburgueseria «ES LLEVANT»,
l'entrega de trofeus, on represen-
!ants dels quatre equips, juntament

RESULTATS
Cadets:
PATRONAT, 	 79
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 49
Júniors:
COSTA DE CALVIA, 	 83
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 75
Sênior Provincial:
SON CARRIO, 	 45
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62
III Divisió:
TISA CA NOSTRA, 	 84
AUTOCARES GRIMALT, 	 79

COMENTAR!
Un altre cop, com en la majoria

de vegades aquesta temporada, el
factor camp resultà molt decissiu.
Només superaren aquesta dificultat,
i guanyaren, els seniors que havien
adelantat el seu partit a dijous.

L'equip de TERCERA divisió que
combina turisme i esport a Eivissa
no pogué tornar victoriós, però a
prop hi va fer i va tenir opció a
apuntar-se el partit fins al final de
tot. El començament fou fulgurant i
sense errades per part del «Autoca-
res Grimait» i això li permeté d'a-
vançar-se per 14-20 (minut 7). A con-
tinuació seguiren uns minuts més
equilibrats pen') un poc més tard els
eivissencs obriren un gran forat en
el marcador (48-34), després de ju-
gar uns minuts a una gran velocitat
i amb un elevat encert en el tir. Un
tomb total suposaren els 8 primers
minuts del segon temps (51-53) i hi
va haver un curt domini del Ca Nos-
tra en el marcador, fins al final,
amb algunes decissions de la pare-
lla arbitral local que no ens afavori-
ren mica. En aquesta ocasió el ma-
xim anotador fou Toni Oliver (24),
seguit d'Amengual (19) i de Boyer
(17, 3 triples).

El conjunt de StNIOR PROVIN-
CIAL s'apuntà un còmode triomf,
gracies a una magnífica primera
part que acaba 13-36, plena d'en-
cert en el tir. El segon temps fou
ben diferent, amb més igualitat i, in-

amb Arbitres i afeccionats, presen-
ciaren l'acte.

Classificació final:
1.—OLD STARS 	 9 punts
2.—CONS. PUIG HUGNY 8 »
3.—BANCA MARX 6 »
4.—AUTOLAV. FELANITX 1 >>

M. TALA VANTE-90

clús, amb un clars cinc minuts fi-
nals favorables al Son Carriá (11-0),
coincidint amb l'absència a la pista
dels dos júniors convocats que fo-
ren, sense cap dubte, els millors:
Tomeu Maimú arriba als 24 punts
(amb tres triples) i Rafel Lladó n'a-
conseguí 18.

L'actuaciú ciels JUNIORS fou
semblant a la de les altres dues sor-
tides, és a dir, derrota per pocs
punts, i un tempteix molt elevat.
Els anotadors més destacats torna-
ren ser els habituals Tomeu Maimó,
Pere J. Fullana i Rafel Lladó. Aquest
darrer jugador executa una espec-
tacular esmaixada.

Els CADETS foren derrotats altre
pic, com era lògic, pel Patronat que
té uns jugadors enormes. El resultat
final es totalment excessiu ja que
els felanitxers jugaren bastant be i
se resistiren molt de temps ferm.
Mirau la marxa del marcador: 4-6
(minut 6), 12-11 (11), 20-20 (17), 34-
25 (descans), 38-32 (24), 56-44 (33),
pelt, el parcial de 23-5 en els 7 mi-
nuts finals deixaren el resultat mas-
sa abultat. Cesar anota ni més ni
manco que 30 punts, amb tres tri-
ples i un seguit de cistelles gairebé
increibles.

AQUESTA JORNADA
Amb l'excepció dels júniors, a qui

els toca 'descans, tots els altres
equips juguen a la pista de Sa Mo-
la. El dissabte, els cadets contra el
Joan Capó de Palma. El diumenge
dematí, per entrar en gana, rebrem
el Son Gotleu de senior provincial i
a continuació, el plat fort entre l'Au-
tocares Grimait i el J. Llucmajor de
3 •a divisió.

LARRY CISTELLES

VENDO PRECIOSA CASA RUSTI-
CA DE PIEDRA, dos plantas, cu-
biertos 150 m 2, dispone de agua y
luz, con 2.300 m 2 de terreno, par-
te de bosque, situada dentro del
casco urbano de Felanitx, zona
de la serra dels Molins, precio
5.000.000 contado.
Informes, Tel. 552227.

SE TRASPASA TINTORERIA REX
por juhilacinn A pleno rendimiento
Informes en la misma.
Tel. 580707.

FUTBOL
1." PREFERENTE

¡Mis no se puede pedir!
Felanitx, 2 - Xílvar, 1

Carnisseria MARI CARMEN
TEL. 825005 - Carrer Assumpció, 20 - PORTOCOLOM

Comunica als seus clients que ja ens
trobaran al nou local del C. Cristòfol
Colom, (abans Cafeteria Marbella) de

Portocolom
Vos hi esperam

Al Mercat Municipal tenim obert de
dimarts a diumenge.
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FELANITX

Club de Mod Esport Es PoriCAE a la Sala
ELS ESTAMENTS PUBLICS,
ELS DINERS DELS CIUTADANS
I LES NECESSITATS QUE
QUEDEN SENSE RESOLDRE

A resultes de les pluges torren-
cials de dia 6 de setembre de l'any
passat, diversos estaments públics
han intervengut al terme municipal
dc Felanitx. Entre ells hem de no-
menar l'ICONA, l'IRYDA, cl GO-
VERN BALEAR i l'Ajuntarnent.
Tots aquests estaments varen sobre-
valorar els mals i les ajudes a assig-
nar; així l'ICONA havia de gastar
Ines de cent milions en un parell de
'mesas j com que aviat va acabar
d'arreglar els camins forestals espa-
nyats, després va destinar el que les
quedava a espanyar el puig de Sant
Salvador, obrint uns camins que sán
un veritable atemptat al Puig i al
que significa pels felanitxers.

Els altres estaments els ha passat
exactament igual. El Govern Balear
va destinar cent milions per repa-
rar Cementiris i com que nomes hi
va haver el de Felanitx que va rebre
(el de S'Horta no es públic) desti-
naren 75 milions a reparar el Ce-
mentiri, això després de fer tres es-
tudis econòmics dels mals, cada
pressupost era Ines gros que l'ante-
rior. Ara amb els diners de reparar
el Cementiri l'Ajuntament ha fet un
pou, perquè no es poden gastar els
75 milions.

L'IRYDA també ha acabat les fei-
nes abans dels diners pressuposats
i es dedica a asfaltar camins de

ravila que estaven be, que tenien
qualque redol espanyat i fins i tot
camins per on no hi transiten ni
«concejals». Tant és així que si pas-
turau per foravila trobareu asfaltats
camins que mai us haguesiu pensat
que es poguessin asfaltar i també
trobareu curiositats: el camí de Son
Negre s'ha reasfaltat amb grava i
son molts els que circulen que han
sortit del camí i en canvi el Carrel-6
Llarg s'ha reasfaltat tot de bell nou
amb formigó d'asfalt, quan només
estava fet malbé a certs indrets.

I ara vé l'actuació de l'Ajunta-
men t. El camí del Castell que cor-
respon a l'Ajuntament esta talment
dia 6 de setembre de l'any passat i
cl mateix passa amb el camí de Ca-
la Sa Nau. El torrent de, ca n'Alou,
que pega a l'Avinguda Tamarells de
Portocolom aquest mes i després de
les primeres inundacions es varen
treure les bales de palla que hi va
dur la torrentada de l'any passat,
perquè havien tornat provocar em-
bassaments.

No es creïble que els estaments
públics manegin el diners dels con-
tribuients d'aquesta manera, tudant-

los amb obres que no són necessa-
ries i que no serveixen per res, no-
riles ho fan per justificar unes des-
peses que són errònies pels pressu-

posts que s'han fet inflant les valo-

racions i d'aquesta manera resten
sense solucionar coses que passa de
mida el fer-ho. Així i tot no heu de
ser ingenus, amb tot això sempre hi
ha algú que en surt molt bencficiat.

CLIMALIT, 21 - SINEU, 60
Dissabte passat l'equip CLIMALIT

(cadet femení), va jugar el seu pri-
mer partit, a Sineu. Tal com era
d'esperar les nostres jugadores va-
ren vivenciar que les coses en el
camp no van de bromes. Es varen
perdre molts de balons i la falta
d'experiència de saber estar en el
camp es va fer manifesta.

Destacam per altra banda els en-
certs de Conxa i Sebastiana, que va-
ren demostrar la seva capacitat
pujar el marcador. Destacam tam-
be la voluntat i l'interès que demos-
traren totes les jugadores en els en-
trenaments.

El proper dissabte jugarn en el
nostre camp (Hotel las Palomas).

ARTA, 56 -
RENAULT PORTOCOLOM, 49

Diumenge, l'equip senior RE-
NAULT PORTOCOLOM va jugar
també fora camp. Encara les coses
no acaben de sortir be al gran equip

que tenim, per.) un dia a l'altre no
estarem gaire a veure bons resul-
ta t S.

El partit es va caracteritzar per
una manca important de tir, per un
mal arbitratge i per unes cistelles
dolentes, la qual cosa encara feia
nies difícil l'entrada de la pilota.

La primera part va acabar amb
un 26-24 a favor d'Artà. A la sego-
na part, els nostres errors i el millor
tir de l'equip contrari deixaren el
marcador en ARTA, 56 - RENAULT
PORTOCOLOM, 49.

Destacam el dos triples de Cati
(;ca, el triple de Marieta i la gran
lluita de Carme Vivancos.

Temporal

SE OFRECE MUJER para servicio
domestico o trabajo por horas. Y
CHICA para guardar niños y tra-
bajos domésticos.
Informes, Tel. 582381.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Es convoca els Socis a l'Assamblea General extraordinaria,

que tindrà lloc el proper diumenge dia 2, a les 10 h. en primera
cormocatória i a les 10,30 en segona, a la Casa Municipal de Cul-
tura, la qual es regira pel segilent ordre del dia:

1.—Anàlisi de la situació i determinacions a prendre.
2.—Precs j preguntes.

Felanitx, 21 de novembre de 1990
La Junta Gestora provisional

INFORMATICA FELANITX,
Informática Felanitx S.L. como siempre y desde siempre, está en el

pueblo colaborando en todos los aspectos, CULTURAL, DEPORTIVO,
CREANDO EMPLEO, POTENCIANDO LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM-
PRESA, conservando la gran empresa que supone todo un pueblo.

Aportamos cultura informática en nuestros cursillos de diferentes ni-

veles y extructuras:
Procesos de textos	 Informática Básica
Bases de datos	 Informática Especializada
Hojas de cálculo	 Contabilidad
Los cuales pretenden cubrir diversos puestos de trabajo necesarios en

nuestra comarca.
Todo un amplio abanico donde elegir y para cubrir las más variadas

exigencias y, como siempre, a los precios más asequibles del mercado.

CURSOS DESDE 5.000 pts. sin matrícula, los hacemos en grupos reduci-

dos de no más de 4 PERSONAS, buscando el máximo aprovechamiento
del tiempo y de su dinero.

Potenciamos el DEPORTE, participando en los campeonatos de futbi-

to ciudad de Felanitx.
Nuestros contratos de mantenimiento desde 9.000 pts. anuales permi-

ten a la pequeña y mediana empresa acceder a un mantenimiento barato

y efectivo.
Nuestros programas CONTABILIDAD, FACTURACION, NOMINAS,

RENT A CAR, y un largo etc. dan a nuestros clientes la seguridad de una
gestión BIEN HECHA.

Aparte de nuestros programas, disponemos de todos los PROGRAMAS
MICROSOFT, PRISMA, REDES LOCALES, ETC...

También ponemos a su disposición nuestro servicio gratuito de con-
sultas del ámbito que sean (SIEMPRE A SU SERVICIO).

En la misma línea están nuestros equipos de ALTA TECNOLOGIA y
potentes prestaciones a bajo precio. Ahora puede comprar Vd. a precio de
distribuidor, pues somos mayoristas. Un ejemplo ORDENADOR 100% COM-
PATIBLE DESDE 88.000 pts.

En definitiva, somos LA INFORMATI CA DE FELANITX y procuramos

al mismo tiempo SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS.

RECUERDE:
NO BUSQUE EN OTRO SITIO, LO QUE SOLO PUEDE ENCONTRAR

EN ,,INFORMATICA FELANITX».

OFERTAS NAVIDAD

Ordenador XT:1 Mb. 12Mhz. 	 89.000

Ordenador AT:1 • Mb. 	 110.650

Ordenador 386 SX:1 Mb. 	 148.480

Ordenador 386 33 Mhz. 2Mb. 309.726
Nota: Estos precios no incluyen IVA

Todo tipo de
cursillos

Via Ernest Mestre, 5-A.
Tel. 582882

FELANITX




