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La Plataforma pels Espais Naturals
convoca una manifestació pel 26 de

novembre en defensa de la LEN
La Plataforma en Defensa de la

Llei d'Espais Naturals fa públic la
convocatòria d'una manifestació.per
dia 26 de novembre, amb l'objectiu
d'expressar la repulsa popular a la
modificació a la baixa de la LEN.

La Plataforma compta ja amb
110 adhesions d'entitats, partits po-
litics, sindicats, collectius profes-
sionals, etc., de tota Mallorca. En
els propers dies s'espera reunir
més entitats. Totes elles convoquen
a la manifestació que dura com a
lema «Defensem la Llei d'Espais Na-
turals».

La manifestació tendra. Hoc di-
jous dia 26 de novembre a les 20
h., a la Plaça d'Espanya, posterior-
merit -&e recorreran els carrers dels
Oms, la Rambla, el ,Born, Conquis-
tador, Colom, i finalitzarà amb la
lectura d'un manifest i un acte fes-

tiu a la Plaça Major.
Ja som moltes les vegades que

els mallorquins hem hagut de sor-
tir al carrer per defensar el nostre
territori, sempre amb un gran èxit
de participació i de resultats. Basta
recordar els casos d'Es Trenc, Sa
Dragonera, Cabrera, etc.

Una vegada presa en considera-
ció per part del Parlament Balear
la proposició del grup PP-UM per
mcdificar la LEN, comença la tra-
mitació en ponència i comissió.
Posteriorment tornara al Plè per a
Ia seva aprovació definitiva.

Davant els forts interessos que
mouen al PP i al Govern Balear, la
manifestació en defensa de la pro-
tecció deis espais naturals és l'únic
instrument que queda al poble ma-
llorquí per impedir noves agres-
sions al nostre territori.

Avantatge de Ilavors

Adéu pare Xorret
Fins prest Felanitx

- A pocs -dies Tie torriar - a- l'Argent‘iww-no m'ha dat temps fle ornar fer
una bona xerrada amb el Pare Anted Sagrera Gaya com aquella que fè-
rem a La Plata quan el visitarem amb el Pare Franc ese Andreu Maimó,
que havia tornat de Roma per veure una vegada més la seva casa nadiva
a San Pedro. Els teatins fan obra per tot alla on van, i per cert que al
Collegi San Cayetano de La Plata no era l'únic felanitxer, fins i tot el di-
rector, Pare Jordi Cassa Vallés, era tan felanitxer com el qui més, no
debades va estar un grapat d'anys a Sant Alfons.

Era el Pare Xorret un esperit inquiet i en aquelles saons estudiava
les manifestacions espirituals dels ritu afro-brasilers de la macum a, um-
banda, i coses per l'estil, i tan engrescat estava amb tot alb!) que els seus
companys no feien més que dir: «Mos tornara boig!» Ell era un home ale-
gre, sempre de bon humor, acceptava aquelles bromes i seguia endavant.
Poc abans el diari LA NACION de Buenos Aires duia la notícia que «En
la iglesia de San Cayetano de La Plata el Padre Antonio Sagrera había
practicado exitosamente el rito de exorcismo con un joven, sin conocerse
mayores detalles del asunto». Poc més o manco així ho deia el periodista.
A l'instant, acabada la lectura, telèfon: 021 - 43081. «El Padre Sagrera, por
favor...» — «¿De parte de quién?» — «De un amigo» — «Lo siento, pero
el padre no le podrá atender...» Bastant confús, vaig penjar el telèfon. «Què
li deu passar?» Vaig insistir. «Por favor, dígale al Padre Sagrera que Mi-
guel Enginyer desea saludarle». No passa un minut i la seva veu, en bon
felanitxer: «N'Enginyer?» — «Bon vespre, Pare. I enhorabona per aquest
exorcisme!» — «No me'n parlis! Que m'ha donat més feina llevar-me els
periodistes de damunt, que treure el dimoni de dins el cos d'aquest allot».

Pare Xorret, Déu faci que ens tornem veure. No sera a La Plata. No
sera a Felanitx. Així com fèreu aquella bona rialla davant el Papa Pau VI,
Sant Pere riurà de bon de veres si li contau lo de l'exorcisme. No passi
ansia, a l'Argentina també reposara entre felanitxers. Ara mateix me n'hi
vaig.

Pere) tornaré, si Déu vol, i no voldria perdre el billet. Així que FELA-
NITX fins prest!

Miguel Antoni Enginyer

Patronat Local de Música

Festa de Santa Cecilia
PROGRAMA

Divendres dia 20; a les 5'30 del capvespre a l'escola de Mú-
sica «Pare Auli», festa escolar dels alumnes de la mateixa escola.

Diumenge dia 22, festivitat de la santa; a les 11'30 cercavila
per la Banda de Música.

A les 12, a la parròquia Missa, iliustrada musicalment per la
Coral de Felanitx.

A les 14 h. dinar de companyonia a la barbacoa «La Pondero-
sa». (Es poden retirar els tickets del dinar, a la Banda de Música
i a la Coral).

A les 7'30 de l'horabaixa, a l'Auditori Municipal, Concert de
la Banda de Música de Felanitx, dirigida per Pascual V. Mar-
tinez.

Patrocina aquesta festa l'Ajuntament de Felanitx.

Futbol sala

El St. Alfons feud, digne guanyador del
trofeu Nov Esport

GRAN FINAL
APA C. St. Alfons/

Fotos J. Monserrat, 1
C.D. Son Ferrer (El Toro), 0

Partit històric dins Sa Mola, pre-
senciat per més d'un centenar de
persones, ja que fou el primer fe-
mení a nivell federat disputat dins
la nostra pista.

El conjunt local es presentà de la
ma de la seva entrenadora Aina M.a
Capó, ajudada a les bandes pel jove
entrenador Marino Talavante. L'e-
quip felanitxer estava format per ju-
gadores en edat aleví que hagueren
d'enfrontar-se a un rival físicament
superior i d'una categoria més alta.
Pere, la seva millor preparació tèc-
nica fou la peça clau de la victò-
ria.

Dins el temps de la prórroga, en
el minut 3, la golejadora Eva Sie-
rra, arran d'una jugada personal,

marcà el gol que dona el trofeu a
l'equip felanitxer. Jugaren, Maria
Obrador, Bel M.a, Carolina, Eva Sie-
rra, Joaquina, Susana, Juana i Eva
Rodriguez.

Acabat l'encontre, dins les matei-
xes installacions, la capitana Bel M.a
Monserrat rebé el trofeu patrocinat
per la tenda NOU ESPORT.

Camps de Futbol
S'ha acabat l'anivellació i l'acon-

dicionament dels terrenys de joc
dels camps de futbol de Cas Con-
cos, s'Horta i de Felanitx. I també
les casetes, vestuaris, dutxes i ter-
mos, els quals queden normalitzats
per al seu ús. Pròximament es re-
pararan les deficiències del camp
d'esports de sa Mola per al seu ús
habitual.



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

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

RESTAURANTE
Esmeralda

CALA DO`R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SORRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS
PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Reilotgeria BROJULA
Amb motiu del nostre 40'3. ANIVERSARI celebram
un sorteig-obsequi amb aquests magnifies regals:
1. RELLOTGE ANTESALA JUNGHANS
2. RELLOTGE SOBRETAULA RHYTHM
3. RELLOTGE CRONOGRAF RACER

Sia o no client nostre, passi a recollir la seva participació i
vegi els regals a la nostra EXPOSICIO.

C/. MIQUEL BORDOY, 3 i 12 	 TEL. 580231

Restaurante Can Manuel
C/. Mayor, 7 	 CAS CONCOS

Comunica a sus clientes que empieza con sus MENUS DE
INVIERNO:

Viernes, sábado y domingo, Caldereta de bogavante con rape o
Parrillada de pescado y marisco, compuesta por 1/2 bogavante, rape,
langostinos y mejillones. Pan , vino y postre, 1.800 ptas.

MENU sábado y domingo ai mediodía: Arroz brut y pez es-
pada fresco con salsa marinera con almejas y mejillones. Pan,
vino, y postre, 800 ptas.

Estos platos los ofrecemos durante toda .la semana.
CONSULTE NUESTRA CARTA

2 FELANITX

Sconanari d'intcressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SA NTORAL

Dis. 21 Presentació dc la V.
Diu. 22 Festa de Crist Rei
Dill. 23 St. Climent I, papa
Dim. 24 St. Gris-gon
Dim. 25 Sta. Catalina
Dij. 26 St. Lleonarcl
Div. 27 Beat Ramon Lluil

LLUNA

Lluna nova dia 24

COMUNICACIONS
AUTOCNRS

Felanitx - Palma: Dies feiners
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i fe s.
tius, a les 8, 14 19 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
66: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),13,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, i 17,30 h. Diu-
menges,. a les 9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Dies fei-
ners a les 7 excepte dissabtes.
Diumenges, a les 1115 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

SlIorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (nomes dies feiners).

Palma-SlIorta: A les .14,45 h.
(només dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.° 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

TELLFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
Tels. 582904-581188 (F. Bordoy)
Ambulancils

581715 - 580051 - 580080
Serve! medic d'urgències 580254
Guardia Civil 580096
Servei de grua: 827474'
Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222

CURS DE CEREALS

L'Ajuntament de Felanitx ha re-
but uns cartells de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca del Govern
Balear, els quals fan referência a
un curs de cereals. Aquest curs
consistirà en la formació d'agricul-
tors de la comarca cerealística del
Sud de Mallorca i en classes teúri-
clues i practiques. Es realitzarà a
l'Ajuntament de Llucmajor del dia
23 a 28 de novembre amb el se-
güent horari: de les 16'30 a 20'30 h.
(dissabte de 9'30 a 13'30 h.). En
haver finalitzat l'esmentat curs, es
lliurarà un certificat d'assistència
avalat per la Conselleria d'Agricul-
tura i Pesca del Govern Balear.

INFORMA
Per a mês informació i per ins-

cripcions podeu adreçar-vos a: Ser-
veis de Millora Agraria, S.A., tel-
fons: 206070 - 759144.

Lambe vos informam que es do-
naran ajudes per al desplaçament.

NOMENAMENT
BATLE DELEGAT

En el mes d'octubre l'Ajuntament
va nomenar el Sr. Rafael Roig Gri-
malt com a batle delegat de s'Ilorta.

LES ROTONDES
L'Ajuntament de Felanitx amb la

Conselleria d'Obres Públiques pre-
tcnen arreglar i fer una remodela-
ció a les dues rotondes situades a
rentracia del poble: la de l'entrada

Felanitx per la carretera de Por-
tocolom i la del final del passeig
República Argentina. La rotonda
del passeig República Argentina, es
té previst Quant a la
rotcnda de l'entrada a Felanitx per
Ia carrctera de Portocolom, es va
demanar a Telefònica que retiras
el pal per motius estilttics.
ADOB PENDENT DE
LES INUNDACIONS

S'ha aixecat un mur de formigó
d'uns 5 m2 i 21 m3 de formigó a la
solera d'un pont, en el camí de Can
Menut a Cas Concos. Aquest adob
restava pendent des de les darreres
inundacions i té un import aproxi-
mat d'unes 200.000 ptes.
.JARDINS

La Conselleria d'Obres Públiques
va comunicar a l'Ajuntament que
es compromet a sembrar de bell
nou tots aquells jardins quo li pre-
Lanyen, per() amb la condició que
l'Ajuntament els ha de cuidar i man-
tenir.
POLICIA LOCAL • •

La Policia Local ens informa que
durant el mes d'octubre ha realit-
zat el següent:

Notificacions de desperfectes a la
via pública: 67.

Ajuda ciutadana: 5.
Accidents sense ferits: 3.
Notificacions i informes: 22.
Incidêncies diverses: 10.
Intervenció amb pressumptes ro-

batoris: 1.
Recuperació d'objectes robats: 1.
Detencions: 1.
Denúncies rebudes per apropia-

ció indeguda de vehicles amb mo-
tor: 6.

Recuperaci() de vehicles amb mo-
tor: 3.

Reccilida de cans i trasllat a la
canera: 7.

Intervenció	 l'cxtinció d'in-
conchs: 1.

Retirada de vehicles abandonats:
1.

Km. recorreguts pels vehicles po-
licials: 9.755.

Denúncies C.C.: 113.
00.MM.: 3.
Citacions judicials pel jutjat de

Pau: 46.
Comprovació d'arrests domicilia-

ris: 2.
Informes judicials al Jutjat de

Pau: 1.
Citacions judicials pels jutjats de

Manacor: 13.
Atestats: 2.
Informes i investigacions: 5.

TENC SOLAR A 1." LINEA A POR-
TOCOLOM que cediria a canvi
d'obra.
Informació: Tel. 581782 (vespres).

AUXILIAR ADMINISTRATIVA amb
estudis, experiencia i arnh colxe,
s'ofereix per fer feina.
Informació: Tel. 647274.

LIMPIEZA DE CUTIS Y DEPILA-
CION completo 5.000 ptas.
Informes: C/. Algar, 35. Porto Co-
loin. Tel. 827423.

VENC YAMAHA 250 Special. Per-
fecte estat, ve r m e 11 a. PM-BC.
340.000 ptes.
Informació: Tel. 462626. Horari
d'oficina.



Restaurante Chino

SHANGRILA
HENRY CIIU   

Continua ABIERTO durante todo el
invierno (excepto miércoles si no es festivo]
Camino Viejo de Calonge, 20. Tel. 657710	 CALA D'OR

CAN DAMIA
C/. Campos, 60	Tel. 580688

Magatzem de Pinsos, Cereals, Llavors, Adobs i Insecticides
Vos informam que podeu trobar al nostre establiment tot tipus

de MENJARS, ACCESSORIS i COMPLEMENTS pels vostres PEI-
XOS, OCELLS, CANS o MOIXOS.

A més, unes ofertes interessants:
Purina DOG CHOW
Purina MAINSTAY
Purina BOCADOS
Bayer COOKY AMIGO
Bayer COOKY MENU
PIENSO GATO a grand

20 Kg.
20 Kg.
25 Kg.
20 Kg.
20 Kg.

290 ptas. Kg.

4.075 ptas.
3.050	 »
2.495
3.775
3.575

FELANITX 	 3

Record del Paie Sagrera. Entre el
dol i l'esperança

La mort del pare Anoni Sagrcra
Gaya, ex-general de l'Orcie Tcatí i
felanitxer, no ha estat, que diguem,
notícia, corn al seu temps pogué
succeir amb el bisbe Puig, Mateu
Obrador, Joan Estelrich i altres if-
lustres fclanitxers que a l'estranger
vivien, treballaven, morien.

El pare Sagrera ha mort a La
Plata (Argentina), on ell volia mo-
rir, no perquè cll renuncias mai a
fa seva arrel felanitxera, sinõ mes
be per una opció lliure, resposta a
un pla de Dal al qual s'agombola
amb la•tranquillitat bíblica d'un in-
fant dins el bressol ciels braços de
sa mare.

Però a La Plata, sens dubte, ha
estat notícia; perquè, sia entre la
clerecia sia entre la comunitat dels

. cristians, el nom del pare Antoni
Sagrei-a brilla com una alimara.

Del que escric en soin no nomes
responsable, sino testimoni. He se-
guit recentment les petjades del seu
itinerari apostòlic. Ell em guanyava
de tres anys: d'edat i de seny. Jo
l'he vist, ell allot de tretze o cator-
ze anys, encastellat damunt el mo-
tor de la farinera —un Künig colos-
sal— untant de greix i oli politges
i engranatges, com un home,. clins
un renou de feredat. Mes tard, junts
entrarem en el seminari de Son Es-
panyolet, ferem junts el noviciat i,
després, la professió religiosa a Sant
Alluns (le Felanitx, el dia 14 dc se-
lembre de l'any 1924, data del cen-
tenari de la fundació de l'Orde Tea-
tí; junts estudiarem a Roma a la
Pontifícia Universitat Gregoriana.
Novel's sacerdots ens separarem. El
pare Sagrera partí per a la missió
tcatina del Colorado (USA). Apren-
gué la Ilengua anglesa que parlava
correctament, tant que el tenien per
un indígena els mateixos americans.
Camp providencial i obert al seu
zel, va esser la ciutat de Mexic, on,
en un clima de relativa tolerancia
religiosa, construí esglésies magni-
fiques que han resistit cl terratrè-
mol darrer; i crea noves comunitats
de teatins. Seva es l'església de la
Sagrada Família, un finestral de la
qual du la imatge de la Mare de
Den de Sant Salvador: record d'una
amor llunyana que dins cl cor del
bon felanitxer mai no es va esvair.

Elegit general de l'orde, torna a
Roma. Membre del Concili Vaticà
II, prengué part a les sessions con-
ciliars. Seia al costat • del pare Arru-
pc, general dels jesuïtes i amb el
qual lliga cordial amistat. I no ha-
via cl'esser sols el seu Orde Teatí
que aleshores hagués de barquejar

entre els corrents ara cie bonances
ara de maltempsacies, vers l'«aggior-
namento» dels instituts religiosos.
Ulis al cel i la ma ferma al timó,
el pare Sagrera les voreja amb co-
ratjosa saviesa, cedint-ne després la
tasca als seus successors, per guiar
l'orde pels camins oberts a l'espe-
rança que avui l'anima.

Pcl seu coneixement de la llengua
anglesa, pogué ajudar el bisbe de
Mallorca monsenyor Joan Hervàs,
en les reunions particulars que du-
rant el concili es tenien amb els bis-
bes americans i on es tractava de
l'espiritualitat i del taranna (Ids
«Cursets de Cristiandat», que també
arrelaren prou i be en les 'esglesies
del Colorado.

Tanmateix el Hang contacte amb
Ia vida i la histèria de les clues Amè-
riques, permetien al pare Sagrera
enraonar i discutir, tant sobre les
cultures pre-colombines com sobre
les sectes —sovint denunciades pc!
Papa Joan Pau II— que s'arboren
corn flora enredada en la fe cristia-
na, dins gairebé tot el «continent de
l'esperarr;a».

Fe ben arrelada, pictat que li era
útil en les Ines insospitades dificul-
tats de la vida, un caracter jovial i
acolliclor al qual cl Cel havia rega-
lat carismes d'excepcional clarivi-
dencia, tot posava ales a la seva ca-
ritat, Ines generosa envers sobretot
&Is pobres —i jo en som testimo-
ni— dels «últims» del Regne. Són
els que, sobretot a La Plata, hau-
ran sentit l'anima travessada per la
notícia de la seva mort; cils sobre-
tot que tant l'estimaven, l'enyora-
ran.

No se quins són els criteris que
guien el consistori de la Sala per
fer que un home com el pare Sa-
grera pugui tenir un lloc en la ga-
leria (leis «immortals» felanitxcrs,
o perquè el seu nom sia cscrit a
l'entrada d'un carrer. Surran de l'al-
tre felanitxer pare Bartomeu Cal-
clentey, també general dels teatins,
no hi dcsdiria el nom del pare Sa-
grera. A protestar de segur seria cil
mateix, fcliç com era, de fer el be
i amagar la ma; clitxós de servir
amb un amor que creixia gaireb é a
Ia mesura que en el cel del capves-
pre, rentat per les primeres pluges
i brunyit per la tramuntana, la tar-
dor penjava cls celatges moraciencs
d'una vida tan rica i plena.

Francesc Andreu, C.R.

SE DAN CLASES DE INGLES Y
ALEMAN. Inicio inmediato.
Informes: Tel. 580004.

Ns sentit dir...
— One en Randa no tiene curie?i le

escriba.
— Que es carrel -6 de Son Durí cau

a prop d'Es Sitjar.
— Que sa xarxa d'aigo parcix el
CDS també té fuites i ruptures a
ses canonades.
— Que no s'havien vist mai en tot

el rndn independents tan inde-
pendents.
One són tan independents cicie
ni an sols depenen &ells matei-
xos.
One per fer passar una panxacla
de calamar farcit i pop amb
ceba no hi	 val bicarbonat.
Que el perro del hortelano, va a
lloure per la vila.
Que per devers Can Alou, també
hi put.

— One ses Koplowitz se'n foten
d'en Grimait.

Que eft Grimait se'n fot d'es po-
ble.

— Que es poble se'n fotra de tots
ells i dura es ferns clavant la
Sala.

— Que en Cosme va ben cop pin.

— Que los duelos con pan son me-
nos.

— Que en Miguel Boyer i na Isabel
Preysler han convidat en Miguel
Riera i en Paco Garcia a s'inau-
“uració de sa nova casa.

— One els- excusats que fa cl PP,
sols hi pot pixar gent de dret i
de dretes.

— Que en Serra toca sa guiterra.

— One, si poeta eres v versos com-
pones, tticame... una de los•Pan-

— Ques.uloebaix de Sa Rectoria hi han
trobat un arc d'ancapaner i un
paner sense anca.

— Que men si tendran dallons cie
fer a la Vila sa campanya porta
a porta.

— Que això d'es golf es un assump-
te dc pilotes.

— One entre golf i golfo sols hi ha
una vocal de diferència.

-- Otte l'Esperit Sant no era mas-
cle ni femella.

— Que es Puig d'cn Toni Ramon no
entra dins sa reforma de sa Llei
d'Espais Naturals.

— Que qui no té mals de cap que
posi coloms.

— Que ben aviat vos dire qui va
traginar es maletí.

Jo mateix

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha RD 350 (PM-AJ)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Benelli 250
Gilera
Suzuki Lcio 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Puch X-40
Mobylette Cady Negro
Mobylette Cady Rojo
Vcspinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller
CristAai Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Electránica

SOLBIN S.L.
Vos recordam c.1 nostre nou

clomicili, així com tainbe que
hem ampli-at l'exposició en

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FORNS, ETC.

C/. Costa i Llobera, 10
(cantó O. Ferrandell).

Tel. 827265

VENDO SOLAR en Portocolom, C/.
Pizarro.
Informes, Tel. 825274.

ES LLOGA PRIMER PIS a Felanitx.
2 habitacions j cuina moblada.
Informació, Tel. 458483.

SE OFRECE CHICA de 18 años para
dependienta en Felanitx, cualquier
establecimiento.
111fOrITICS, Tel. 833285.



A la fi a Felanitx els minors aliments per
cans i moixos!

Science Diet HILL'S
EL MES RECOMANAT PELS VETERINARIS DE TOT EL MÓN,
HO TROBAREU A

PASSERELL, animals de companyia
i a més hi trobareu les millors marques al millor preu:
EUKANUBA-IAMS, ROYAL CANIN, PURINA, FRISKIES, EAGLE,
DOGUI-BOCAT i amb grans ofertes:

Llauna moix P.B. 400 gr. fetge , peix o carn
Croquetes (pinso) moix P.B. 1 kg.
TOTEM CROC, 20 kg.
Purina Bocados 25 kg.
Purina dog chow 20 kg.
HILL'S GROWTH —Creixement— 2 kg. 4. Ilauna 440

gr. + menjador joguina + pot hermètic + ma-
nuals

85 ptes.
250 ptes.

2.990 ptes.
2.399 ptes.
4.015 ptes.

1.228 ptes.
PASSERELL a.c., professionals al servei dels millors

amics de l'home.

C/. d'En Nuno Sanç, 14 b	 Tel. 580444

cine principal

Els representants de l'Ajunta-
ment als òrgans col.legiats

A la darrera plenaria municipal
foren aprovats amb els vots dels
grups PP-UM i Independent els
nous representants de l'Ajuntament
als òrgans collegiats següents:

— A l'Institut de Formació Pro-
fessional: Cosme Oliver Monserrat.

— Al Collegi Joan Capó: Sebas-
tià Lladó Llompart.

-- Al Coflegi Migjorn de Cas Con-
cos: Rafael Barceló Mas.

— Al CoHegi Reina Sofia de
s'Horta: Jaume Binimelis Manresa.

— A l'Institut Verge de Sant Sal-
vador de BUP: Jaime Caldentey
Obrador.

— Al CUllegi s'Algar de Portoco-
lom: Bernardo Artigues Nicolau.

— A la Caixa de Balears «Sa
Nostra»: Cosme Oliver Monserrat.

— A la Llar de la 3.Edat de
l'Inserso: Maria Binimelis

Joan Manresa parlà dels
seus viatges

Divendres de la setmana passa-
da, el nostre company Joan Man-
resa ens oferí una exposició molt
suggestiva del seu recent viatge a
paissos del pròxim orient: Jordà-
nia . Siria i Turquia.

A la vista d'un mapa amb els
flocs objecte del viatger, relata el
seu particular periple —en solitari

motxilla a l'esquena— pels racons
-més atractius —que no mes cone-
guts— d'aquests territoris certa-
ment legendaris, que estotgen rem-

, premta de distintes cultures.
Els impressionants mausoleus de

Petra a Jordania, les ruines de Pal-
mira a Siria, Selçuk, l'antiga Efes,
Istambul, Madaba, Alep i tants de
Hoes evocadors fins al Bósfor i el
«corn d'or», foren les fites d'una
aventura viscuda per Joan Manre-
sa en contacte estret amb la terra

i el homes que l'ocupen, en un intent
de descoberta i comunicació enri-
quidores.

Amb la seva descripció
trada amb projeccions fotogràfi-
ques— el viatger proposa a l'audi-
tori una forma de viatjar, no tan
còmoda certament com el turisme
organitzat, però mil vegades Ines
suggestiva.

La música, un aspecte que sem-
pre ha interessat a Joan Manresa,
tingué també el seu moment, per-
metent escoltar diverses gravacions
recollides durant el viatge. Cançons
de comunitats sefardis, melodies
dels sufis i d'altres composicions
més modernes completaren aquesta
interessant exposició del nostre
company que, malgrat la seva du-
rada, fou escoltada amb força in-
terès per un nombrós auditori.

El Trio Sporh
Diumenge passat, el Trio Spohr,

format per tres professors del Con-
servatori de La Rioja, la soprano
Eulàlia Beneroso, el clarinetista
Joan Josep Borràs i el pianista Joan
Josep Albifiana, ens dona ocasió
d'escoltar un bon concert, integrat
per lieders i cançons alemanys dels
segles XVIII i XIX de Mozart,
Schubert i Spohr.

Tots tres evidenciaren la seva
mestria, però sobre tot la soprano
Beneroso féu fruir de bon de veres
l'auditori amb la seva ben dotada i
educada veu.

En Francesc Riera ja és
a Mallerca

Tenim la satisfacció de tenir de
bell nou entre nosaltres al bon amic
i collaborador Francesc Riera, des-
prés de restar hospitalitzat durant
un mes a un centre sanitari de Flo-
rència.

Francesc Riera, tot i que encara
es refà de l'afecció cardiaca a Ia

Clínica Rotger de Ciutat, sembla que
no trigara gaire a retornar a Fela-
nitx.

Ens n'alegram	li desitjam una
total recuperació.

Renovació dels Consells Escolars
Aquesta setmana s'han celebrat

als centres d'EGB i als Instituts del
nostre terme les eleccions per a la
renovació dels consells escolars. El
dilluns s'iniciaren amb les vota-
cions entre els pares i succesiva-
ment s'havien de fer les dels alum-
nes, professors i personal no do-
cent.

Pluviometria de S'Horta
Després d'un estiu extremada-

ment sec, en que nornés es regis-
traren dos dies de precipitació que
foren dia 8 i 10 de juliol en que es
registraren 0'3 litres i 02 litres de
pluja respectivament. Durant el mes
d'agost no caigué cap gota, i ja a la
tardor, el 23 de setembre se regis-
traren 3'5 litres de pluja i el 26 de
setembre 0'2 litres.

I la pluja registrada a S'Horta du-
rant el passat mes d'octubre ha es-
tat la següent:

	Dia 2,	 l'5 litres.

	

Dia 3,	 1'6
	Dia 4,	 1'4
	Dia 7,	 0'6
	Dia 8,	 17'7	 0
	Die 9,	 12'6
	Dia 10,	 10'3
	Dia II,	 18'0
	Dia 12,	 8'3
	Dia 13,	 4'6
	Dia 14,	 1'5
	Dia 18,	 1'1
	Dia 20,	 3'3
	Dia 31,	 0'4	 »

Aixi dories, s'han recollits a S'Hor-
ta durant el mes d'octubre, un total
de 82'9 litres -d'aigua per metre qua-
drat.

Mutualitat La Protectora
A partir de demà diumenge dia

22, poden passar a recollir les quo-
tes ï la participació de Loteria de
Nadal.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
FESTES DEL XVIê. ANIVERSA-

R1.—Del 28 de novembre al 8 de de-
sembre.

Dissabte dia 28, a les 18 h., a la
Casa de Cultura, nomenament de
Padrins Majors. Parlament per Mn.
Pere Xamena, soci d'honor de la
Llar. Concert per la Coral ottuce-
'lets., dirigida per Miguel Perelló.
Inauguració d'una exposició de
Bonsais.

Diumenge dia 6, dinar de comme-

moració de l'aniversari a la barba- •
coa La Ponderosa, a les 1330. Preu,
1.100 ptes. Inscripcions els dies 27 ;

28 i 30, de 1030 a 13 hores.
EXPOSICR) DE BONSAIS

Es comunica a tots els propietaris
de bonsais que vulguin participar a
una exposició que es muntarà a la
Casa de Cultura el proper dia 28,
organitzada per la Llar de la Ter-
cera Edat, poden posar-se en con-
tacte amb qualsevol membre de la
junta de govern o a la mateixa
Llar.

Club Altura
Demà diumenge dia 22 tenim pre-

vist anar d'excursió al puig del
Teix,• amb el següent itinerari: par-
tida del Coll de Sóller, cases del Rei
Sang i baixada per Ses Singles cap
a Valldemossa. Dinarem davora Sa
Font de sa Serp.

La sortida sera de la Plaça d'Es-
panya, a les 8 del mati. Es prega
puntualitat. Per a - még informació
trucau al telèfon 580589.

Creuada de l'Amor Div(
Enguany hem pensat aprofitar

l'arribada d'un dels temps forts de
Ia litúrgia, l'Advent, per tractar de
revitalitzar les nostres celebracions
i fer-les més participades, más vis-
cudes, més nostres. Per això tots
eis dissabtes d'Advent, horabaixenc,
celebrarem una solemne Eucaristia
dominical, tenint cura de fer servir
tots cis elements més adients per
tal de dispensar una bona acollida
als qui hi vingueu i aconseguir a la
,egada un clima de pau, de germa-
nor, de pregaria i de vertadera co-
munió.

Des d'aquest setmanari feim arri-
bar una crida i una coral convidada
a totes aquelles persones que es
vulguin sumar 'a les 'nOstres cele-
bracions i a la vegada renovar el
seu compromis de viure amb més
consciência i autenticitat el segui-
ment de Jesús, de Déu que ve cons-
tantment a les nostres vides:

Dissabte qui ve cija 28, a les 7 de
l'horabaixa tindrà Hoc la solemne
Eucaristia corresponent al Ir. Diu-
menge d'Advent. Deu minuts abans
de començar s'assajaran els cants
que es faran servir en la celebra-
ció.

LOTERIA DE NADAL
Es comunica a tots els associats

i simpatitzants de la Creuada, que
ja estan a la venda les participa-
cions de la Loteria cle Nadal. El nú-
mero es el 16.008 i les paperetes
es poden adquirri als llocs de cos-
tum.

VIERNES	 9 noche UNICO DIA «Día del Cine.	 250 ptas.
Matrimonio de conveniencia

SABADO 9 noche y DOMINGO dos funciones, 3 y 7 tarde
FABULOSO PROGRAMA DOBLE

La mano que mece la cuna y Doble impacto
PROXIMA SEMANA: Viernes, DESPERTARES. Sábado y domingo SIN
PERDON y COLMILLO BLANCO.

Las funciones de las 3 de la tarde son sesiones juveniles al preciode 300 ptas.

informació 
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Encara que sigui com a fruita fo-
ra temps, comentarem alguns fets
d'Es Port. Millor dit, deixarem que
parli En Miguel Marina que, amb
la seva minuciosa narració ens si-
tua a l'any de la pera quan tothom
; la gent del Port acudien a les ver-
benes de Felanitx. Diu així:

«Arribada a n'Es Crever, ni una
Anima. Veim com a dos calius de
xigarro; són En Gori Ventaiol, En
Guillem Remolest i En Tomeu Mau-
ra. Ningú pus en tot Es Port. A
s'entrellum d'un poc de lluna se
veuen es crancs jueus, enrevoltats
a una pell de conill. Ni a Ca'n Cor-
dellina ni a Ca'n Manolo està obert.
Tothom ha devallat a Ses Verbe-
nes.

A n'Es Pla de Ca'n Alou senten
uns sebetlins; es moix de Ca'n
Marc pegue fues enmig de sa fos-
ca: festeja una moixa magra de
Ca's Capellà Monjo. Noltros hem
de dormir a prop de per allà, a una
caseta un poc més grossa que una
caixa de sebates. Devora es portal
hi ha una closca de cranca plena
de formigues llargues, d'aquelles
de cul alt. Dins sa casa, gens de
ventilació, dos matalassos de cli,
una marfiga de palla de dos dits
de gruixa; i es Ilencols de Ca'n Ber-
ga, allà no n'hi havia cap ni un.
Calor, moscarts i olor de peus. Re-
nou com a de goteres; era mig ta-
lec penjat que degotava de calor i
ses gotes queien damunt una taula

baixa. Dins es quarto, una caixa
que pareix un comodi i és un caixó
buit de pastilles de sucre, amb un
tapete damunt. Hi ha una palmater-
ria i una pinta que li falten la mi-
tat de pues. A n'es corral, una fi-
tora, unes espardenyes amb dos
ullets i mostatxos d'espart per ses
voreres; un ribell gros i un orinal
mig d'aigua. A la dreta, una espé-
cie de ninxo amb cortina: és s'es-
cusat, amb una post i una cuberto-
a que tapa mig rotlo. Un gri dins

sa caixa que no deixa dormir nin-
gá. Un rabost amb rejilla. A un
racó, una greixonera amb una ta-.
liada d'escabetxo, suc de migues
de pa, dues fulles de llorer i tres
o quatre alls esclafats en so dit
gros.

Senten pegar a S'Algar i miular
de moixos. Tret d'això, hi ha un
silenci sepulcral. Fumam casi tota
sa nit i, lo de sempre, discutim
d'atlotes.

Es demati, mos despert una ban-
dada 'd'atlots que fan renou amb
trompetes de cartó que son pare
les dugué de ses verbenes...».

NOTICIARI BREU
—Un equip local de baloncesto

«Destilleries Valls», participava en
el campionat nacional juvenil, grup
de Balears. S'enfrontà a l'equip del
Molinar i els felanitxers guanyaren
per 47-23. Els jugadors locals eren:
Andreu I, Méndez, Vidal, Ordinas,
Andreu II, Nadal, Monjo, Oliver i
Royo.

—L'Hotel Cala Murada, a princi-
pi de novembre de 1967, que co-
mentam, anunciava aquesta oferta:

—Un altre: «desde 2.000 pesetas
al mes, se alquilan apartamentos
completamente equip a do s. To-
do confort, junto al mar, jardin pi-
llos, aparcamiento coches».

Una de frigorífics: Una nevera
ASPES, de 160 litres per 7.400 pes-
setes.

Una RUTON o una BALAY de
180 litres per 9.675 pessetes.

Quan no per comparar, és bo re-

ES VEN DUPLEX A PORTOCO-
LOM, planta baixa, 3 dormitoris,
un bany y bany petit, sala-men-
jador. Piscina comunitaria, par-
king i petit jardí.
intormació, Tel. 824006.

cordar 25 anys enrera.
Cada un hi diu la seva!

D'ALLAVORS

Festes de CRIST REI a Son Valls
ORGANITZAT PEL CENTRE CULTURAL AMB EL PATROCINI DE

L'AJUNTAMENT DE FELANITX AIX1 COM ALTRES
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 pro-
grama d'actes que, si Déu vol se celebraran avuj dissabte i demà diumenge.

AVUI DISSABTE 21 NOVEMBRE
A les 20 hores missa solemne amb l'assistència de la Corporacid Muni-

cipal.Cantarà la Coral Aucellets; seguidament al local del Centre se servirà
un vi espanyol i es posarà en marxa una gran vetllada de ball de boil amb
l'actuació de «S'Estol d'es Picot» —Patrocinat per la Caixa Rural— i es
«Raiguers» de Binissalem. Es rifara una parcella donada p'En Joan de Son
Maim& es vi és donat per Trevin.

DENIA DIUMENGE 22 NOVEMBRE

A les 15'30 hores cursa atlètica popular «Son Valls 92» organitzada
pel Club Joan Capó i patrocinada pel Consell Insular de Mallorca. Hi hau-
ra. 13 categories i tres circuits i més proves apart per la gent del barri.
Els premis seran tres trofeus i cinc medalles per prova. Les inscripcions
es faran el mateix dia a partir de les 14'30 hores al lloc de sortida, que
sera davant l'Església de Son Valls. Les begudes dels corredors seran ser-
vides per gentilesa de «Supermercados Gigante».

Acabada la cursa es rifaran regals entre els dorsals.

«Sábados, cena con baile, 125 pese- VENDO CASA en Felanitx.
tas. Orquesta Mar Blau». 	 Informes, Tel. 582088.

OPEL VECTRA

SI NO ES VECTRA, LO PAGARA CARO.
¿Un diseño de gran aerodinámica?
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.

turismo deportivo totalmente seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
jin vehículo completo en confort y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy caro.
Así es el Opel Vectra: Todo lo que un turismo
deportivo alemán debe ser, excepto caro.

OPEL VECTRA. EL PULSO

DE LA INGENIERLA ALEMANA

OPEL S
Promoción válida durante este mes.

• 'Diferentes niveles de equipamiento según versiones.

L	 E

CORMOTOR, S.A. pd IÀ AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX
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venda d'equips i programes
informàtics.

Li comunica que té les seves
portes obertes

de dilluns a divendres
16'00 a 20'30 h.

dissabte i diumenge
de 10'00 a 13'30 h.

Ayuntamiento para solicitar audien-
cia al Sr. Alcalde y ponerle en co-
nocimiento de los graves perjuicios
que había ocasionado tal clerrarne,
pero le comunicaron que el Sr. Gri-
malt se hallaba en Palma y que si
cerca del mediodía quería llamar sa-
bría si había regresado y podía reci-
birla. Cerca de la una llamó al Ayun-
tamiento y atendió el telefono el
mismo Sr. Grimait y después de
exponerle el asunto, el Alcalde le
contestó que ello no era incumben-
cia del Ayuntamiento sino de la em-
presa responsable de la recogida de
Ia basura a quien tenía que dirigir-
se, a lo que ella replicó que el Ayun-
tamiento era quien creó tal servicio
y quien percibía el importe del Ar-
bitrio que por tal servicio abona-
mos. anualmente. El Sr. Alcalde le
indicó que llamara a la Policía Mu-
nicipal y ellos le indicarían a quien
tenía que dirigirse para formular la
correspondiente queja. Lo hizo a
pesar de que no Aeniá.Tpr (14, ha-
cerlo, dada su convicción de que la
responsabilidad recaía únicament e .

en el Ayuntamiento.
Contactada la policía, le indicaron

telefono de la empresa Focsa, que,
era la responsable del servicio. Des-
pués de bastantes llamadas - y cam-
bios de número consiguió dar con
el Sr. que dijo llamarse Alfonso Del-
man quien le atendió -muy cortes-
mente, asegurándole que vendría a
Felanitx el lunes día 2 de noviem-
bre ya que tenía que venir por otros
asuntos y se verían en su casa, la
de la Sra.' Suñer, a las • doce. de la
mañana. Pasó dicho día y hora y tal

(Passa a la pàg. 7)

AL SR. ALCALDE
Sr. Alcalde: Me extrarió sobrema-

nera lo que me contó mi vecina D.3

Margarita Suñer porque yo, aunque
no le tengo muy tratado, siempre
le había considerado un hombre
afable, afectuoso y complaciente,
pero... ¿me equivocaba? Ahora con
lo sucedido estoy en mis dudas.

El asunto es el siguiente: La no-
che del día 23 al 24 de .octubre, en
Ia calle Cardenal Despuig y dentro
del tramo comprendido entre las
calles Bellpuig y Zavellá, el coche
de la recogida de basuras despren-
dió con una enorme fuerza, al pa-
recer en forma de abanico, gran
cantidad de aceite que afectó enor-
memente a las terrazas, tejados, jar-
dines y corrales de seis casas, tres
de la calle Bellpuig y tres de la Za-
vellá, causando graves perjuicios
(debiendo para su limpieza —en las
zonas en que se podía hacer— que
realizar bastantes horas de trabajo
con los consiguientes gastos de de-

, 	 térgentes) cuyas huellas serán visi-
bles por espacio de mucho tiempo,
al menos en el corral de mi casa y,
además, ¿qué tiempo se tendrá que
esperar para recoger el agua pluvial
para las cisternas sin que sea tóxi-
ca y no sepa a petróleo?

Dicha Sra. Suñer me dijo que el
día 27 de octubre se personó en el

Pressuposts sense compromis

Impressores portàtils, ordinadors de
tot tipus, disquets, cintes per a

impressores, i tot tipus de progra-
mes (standards i fets a mida)

Esperam la vostra
visita

TEL i FAX 82 74 13

C/. Nofre Ferrandell, 23

MEN
INSTA- LCONFORT

EXCLUSIVAS INTERNACIONALES
CALEFACION INTEGRAL

¡El futuro perfecto de la
calefacción!

¿Tiene usted problemas de
humedad o frío?

No pase usted un invierno más sin co-
nocer las grandes ventajas del sistema
de calefacción que tiene: un bajo consu-

mo, no ocupa espacio, es invisible,
no precisa tuberías ni calderas

ni radiadores.

La calefacción de lujo a precio de mercado
PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

OFICINAS: C/. Padre Sebastián Nicolau, 13 - Tel. 580961
EN MANACOR: C/. Jorge Sureda, 5 - Tel. 824630
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vida social
NAIXEMENT

Els esposos Guillem Monserrat
Vidal i Barbara Monserrat Nicolau,
han vista augmentada la seva llar
amb cl naixement del seu segon fill,
una nina preciosa, que en el bap-
tisme rebrà el nom de Maria Ven-
tura.

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

I'RIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, a la parròquia

de Sant Miguel, varen rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia els nins
.M.a Llúcia Soler Abelian i Javier
Ramallo Martin.

Rebin la nostra enhorabona, que
feim extensiva als seus pares.

NOCES
Dia 7 d'aquest mes a l'església

de Sant Ambrogio de Cremona va-
ren contreure matrimoni En Saulo
Dantas Barreto i la senyoreta Ro-
berta Moroni. En Sa i o, com saben
els nostres lectors, és un violer
company de n'Andreu Fiol que ha
intervengut als seminaris de viole-
ria celebrats a Felanitx i que s'ha
integrat en el Taller de Violeria que
s'està creant.

Actuaren de testimonis per part
del nuvi N'Andreu Fiol Monserrat i
Na Margalida Roca • Tauler i per
part de la nuvia Luciana Parmesa-
ni i Maria Concetta Mirarchi. La
cerimònia se celebra en italia i por-
tugués i fou ilustrada musicalment
pel germa del nuvi Raiff Dantas al
violoncel i Roberta di Mario al pia-
no que interpretaren sons brasilers
i italians.

Enviam al nou matrimoni, que
s'establirà a Portocolom, la nostra
més cordial felicitació.

Dissabte passat horabaixa a l'es-
glésia del Convent s'uniren en ma-
trimoni els joves Pere Mestre Man-
zanares i Francinaina Mas Bowe16.
Beneí l'enllaç Mn. Teodor Suau.

Apadrinaren el nuvi, la seva ma-
re D.  Felicitat Manzanares Vaz-
quez i el seu germa Cristòfol; i a la
nuvia els seus pares D. Guillem
Mas Mora j D. 8 Margalida Barceló
Picornell.

Testificaren l'acta matrimonial
PCI nuvi els seus germans Catalina
i Alfred, Miguel Angel Prieto i

Monera. Per la nuvia ho feren
el seus germans Guillem, Margali-
da i M.' Angels i el seu cosi Jaume
Vaguer.

Dcspres els nuvis es reuniren
amb famliars i amics en un sopar
que foci servit en el restaurant «Mo-
li de'n Sopa».

Enviam la nostra felicitació als
novells esposos.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Diumenge passat celebraren les
bodes de plata matrimonials els es-
posos D. Cristòfol Monserrat Va-
guer i D.  Francisca Veny Bennàs-
sar i amb tal motiu assistiren a una
missa d'acció de gracies que cele-
li•a a l'església de Sant Alfons el
P. Jaume Duran.

(Ve de la pàg. 6)
Sr. no apareció ni ha vuelto a tener
noticias de cl. El jueves día 5, la
Sra. Margarita, pos otros asuntos
de sus quehaceres, se personó en el
Ayuntamiento y, al salir, coincidió
con el Sr. Alcalde y aprovechando
Ia ocasión, se dispuso a ponerle al
corriente de la conversación mante-
nida con el indicado Sr. Delman,
pero la sorpresa fue mayúscula, por-
que al identificarse, de forma muy
brusca, incorrecta y casi agresiva y
en altísima voz (llamó la atención
de las personas que le oyeron) le
contestó que nada quería saber, acu-
sándola de que lo que ella quería
era denunciar al Ayuntamiento y di-
ciéndole, que lo hiciera y repitién-
dolo varias veces sin darle opción
alguna para explicarle el motivo por
el que quería hablarle. A la Sra. Su-
fier sólo le interesaba poner las co-
sas claras, porque los felanigenscs,
los contribuyentes, son quienes pa-
gan el servicio directamente al
Ayuntamiento y no a la empresa
contratada para ello, no pretendien-
do  cosa que se atendiera a la
Ley y su cumplimiento. La Sra. Su-
fier nunca pensó encontrar una per-
sona tan brusca y que se pusiera
tan en contra de una pacífica ciu-
dadana ai ix) querer de ninguna ma-
nera oir sus razonamientos; lo úni-

Rebi el matrimoni Monserrat-Veny
Ia nostra més cordial felicitació.
Que per molts d'anys.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Diumenge passat dematí a l'es-
glésia cie Sant Antoni d'Es Carritx6,
els esposos D. Rafel Adrover Ben-
nassar i D." Anaemia Martorell
Mayol, juntament amb• els seus fa-
miliars i amics, donaren gracies, en
una Eucaristia que celebrà Mn. Da-
mia Vidal Oilers, pels seus cinquan-
ta anys de matrimoni. La Coral de
Campos tongue cura dels càntics de
Ia celebració.

A les nombroses felicitacions re-
buries pel matrimoni Adrover-Mar-
torell en tan grata avinentesa hi
unim la nostra més sincera.

NECROLÓGICA
El passat dia 28 d'octubre entre-
l'anima al Creador a Felanitx, a

l'edat de 86 anys, havent rebut els
sants sagraments, D.a Miquela Mes-
tre Picornell, Vda. de Elul. D.e.p.

Enviam el 'lustre condo i a la se-
•a filla Assumpció Catalina, fill
politic D. Bartomeu Mascaró i als
allres familiars.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

FESTA DEL BEAT
RAMON LLULL

Divendres dia 27, es la festivitat
del Beat Ramon Llu11. A les 8 del
vespre, a la parròquia missa solem-
ne amb homilia.

co que después le dijo fue que avi-
saría al Concejal encargado para
que advirtiera a la empresa Focs
que se disculpara con los vecinos
afectados. .

Yo Sr. Alcalde, en vista (lc lo que
me lia clicho la Sra. Sufier, c01110
felanigense, lamento mucho su com-
portamiento, pues no favorece en
nada a una persona que ostenta un
cargo como el de Vd. Además creo
que Vd. está equivocado diciendo
que el Ayuntamiento nada tiene que
ver ni responsabilidad alguna, ya
que es cl Consistorio que creó dicho
servicio público, para el cual todos
los felanigenses han de pagar anual-
mente el arbitrio.

Espero Sr. Alcalde que, si viniera
el caso, no se enfurezca dc tal forma
y que sea más respetuoso y com-
prensivo, ayudando al vecino o Veci-

nos que acudan a Vd. en súplica
ayuda o protección.

Juan Estelrich Barceló

BERNAT ARTIGUES CONTESTA
Sr. Director:
Cree que quan una persona dóna

Ia seva opinió, o exigeix que una al-
tra la doni, ha de poder expressar-
la sense amagar-se perquà pugui ser
presa seriosament.

L'única cosa que puc afegir és que
si els pops, calamars i donzelles po-
guessin anar a les plenàries no de-
manarien coses que ja estan expli-
cades alla on pertoca explicar-les;
a la sala.

Vaig justificar el meu vot quan el
vaig donar i els meus interessos
particulars no tenen res a VCLIrt.,

amb la meva decissió.
Bernat Artigues

PERE?
Benvolgut senyor Director:
Si fa no fa, de quinze en quinze

eix un anènim provocador, amb un
fi concret i una característica co-
muna i amb excuses que els Co-
loms diuen o els Coloms no diuen,
per -6 sempre l'embranzida es coin-
cident i insultant. Aquests element
pertorbador sempre reparteix a dis-
tra i sinistra manco als mal anome-
nats socialistes.

Ara, aquest anònim Pere, ens vol
descobrir la pOlvorir amb hipacrites
i falsos arguments. Dins aquest Pe-
re hi corcova odi i ressentiment i a
més pateix d'egotisme a més d'una
mania malaltissa als Coloms. Amb
una fotesa com el comentari dels
excusats dc l'Escorxador no fa Ines
que de fiscal acusador sense pro-
ves. Jo, corn molts d'altres, recor-
dam quan i perquè els Coloms sol-
licitaren l'ús de l'Escorxador i el
per què de la denegació que con-
trastava amb el fet que poc temps
abans cl Batle Oliver havia cedit
l'Escorxador a una altra entitat.
L'aldarull el fa un que fa afirma-
cions Llses; cle jutjats res Peret.
El perdonavides Pere, escriu

d'una campanva frenética contra
un Senyor i aix6 són unes elucir-
bracions ben gratuïtes. Basta repas-
sar com han ocorregut els fets.
Sempre hi lia hagut un element pro-
vocador clue, amb falses acusacions
i amb escri's anònims ha inculpat a
Coloms de Fr:As inexistents. Després
l'esmentat Sen .yor ha afegit al ba-
nyat i en darrer terme Coloms han
sortit 'a roil° aportant proves fe-

I tambétdiuen...
— Que bram d'ase no puja al cel.

One n'hi ha un que diu que
espanyol.
Que aunque la mona se vista de
seda...

— Que hi ha banyuts a qui agrada
pagar el beure.
Que Catalunya patria nostra
vola com una nau
tens el cel que et fa de sostre
massa ample per ser esclau.

— Que rentar el cap a l'ase és per-
dre el temps i el lleixiu.

— Que les coses són com són i no
corn «Jo mateix» voldria.

Que no el varen deixar entrar
al congrés d'ERC.

— Que n'Angel Colom no sap qui
és,..perir prest ho sabra.

—.Que en Felipe Gonzalez no ho,
sabra

— Que qui en vol dir n'ha de sen-
tir.

— Que es amic d'en Pep Gonella.
— Que no ho es gaire dels coloms.

Que no sap escriure en català.

— Que tampoc no en sap en ma-
llorquí.

— Que l'ase s'haurà mort de ria-
lies.

— Que cal tenir estrella.

— Que som més dei que «ells» vo-
len i diuen.

— Que encara serem més,

— Que l'estrella solitaria
ja brilla entre cel i mar
com riles luny aneu d'Espanya
millor la podreu copsar.

— Que només sent alb que li convé.

— Que ja podeu xiular si l'ase no
vol beure.

Un altre

faents que descleien Ics acusacions.
Qui fa campanya, de qui i com?

En Pere aquest forma part d'una
colla de dos o tres que pretenen fer
creure que a un lloc on les deci-
sions les han de prendre entre des-
set les prenen sempre dos i els aI-
tres quinze dicier' amén. Qui fa afir-
macions com aquestes (que no sé
on pretenen concluir), s'han de de-
mostrar i sobretot, no és recomena-
hie tudar paper per espantar les
bubotes. 't

En tornar votar pot esser contra-
produent votar els clue es diuen so-
cialistes, podrien aprovar més heis
com la hei Corcuera, una hei
pia d'un perenne estat de setge i
clesprés d'això ja venen els camps
de concentració feixistes.

En Melat

Un llibre és el
minor company
dels vostres ocis

llibreria RAMON [LULL
:Major, 25 Tei..-)80160 FELANierx

VENDO CASA en Felanitx.
Informes, Tel. 582088.
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,. 	lúdicas de blanco satén. La cosa no Fútbol Sala
viene a cuento porque ahí han me-

dels» que tiran de espaldas, que son 	 Els Cadets guanyen el seu printer partittido a tres chicas, tres otop-mo-

siempre un buen reclamo. Para mi
gusto algo faltas de carnes, pero 	Empat (Ids jugulars de J. Caichado dirs Sa Alicia
Ia moda no da para más.
a El pasado 11 de noviembre en RESULTATS	 (3), Raman° (2), Enrique, Jesús i

el «Diario de Mallorca» salió un ar- Iniciació 	Zamorano.
tículo firmado por un tal GABRIEL APA C. S. Alfons A/Viages P. Cari, 1	 Robatori dins Son Rapinya, on els
GALMES que llevaba el título «To- Col. P. Poveda, 1	

ciutadans i l'arbitre guanyaren d'una
dos Kontra cl Sida». La cosa iba	 forma ifF)gica i absurda. Els juga-
porcine el cronista creia que se ha- Benjamins 	dors de Xesc Blanco res no pogne-

	

sa 	bía puesto de moda últimamente la APA C. S. Alfons B/Pint. Mar, 2	 ren fer davant un rival Huix per::)
letra «K». Y hablaba de la «Peluque- F.S. Alai-6, 3	 que aprofiti totes les «ajudes» que
ría Kiska» de Felanitx, grupos de T. Libre Son Rapinya, 4	 tingué per part del «trencilla de
rock-radicales v a s c o s, de Kikin APA C. S. Alfons A, 3	 turno». Marcaren Coronado (2) i J.
March, en fin... Yo le diría a este 	 M.a Cañas. Joan (3), Manresa (3),

Alevinsbuen señor que la cosa viene de le-	 Coronado (3), Uguet (3), Cañas (3).
• Molts ja izo estau d'acord amb Col. S. Ferrer, 4jos... Lo de Kiska se inventó cuando	 Bel M.a (3), Tolo, Jonathan, Raimun-

l'entrada al Mercat Comú, segons 1 3 de «Los Gitanos», que hice un APA C. S. Alfons B, 2	 do i Lluís (3).
una enquesta feta fa pocs dies. Els Corto con Miguel Roselló -se tra- Col. Sta. Teresa (Marratxí), 8	 • Milers d'oportunitats perderen els
resultats • estan a la vista. De mo- taba de «skets»- . titulado «Bolka- APA C. S. Alfons A, 0	 jugadors de Toni Prohcns dins El
ment no lient rebut cap tiPus de sa- nas», y que hasta mi pseudónimo es Infantils 	 Toro i eis ciutadans aprofitaren
tisfacció, tot al contrari, --tbt ...) són Maikel, así que la letra «k» no se
problemes... La crisi del . . sector 	 Col. S -o N'Oliva (Palma), 4	

aquests regals per fer-se amb un
ha puesto de moda ahora, sino hace	 partit on les individualitats (leis ad-

agrari es tan greu que un pensa que miís de veinte años, algunos más... APA C. S. Alfons, 2	 N'ersaris resolgueren un difícil match.
és irreversible. A d'altres com la No pretendo otra cosa que puntua- Cadets 	Naturalment, els gols foren obra de
construcció, éS conseqiiència d'una lizar, así que de moda rien de rien. APA C. S. Alfons, 4	 Santi Sierra i Manuel Martin. Juga-
política mal enfocada i d'una cute,- 	 • • Fui a la conferencia que dio el T. L. Son Rapinya, 0	 rcn, «Super Santi» (3), Nianuel (2),
ria contraproduent; molts pensaven  amigo JOAN MANRESA en la «Casa Regular setmana, amb altibaixos i Adrian (2), Jaume (2), Toni (1), Ma-
ipie aixà no tendria fi... Per que de Cultura» acerca cl Oriente prú- móita mala sort en cis rcsultats. nuel Martin (3), Valentin, Pedro (1)
el quilo de palates es vengui a un ximo,_ concretamente sobre sus via- 	 i Ruben (1).
Hiper a illAN PESSETA! és una be- jes a JORDANIA; SIRIA y TUR- Comeni;ant amb els mes petits, els Ridícul dels Alevins A d'En T6fold'Iniciació A, donaren una alegria

-fa al pages que no trett cap enlloc. QUIA. Que supo explicar/contar/na- als seus seguidors de la ma de la i En Pep dins el Municipal de Sa
On hem arribat! Però el govern de rrar de forma . muy amena, a base parella Corchado-Pep. Els ciutadans Cabana, on els colistes del grup els
Gonzalez creia que tot tenia .solució de un mapa conciso y de un mon- 'tomes conseguiren un punt dins Sa endossaren un voluminós 8-0, sense.
amb els acords de Miistritch, clue ton de diapositivas -maravillosas, Mola 'clavant uns locals que iluita- la riles minima reacció. Jugaren, Pe-
els paisos ries serien soudons amb por cierto- apoyadas por música/ ren de deb tot l'encontre, trenant dro, Colau, Carolina, Xavier, M. An-
ds mes pobres, i ara resulta que grabaciones originates de gente de fúgades de vertader merit. El gol 

gel, Ramon, Vicens, Juanjo, Binime-
no. Aquesta setmana han dit que els aquellas tierras... ¡Lástima que fa- local fou de Pere Uguet. S'alinearen, lis, Coves i Tomen.
palcos amb millor economia no es- liase la técnica! Porque si la cosa Cristóbal (3), Alex (1), Xisco, Vi- 	 L'actuació- dels infantils de Fede--Ian d'acord en ajudar als altres que fue bonita y entre- tenida hubiera dal (2), Uguet (3), Andreu (2), ici- rico clavant el temut So N'Oliva notenen les mans foradades. Aixt la sido much° mas agradable y mucho lián, Sebastia, David i Maten (2).	 te cap explicaciú raonablc. Poe co-cosa empit fora. En Felipe va dir una mas fluída. Lo cierto es que el acto

Derrota minima dels jugadors de neixement i males maneres fou 1'6-vegada i altra que després de Miis- reunió a un nutricio grupo de gente,
tritch 	 mucha más de lo que suele ser ha-	tot tendria solució i ara re- 	 Pere Joan en camp propi, malgrat nic que demostraren, començant pel

el seu esforç per doblegar els ala- porter i acabant per l'entrenador.sulta... Que els papers que es,varen bitual en esta clase de actos.
roners. Juanito (falta directa) i J. Details de mala educació i impoten-signar no tenen cap valor! Es paper 	 Y hablando de JOAN MANRESA,
Raman° marcaren per la nostra cia física fou tot el que oferiren cisbanyat! Aixi que ens espera un hi- les dire. -.off the recordo- que va -vern terrible i després 	 a ser MIEMBRO DEL JURADO del	-cree-- sera	 part. Jugaren, Martinez (2), Bordoy; felanitxers minor equipats i mes ben

sortir de Guatemala per entrar a «CIUTAT DE PALMA» de POESIA Coves (2), Barceló (1), Magi (1), tractats de tota la pedrera. Amb
,

Kiko (2), Garcies, Alfredo, Juanito aquesta nova derrota encara no co-Guatapeor. Sense base de suport és faltaría mils.	 neixen que es guanyar i passen aimpossible que l'economia espanyo- • El próximo lunes en el «BAR/   ocupar la darrera posició de la tau-la pugui desplegar-se. La putada es RESTAURANTE M I S T R A L» hay NTT una comedia que ha gozado dc la. Els dos gols els marcaren Ciraque hem destruit les bases. una cena para comenzar los p1-epa- cierto prestigio por la crítica espe- i Domingo i jugaren Paco (2), Pe-
* El C.D. FELANITB tuvo una rativos de la inminente INAUGURA- cializada «MATRIMONIO DE CON- dro (1), Villanueva (1), Guri (1),

gran ocasión dc FELIPE para mar- CION de una PENYA FUTBOLERA VENIENCIA» con Gerard Depor- Cira (3), Salvita (1), Francis (I),
car y otra del mismo jugador que en honor del jugador .manacorio dieu y Anclie MacDonell. Y mañana Esteban (1), Páramo (1), Domingo
terminó en gol, pero fue abortada MIQUEL ANGEL NADAL. Estará sabado y pasado domingo, progra- (1), Maimú i Richard.
por una discutida decisión del co- presente el Presidente de la peña ma doble con una película de ac-	 A la fi podem donar qualque no-
legiado... Fue todo lo que cliú-de sí homónima de Porto-Cristo. Pero de ción a tope con el inefable Jean tícia positiva; cis juf!aclors de J. S.un partido que terminó -en tablas. ello, más información tendremos la Claude Van Damme «DOBLE IM- Picornell guanyaren el seu primerCERO a CERO ante el ALCUDIA. próxima semana.	 PACTO» y la estremecedora/terrorí- encontre de Iliga golejant al Son Ra-Un partido con muchos momentos	 • PERE ESTELRICH, que fue fica «LA MANO QUE MECE LA pinya per 4-0 dins Sa Mola. Aquestaburridos.	 Gerente de la ORQUESTRA SIMFO- CUNA» con Rebeca de Mornay, un encontre era decissiu ja que els lo-• Quien dio el callo fue el POR- NICA DE BALEARS y que dimiti6 inesperado exito de taquilla que ha cals estaven obligats a guanvar per
TOCOLOM que en su compromiso por discrepancias con el prcsupues- producido angustiosos escalofríos.	 sortir de la cua. Marcaren Villanue-de 2.“ REGIONAL consiguió impo- to asignado a la formación musical,	 Y para cl próximo mes, dia 7 de va (3) i Juani. Jtwaren 'Marc (3),nerse al difícil COLONIA por DOS ha recibido una OFERTA para ha- diciembre llegan.. ¡De nuevo! ¡I.AS Porras (3), Cañas (3), Angel (3), Pe-a UNO. Partido que tuvo fases bri- cerse cargo de la gerencia de LA DOCE HORAS DE T E R R 0 R! relló (3), Uguet (3), Villanueva (3),
llantes y a un MARIANO -siempre ORQUEST A SINFONICA DE GA- iliUniintih!!! Con seis películas, seis. Juami (3), Garí, Alcón i Zamorano
en la brecha- que marcó cl primer LICIA. NO HA ACEPTADO, pero sí • Vi este programa que emiten (3).
gol. 	asumirá las funciones de asesor.	 conjuntamente las TELEVISIONES	 LO MILLOR.-Les b a n ci e r e s.	El CAS CONCOS cayó en VALL-	 • Los míticos MUSEOS newyor-L 0 C A L E S titulado «ON THE Aquesta setmana tornaren ser el fo-DEMOSSA por TRES a CERO, re - ROCKS». Vamos, que cosa mils cha-kinos M 0 M A y GUGGENGEIM,	 cus d'atenció de tothom. Cal agrairsultado un tanto abultado si nos bacana, una burda imitación de esasamen ciel museo de NIZA, han ad- 	 el fet a D. Juan Ruiz (Delegat d'Es-atenemos a la clasificación real de cosas horrendas que hace «Tele-5»,quirido obra del pintor MIQUEL 	ports) que, ja que no li veuen elambos clubcs.pero en malo todavía si es posible.BARCELO, en la muestra de pintu-	 pel per Sa Mola, almanco ha tengutEl S'HORTA en «Sa Lleona» supo ra de nuestro paisano que está abier- un detail de cara a la galeria.Metiendo «video-clips» de las mul-
igualar UNO a UNO frente al BA- timeclias, hablando en castellano...BA- ta en la Ciutat de los rascacielos.	 LO PITJOR.-Les derrotes conse-
LEARES, equipo no demasiado bien Todavía tendría un pase si éste ¿pro-El MOMA y el GUGGENGEIM son	 cutives, degudes a la tranquillitat
situado pero que demostr6 ya frcn- las catedrales (lei arte contemporá-dels entrenadors o al seu passotis-grama musical? se dedicase a los
te a los «porteños» ser uno de los neo.	 grupos/cantantes mallorquines o ca- me. r.'s lOgic el rendiment ciels a llotsmejores.	 Además un cuadro de Barceló sera talanes y no hubiera tanta preten- veient la poca scrietat ciels encarre-• En PORTOCOLOM los fines la estrella de la próxima SUBASTA Són. ¡Vamos, que entre tanto cubi- gats i els delegats. Cal recalcar lade semana tenemos abierto el de SOTHEBY'S en MADRID.	 to: Me quede helado!	poca educació de jugadors (le l'equip«PUB MIQUEL'S» que quiere ocu-	 • Hoy viernes en el «CINE	 Copyright: MIQUEL ANGEL 	 infantil demostrada dins el terrenypar un espacio en nuestras noches PRINCIPAL» única oportunidad de 	 JUAN GARCIAS	 de loc. Escriu: Marino Tu/avante

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

"'leis. 580296 - 5811.35 - FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
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[SUBS oportuhhiles e un partido que Ins 	 L'Autacaves NolaIt completa la triomfal 1.a volta
defensas superaron a los atacantes

Felanitx: Mathis, Sampol, Oliver,
Maimó. Toni (Pinoy), Caldentey (Al-
fonso), Felipe, Nico, Borras I, Jua-
nan (Rogelio) y Acots (Borras II).

Arbitro: Sanchez Chico. Discreto.
Tarjetas amarillas a Maim& Felipe,
Rafa, Beni, Sabater y dos a Marto-
rell. Roja al banquillo visitante.

Comentario: El Felanitx no pudo
romper el dispositivo visitante a pe-
sar de que lo intentó en varias oca-
siones, no obstante a decir verdad,
no cont.() con demasiadas oportuni-
dades de gol. Sólo en la segunda
parte Felipe estrelló un balón en el
palo y el portero visitante Lorente
estuvo acertado en los últimos mi-
nutos cuando el Felanitx atacó de-
sesperadamente, si bien el árbitro
anuló un gol en el minuto 40 por
estimar que había falta al portero
Lorente.

Ayer se estrenó en Es Torrent()
el nuevo piso de tierra especial, que
sin duda facilitará la práctica del
1'6 tbol.

Debido a que se jugaron dos par-
tidos en Es Torrentó, hubo más
asistencia de público que en otras
ocasiones, ya que jugó el Atléticos
Porto Colom.

El Felanitx, sin duda en cl plan
de técnica, deberá reforzarse, ya que
su contabilidad goleadora está pau-
pérrima.
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE: En Selva.—XIL-
VAR - FELANITR; arbitro Siquier
Serra.

2.° REGIONAL
ATCOS. PORTOCOLOM, 1 -

COLONIA, 1
«VIVA CUENCA Y SU AFICION»

Vent i sol en el Torrent() i molt
de públic visitant acompanyat
música-show. Els pupils de D. An-
tonio Cuenca sucumbiren dins el
temporal visitant. El gol fou mar-
cat en el minut 9 per Marianogol de
cap a centre de Fructuoso i en el
Tninut 60 per Gonzalo de perfecta
vaselina.

Jugaren: Pedro (lesionat), Valls
(3), Domingo (3), Sunyer (3), Fruc-
tuoso (3, lesionat), Gonzalo (3),
Mingo (3), Juli (3), Santi (3), Cas-
tro (3), Pere (3), Colau (3, lesionat),
Guru (3) i Mariano (3).

CADETS
OLÍMPIC, .2 - FELANITX,

Alineació.—Acosta, Risco, Mut,
Cristóbal, Javi, Jose Soler, Miguel
Angel, Juanjo, Pinilla, Esteban, Os-
car. També jugaren, Jose Miguel,
Tolo, Nicolau i Cerro.

L'equip dirigit per Joan Campos
tenia un dificil compromis davant
un dels gallets de la categoria. L'ac-
tuació perjudicial de l'artitre i el
baix rendiment dels felanitxers aju-
dà a la derrota. El primer gol en
fora de joc i el segon de rigorós pe-
nal, i l'expulsió injusta de Miró als
10 minuts de joc, també impediren
que el Felanitx puntuás. Avui a les
15'30 en Es Torrentó, juguen contra
el Porreres.

JUVENILS
FELANITX, 1 - MONTUÏRI, 2
Alineació. — López, Monserrat,

Juanpe, Frias, Tomeu, Matas, Gui-
llem, Petty, Estrella, Basilio i Fran-
cis. També entraren, Roque i Cal-
derón.

Mala sort tingueren els homes de
Joan Adrover a pesar de realitzar
un bon partit davant el Her de la
categoria. El gol de Petty a passa-
da de Francis no va servir per pun-
tuar. Els montuirers duen un any i
mig sense perdre cap partit. Diu-
menge visiten el Sóller i acaben la
primera fase.

INFANTILS
CARDASSAR, O - FELANITX, 4
Alineació.—Paco, Jose Vicente,

Juan, Tomeu, Simó, Nadal, Andres,
Vidal, Sergio, Valentin i Alcolea.
També jugaren, Enrique, Socias,
Nico, Rohan i Cosme. Gols: Valen-
tin, Andres, Cosme (penal) i Ser-
gio.

Partit amistbs jugat a Sant Llo-
renç contra un equip de superior
categoria, pet-6 que no ho va demos-
trar ja que els allots d'en Nino
aconseguiren golejar. Avui a les
15'30, visiten el líder, el Santanyí.

BENJAMINS
ESCOLAR, 0 - FELANITX, 2

Alineació.—Oscar, Juan, Pedro,
Pinto, J. Vicente, Ismael, M. Angel,
Kiko, Toni, Carlos i Txema.

Victòria molt important l'aconse-
guida pels aHos ts de Pere Joan, prin-
cipalment si tenim en compte que
no hi havia les dues peces fona-
mentals de l'esquema de l'equip;
els lesionats Victor Moreno i Jose
Garcia. Els gobs foren marcats per
Toni i Kiko.

Avui a les 11 en Es Torrentó re-
ben a La Salle de Manacor.

FUTBOL EMPRESES
L'equip felanitxer, CASA DE EX-

TREMADURA, va ser golejat per 7
0 a, en el terreny del Plantes Adro-
ver. Sens dubte es va notar la bai-
xa de Jose Gonzalez. Aquesta jor-
nada es desplacen al terreny del
Cardassar.  

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188 

PRECIOS ECONOMICOS 

SE VENDE COCHERIA en C/. Glo-
rieta dc Porto Colom.
Informes: Tels. 825213 - 581749.

SE NECESITA MAESTRO ALBA-
ÑIL U OFICIAL, por horas.
Informes: Tel. 824710.

RESULTATS
Cadets
JOAN CANVAUTOC. GRIMALT, 43
SON CARRIó,	 55
Juvenils
JOAN CAP6/AUTOC. GRIMALT, 56
SON RAPINYA,	 52
Sèniors masc.
SANTA MARIA, 	 65
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 47
III Divisió
GRAFINSA HISPANIA,	 58
AUTOCARES GRIMALT, 	 77

COMENTARI
Dos importants triomfs aconse-

guiren els equips de 3.a i els juve-
nils que els consoliden una setmana
més al front de llurs respectives
classificacions. L'encontre dels ju-
venils se va guanyar in-extremis, en
mig d'un caldejat ambient. La vic-
tòria de l'equip de 3.a crida l'aten-
ció, sobre tot per l'amplària de la
mateixa.

Els CADETS no pogueren conti-
nuar en la bona unia dels dos par-
tits anterior i, en front d'un rival
assequible, caigueren per 12 punts,
la mateixa distància que separava
ambdós equips ja en el descans (34-
22).

L'encontre dels JUVENILS va ser
un d'aquells que queden en el re-
cord una bona temporada, per mol-
tes coses; els dos conjunts demos-
traren ésser de lo milloret de la ca-
tegoria. El Joan Capó agafà el do-
mini en el marcador en el primer
temps (37-28), per?) el Son Rapinya
neutralitzà la diferencia a la 2.a
part i fou capaç , de posar-se amb 5
a favor, a poc més de 3 minuts (47-
52) de l'acabament. L'apoteosi final
amb un parcial de 9-0 i 5 tirs Inu-
res consecutius anotats (un aspec-
te aquest dels tirs lliures que havia
estat molt negatiu durant tot el par-
tit) deixaren el resultat final favo-
rable als felanitxers, entre l'alegria
de l'afecció: havia caigut un altre
imbatud.

La capacitat anotadora del Santa
Maria fou suficient per derrotar els
nostres SP:NIORS que, després de
tenir controlat ,Fassumpte en el pri-
mer temps (33-28), cediren en el co-
mençament del segon. Amb 54-33 en
el minut 32 queda decidida la sort
de la seva actuació.

L'equip de TERCERA logrà, de
bell nou. un excellent resultat, com-
pletant tota una volta (6 partits)
sense conèixer la derrota. Quan, als
5 minuts, guanyaven per 10 punts

(6-16) semblava que el partit seria
fácil. Als 11 minuts, amb 22-17, els
pensaments ja no eren els matei-
xos. L'intercanvi de cistelles fins al
descans (34-31) deixà la decisió del
resultat final al joc del segons
temps. La concentració, les ganes,
l'entrega total i l'encert dels visi-
tants ben prest els posa per damunt
en el marcador de manera definiti-
va (39-41, minut 24; 43-52, minut 30;

minut 39). Destaquem la bo-
na feina de tot el conjunt i que els
10 jugadors alineats anotaren i tam-
be que Rafel Lladó liderà els apar-
tats de rebots (11) i d'assistències
(5).
El destacat de la setmana

El jugador de 3.a Pere J. Fullana,
tingué una actuació molt completa
i, a més, fou el màxim anotador del
partit. Entre les cistelles anotades
n'hi hagué una de molt especial ja
que fou en els darrers segons del
primer temps, perquè fou triple i
perquè amb aquesta es convertia en
el tercer jugador del Joan Capó que
arriba als 3.000 punts en partits ofi-
cials.

Curiosament, també diumenge a
l'encontre jugat a Santa Maria, To-
meu Salvà i Bernardi aconseguien
arribar als 1.000 punts.

Anotadors
Cadets: P. M. Obrador (11), J.

Barceló (11), Hugo (9). M. A. Pe-
rez (7).

Juvenil s: Cesar (28), R. Boyer
(9), C. Guerrero (9).

Seniors masc.: Xisco Adrover
(14), B. Salvà (12), Bernardi (9).

III Divisió: P. J. Fullana (18), G.
Amengual (14), R. Lladó (12), D.
Boyer (J0), A. Obrador (7), S. Rigo
(6), M. Julia (3), M. S. Perelló (3),
B. Nadal (2), Cesar (2).

Aquesta jornada
Serà completa, es a dir, interven-

dran els 5 equips.
Els equips que vendran a Fela-

nitx seran Son Servera (cadet, dis-
sabte)i U. E. Llosetina (senior mas-
cull, diumenge).

Es desplaçaran els juvenils a Pal-
ma (Olivetti Montero), les fernines
a Llucmajor (Juv. Llucmajor) i tin-
dran un transcendental encontre els
de 3.» contra Òptica Abel, amb el .

liderat en joc; els ciutadans tenen
una sola derrota, el partit perdut a
Felanitx per 4 punts, i els felanit-
xers, cap.

LARRY CISTELLES

MESON Olt
C/. Hermanos Pinzón	 PORTOCOLOM

	
Tel. 825117

Comunica a sus clientes que permane-
cerá abierto los fines de semana (vier-
nes, sábado y domingo).

POLLOS AL AST PARA LLEVAR -PLATOS COMBINADOS



990 Ptas.
890
995

4.900
225 Ptas.

ESMALTES, TINTES, BARNIZ, 750 ml.
BARNIZ SATINADO INCOL. 750 ml.
PINTURAS PLASTICAS INTERIOR 5 Kg.
PINTURA PLASTICA EXT.-INT. 25 Kg.

AGUARRAS 1 I.
RODILLO LANA 25 cm. 850
REVESTUK-
AGUAPLAST 1 Kg. 	 195

MAR F117.
Su tienda de pintura

en Cala d'Or

Pinturas

OFERTA
INVERNAL

PINTE SU CASA
ECONOMICAMENTE CON
PINTURAS DE CALIDAD

HORARIO: Lunes-viernes
de 9 a 13 y 16 a 20 h.
Sábados, 9 a 13 h.

CALA D'OR

En estos precios está incluido
el IVA.

Pinturas

MARFIL

Avda. Cala Llonga, local 18
Tel. 659486 - Fax 659485
07660 CALA D'OR

--. HAFEN • PUERTO - PORT

CLUB
HiPICO

GASOLINERA

Restaurante BON PORT
Abierto todo el ario

De lunes a viernes, MENÚ
C/. Pizarro esquina Churruca 	 Tel. 825274	 PORTOCOLOM

.Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissa hte 14 :
C-25 11-5

Dijous 19: 10-10-18-30-40-18
C:11 II:1

Bono Loto
Diumenge 15:12-20-35-38-10-17

C: 10
Dilluns 10: 10-2S-35-37-.I5-4S

C: :il
Di mar. 17: 12-19-21-20-i0-35

C: 41
Dime. 18: 2-13-14-32-39-4S 	 C:4

Bel n tegra 111( 11 1:

A B PROTECCION
Y SEGURIDAD

C/. Cruz, 2 - CAMPOS - Tel. 651189

SISTEMAS DE ALARMA ANTI-ROBO Y ANTI-FUEGO
CERRADURAS Y CAJAS DE MAXIMA SEGURIDAD
EXTINTORES HOMOLOGADOS, PUERTAS CORTA FUEGOS
Empresa homologada por la dirección de la
Seguridad del Estado con el n.° 1.110
PARA MAS INFORMACION:
C/. cl'ets Horts, 50
Tel. 581406 - 582066
FAX 582975 munogronun.

'10 FELANITX

Colms a la Sala
ARBITRIS, FEMS I

FALSES TEORIES

Altra vegada els ciutadans hem
de complir amb el dolorús deure de
pagar els imposts. Cada any repe-
tim que aniria molt be que s'encar-
regas l'Ajuntament mateix i no cos-
tarja tant a les arques municipals,
de per si tan esquilmades i buides:
Com cada any es repeteixen les his-
tòries de darrera hora, de rebuts
cquivocats de domicili o de rebuts
passats pel banc que ningú ha do-
nat ordre o de gent que retira re-
buts de persones amb el mateix non'

diferent domicili. Tot aix6 amb
una gestió directa des de l'Ajunta-
ment tots en sortiríem guanyant.
Veurem si arribarem mai a poder
comprovar el que cleim.

L'abocador de ferns tancal pel
Batle, s'ha deixat de dur-hi ferns,
però ara els qui hi dipositen deixa-
Iles són particulars incontrolats, el
mateix passa a la creu del corral
d'En Nofret i altres indrets del ter-
me, on hi ha gent que mancats de
civisme espargeixen mobles vells,
geleres, ... cans ... i de tot. L'any

1992 estaria be que s'acabas aquest
brut espectacle de les voreres dels
camins. Potser si el servei de reco-
Ilida de ferns fóra eficient, la cosa
aniria millor.

En Pere, personatge exaltat i mal
informat escriu referint-se a l'ús de
l'Escorxador: «... els Coloms si per
exemple n'hagues fet ús qualcú sen-
se els excusats, no haurien portat
el cas al jutjat? Ja ho cree que ho
haurien fet». Sr Pere; quan el nos-
tr grup va sol-licitar usar l'Escorxa-
dor, va ser perque el PP havia auto-
ritzat a la Casa de Extremadura a
usar-lo. L'excusa dels excusats ens
va sorprendre perquè els Coloms
els de la Casa de Extremadura i la
gent disfressada de Moro, tothom,
te les mateixes necessitats fisiol)gi-
ques. A això ho varem trobar dis-
criminatori i vostè, magrat la rabia,
si estassiu un poc mes ben infor-
mat, també ho trobaríeu injustifi-
cable. Malgrat tot i les vostres afir-
macions infundades, el cas no el
cluguerem als jutjats. O sigui que
les vostres afirmacions tenclencio-
ses no tenen cap base. Quê no vos
agrada? Ide) el rigor històric es ba-
sa en els fets i no en les suposi-
cions emmetzinades. Preniu flor de
taronger, us convé.

Esquerra Republicana de
Catatun ya

ACLARIMENT

Al passat 7 de novembre i al nú-
mero 2819, aquest Setmanari publi-
cava un comentari sobre el I Con-
gres Regional d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya i al que feia re-
ferencia sobre el nomenament d'An-
toni Joan i Albons com a responsa-
ble de la secretaria de finances del
Partit, dones be, aquest nomena-
ment es erroni. Aquesta secretaria
pertoca al company Antoni Albons,
de Ciutat, mentre que al company
Antoni Joan i Albons li va corres-
pondre la secretaria d'ecologia i ur-
banisme.

Felanitx, 16 de novembre de 1992.
Secció Indepencia

FIAT Uno Turbo je
FIAT Uno 70 SX 5/P
FIAT Regata 70 S
FIAT Panda 1000 Fire
FIAT Uno 45 3/P
FIAT Uno 45 3/P
OPEL Corsa 1.0
SF1T 121 Familiar
ALFA ROMEO 33 1.5 Ti
RENAULT 5 950
CITROEN BX TRD
SEAT Marbella
FIAT Tipo 1.6 DGT
FIAT Uno 45 3/P
OPEL Corsa 1.0
YAMAHA TZR 1.000
FORD Escort 1.0

¡2DA El
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:

PM-AX
PM-MV
PM-AS
PM-BD
PM-BD
PM-BM
PM-BU

PN1-A
PM-AX

PM-G
PM-Z

PM-AZ
PM-1  K
PM-BJ
PM-AZ
PM-AN
pm_w

SI ESTA BUSCANDO UN VEIECULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.




