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Telèfons útils a

S'Arenal

Ala part de

Ciutat

Ajuntament 	  227744
Tota casta de desperfectes a la vía pública (entre les
13,30 i 15,00 	 227643-227644
Bombera 	 281250-290017
Residència de l'assegurança social 289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	 264040
Policía Nacional 	 091
Policía Municipal. 	 092
Policía Municipal de S'Arenal 	 267654
La Porciúncula 	 260002
Tele-Tasxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja. 	 255440

Ala part de

Llucmajor

Ajuntament 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policía Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Ranio Taxi 	 263080
Parròquia 	 263265
i-sigua Potable a bomicill 	 26142b
Associació de Veïnats	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servici Municipal d'aigues Sosegur 262493

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

El SEMESTRAL 720 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

[11 Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Canteres, 132, S'Arenal.
BAR ANDALUS. Tapes variades. Carrer Quar-

ter, 23 - S'Arenal de Mallorca. Tel. 268028.
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Cartes dels lectors • Cartes dels lectors •  Cartes dels lectors • Cartes dels

La careta
nacionalista

Senyor directo:
Serme ser socialista mili-

tant, des del 1977 he votat
sempre al PSOE. Una de
les raons per què ho vaig
fer era que a les Baleara
aquest partit assolia el na-
cionalisme, encara que mo-
deradament. Per a mi en
Félix Pons era una nacio-
nalista, com ho era en Gre-
gori Mir, per citar una altra
personalitat d'aquest partit
autor, com és sabut, de "Fi
inallorquinisme polític",
llibre que va fer obrir els
ulls a molts mallorquina.
Ara en Félix Pons ha ata-
cat els nacionalismes. Això
vol dir que els PSOE de
les Elles ja no podrá aban-
derar aquesta idea. Sempre
Ii haurem d'agrair a Félix
Pons l'honestetat en treu-
re's la careta. I qué n'opina
de tot això l'autor de "El
mallorquirúsme polític",
n'Anselm Llull ?.

Moltes gràcies per a la
publicació d'aquesta carta
en el seu periòdic.

A.Fernández.

De l'Associació
de Vejas d'Es
Coll al Govern
Balear

Sr. director:
Us pregariem que publi-

cassiu aquest escrit en el
peribdic que vostè dirigeix.

El dia 2-12-85, el Go-
vern Balear de la Comuni-
tat Autónoma proposà a la
barriada d'Es Coll d'En
Rabassa l'organització, en
el curt termini d'un dia,
una setmana d'esport al ca-
rrer, per tal qde, segons
ells, promocionar l'esport
a les barriades. La propos-
ta del Govern consistia en
l'organització d'una sèrie
de tomeitjos i d'altres ac-
tivitats esportives (truc, es-
cacs, dards, futbolet, bàs-
quet, etc...), ens oferien el
material i els trofeus amb
la condició de que es rea-
litzás aquella mateixa set-
mana i que l'entrega de
trofeus fos el dissabte en
un acte públic presidit per
les autoritats del Govern.

_ L'Associació de Veïns
d'Es Coll vol fer constar la
seva postura al respecte:

—Que no consideram
que l'organització precipi-
tada d'aquests tipus d'acti-
vitats suposi cap tipus de
benefici per a la barriada,
ni promocioni de cap ma-
nera l'esport en ella. I el
tet d'oferir una quantitat
ridícula de material espor-
tiu en relació a la nombro-

sa quantitat de trofeus,
demostra el qué deim.

—Aquesta A.V. no es
nega a organitzar activitats
esportives subvencionades
pel Govern sempre que
aquestes venguin determi-
nades per un programa de
promoció anual a les barria-
des. Programa que no ha
existit, com ho demostra
el fet de que en les darre-
res setinanes de l'any s'or-
ganitzássin aquests tipus
d'activitats d'una forma
bastant apressurada.

--Davant aquests fets, la
A.V. considera que s'utilit-
zen els diners del contri-
bufen per a la realització
d'aquestes activitats amb
fins electoralistes, no pre-
cisament esportius, ho de-
mostra el fet de condicio-
nar l'organització de les
activitats a que s'entreguin
els trofeus en un acte pú-
blic presidit per les autori-
tats del Govern.

Gràcies, "vostè

futlá"
Volem felicitar cordial-

ment el nou concurs de
TV3 "Vostè jutja", tant
els que l'ham imaginat,
corn tot l'equip que el pre-
para cada setmana, i també
el simpátic Joaquim M.
Puyal, com a principal por-
taveu.

El d'aquest darrer dia,
referent a "Si els vells de
la família X han d'anar o
no a una residència", fou
molt ben portat per tots
els participants. En aquest
cas era claríssim que no
havien de treure els pares
de casa, que era la seva
llar, sinó que eren el fill i
la jove els qui, si tantea
molIsties i tensions patien,
havien d'anar-se'n.

Els problemes que com-
porta, avui dia, la vida dels
vells en les grans ciutats,
pel gran canvi que ha so-
fert la societat, són deguts,
principalment, a la manca
d'amor. On aquest encara
és vivent, l'harmonia din-

tre la família no es trenca,
i els avis, tant si viuen
com si no amb els néts,
poden donar-los unes vi-
vencies que ningú més no
els pot aportar.

Que surtin programes
com aquest de "Vostè jut-
ja" fa un gran servei de
mentalització, i la manera
com el presenten fa que
els espectadors el segueixin
amb interés creixent. En
part, es deu a les moltes
persones que cerquen resi-
dència que, com en el cas
plantejat en el concurs, és
per treure's els avis de casa
per qualsevol motiu.

Ha estat un punt molt
positiu d'informació per
des-vetllar el palie sobre
la vellesa, ja que la premsa

deixa aquesta qüestió com-
pletament de banda.

El temps de qué dispo-
sen no va ésser suficient
per a parlar de la munió de
residIncies per a ancians
obertes a Barcelona en
aquests darrers temps i
que, amb preus molt ele-
vats, donen uns serveis
indesitjables.

Fa no gaire més de vint
anys, el meu marit, per la
seva professió de metge,
visitava una família en la
qual vivien amorosament
cinc generacions sota el
mateix sostre.

Tinc la més absoluta
seguretat que, si continuen
tocant assumptes tan ac-
tuals i necessaris, será l'es-
pai que tindrá més audito-
ri.

Gràcies per la publicac-
ció d'aquesta lletra, en
nom dels vells que tant ne-
cessiten que tots els mit-
jans de comunicació infor-
min dels seus conflictes i
de les soluciona que, avui
dia, comencen a haver-hi a
l'abast de tothom.

Enriqueta Coral, vídua
Cugat, de l'Associació

Coordinadora per a
la Ancianitat
(Barcelona).

Conflicte a una
comunitat de
propietaris

Senyor director:
Li agrairia publicás

aquesta carta al periòdic
de S'Arenal.

Li exposaré el problema
que tenim a la nostra Co-
munitat de propietaris, per-
qué crec que és just que el
nostre poble conesqui a al-
guns dels seus ciutadans i
la seva manera d'obrar.

La comunitat de la casa
242 de la Carretera Militar
de S'Arenal, ha tengut dey
de que se va formar, pro-
blemes amb un militar,
peró s'han incrementat de
manera insostenible quan
vengueren eLs propietaris
senyor Sebastià Socies í
scnyora Francesca Mont-
serrat. El senyor Sebastià

Socies se va presentà vo-
luntari pel càrrec de presi-
dent de la comunitat a la
primera junta de propieta-
ris que tenguerem, pel plaç
d'un any, la qual cosa
fou votada per unanimitat
(el cas és que a ningú li
feia gràcia accedir a aquest
arree). Ben prest, va co-
mençar el senyor Sebastiá
Socies a fer obres, obres
il.legals, interminables a
llocs comuns de l'edifici,
pel seu gaudiment particu-
lar i a la seva manera.

L'any vinent, a l'elec-
ció de arrees, amb la co-
munitat barellada i dividi-
da, el senyor Sebastià So-
cies, se va presentar altra
cop com a president, "per
posar pau" segons les seves
paraules i, com que l'home
és l'únic animal que travela
dues vegades amb la matei-
xa pedra, el tornarem a
votar. Al tercer any, el se-
nyor Sebastiá. Socies se va
presentar com a president
i administrador i mitjans-
sant una sèries de maga-
rrufes conjuntes amb el
seu misser, el senyor Al-
mansa Bailon, se va acon-
seguir el miracle de que
d'advocat se'n dugués el
llibre d'actes i redactes
l'acte a la seva convenièn-
cia. Impucnarem l'acte i la
reunió s'hagué de repetir
per sentIncia judicial, hem
fetes dues reunions més
dins el despatx del notari.
El senyor Sebastià Socies
vol esser president un any
mes, alegant que te majo-
ria amb el vot del militar
retirat i amb el de la se-
nyora Garcia, empleada a
l'empresa del senyor Se-
basta Socies.

El senyor Sebastià So-
cies, ha obert un compte
corrent ja fa més d'un any
només amb la seva firma
i ells tres, Socies, militar
retirat i empleada ingres-
san els diners de la comu-
nitat a aquesta compte,
mentre que els cinc pro-
pietaria restants tenim avi-
sos de GESA i EMAYA de
que ens tallaran el suminis-
tre per manca de paga-
ment.

Lluis Roig i Roig



PISTA D'ESQUASH

7£111,S
TENIS

MINI-GOLF

PISCINA

SNACK-BAR

COQUES DOLCES
CADA DIA

I AL VESPRE
MUSICA DE PIANO Calle Costa y Llobera,

Teléfono 26 38 34
EL ARENAL (Mallorca)

SON VERI

Banquets de batetjos, noces, primeres comunions,
feotes socials...

Cada vcspre, música ci'orgue a arree d'en Ximo.
Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de

.	 'Ca'n Pastilla. Telefona 260119-264563.

Carretera de Manacor, km. 12'500.- Tel. 263286 - Sant Jordi.
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Gent dé S'Arenal

Antoni Ortíz y Chelo
Navarro

Ell és andalús de nació i ella valenciana. N'An-
toni fa 16 anys que viu entre nosaltres, llevat
de curtes temporades per Alemanya, Na Chelo
duu un any i mig casada amb n'Antoni.

La restauració és l'ofici de n'Antoni, ofici al
que ha dedicat la seva vida. Darrerament ha
obert una marisqueria al carrer de Maria Antònia
Salvá. de S'Arenal, establiment que va molt bé.
El cuiner és en Javier, un basc que sap molt
peix i de marisc.

Na Chelo, és farmacèutica i tècnic en alimen-
tació. Fa feina amb el metge naturista Joan
Sunyer de Ciutat. Fa extraccions d'herbes me-
dicinals i medicines que ho curen quasi tot.

Justícia i Pau de Mallor-
ca, com cada any, en la
jornada del primer de ge-
ner, vol fer arribar a tots
el lema que Joan Pau II
ha triat per aquesta XIX
J ornada Mundial de la Pau:

"LA PAU UN VALOR
SENSE FRONTERES"

afegint l'eslógan de
"NORD-SUD, EST-OEST:

UNA SOLA PAU.

Creim que el punt cen-
tral del lema incideix
d'una manera clara amb la
injustícia que des de fa
molts anys pateixen els po-
bles més nafrats per les
lluites internes, promogu-
des per les grans potències
que intenten dominar àrees
que escapen a la seva in-
fluéncia (Líban, Irak, Ni-
caragua, Afganistan, Salva-
dor, Colombia, Xile, Suda-

frica, etc.) que clamen per
una pau que els hi és nega-
da.

Com podeu veure, per
l'eslògan d'aquesta jorna-
da, la pau está agredida des
deis quatre punts cardi-
nals, des deis "quatre venta
del món". Les injustes re-
lacions Nord-Sud a on els
paños del Nord expolien i
tenen com a esclaus als
paños del Sud, amb una
situació infrahumana, de-
gut a que els paños in-
dustrialitzats i abocats a la
boja cursa armamentística
estan consumint les ener-
gies i recursos necessaris
dels paños del Sud. Punt
central segueix essent el
desenvolupament integral
de l'home i de les nacions.

En aquests darrers anys
la problemática del desen-
volupament ha sofert can-
vis i han sorgit noves qües-

tions. Calamitats naturals i
tragèdies humanes —recor-
dem Etibpia, Mèxic, Co-
lombia— afecten avui dra-
màticament regions sence-
res de la terra.

I per si amb això no
n'hi hagués prou, les rela-
cions Est-Oest serveixen
per justificar i per mante-
nir intoxicada a l'opinió
pública amb un discurs
de "bons i dolents",
"d'amics i enemics",
"d'atacs i de defenses",
quan tota persona, sigui
del bloc que sigui, té un
únic desig en el seu cor:
viure en pau i germanor
amb tots i cadascun dels
homes de la terra, desitjant
viure aquelles actituds que
afavoreixin l'autèntic de-
senvolupament com són
la justícia i la pau, la soli-
daritat i la germanor uni-
versal, la col.laboració i el

respecte mutu, la inter-
dependIncia i i'autosufi -
ciència

Aquests objectius han
de constituir per a totes
les nacions i per a cada
persona, un imperatiu mo-
ral i una tasca concreta
davant les incomprensions
entre nacions i el desafia-
ment representat per la
cursa d'armaments.

Aquesta crida, clara i
apremiant, ens interpel.la a
tots: "LA PAU, UN VA-
LOR SENSE FRONTE-
RES DE NACIONS, RA-
CES, POBLES, GRUPS I
ASSOCIACIONS POLITI-
QUES, CULTURALS I
ECONOMIQUES, ALE-
TETJI PER DAMUNT EL
NORD-SUD, EST-OEST,
GRACIES A L'ESFORÇ
DE JO, TU I D'AQUELL.

Justícia i Pau

Jornada mundial de la Pau Mil

Nou-cents Vuitanta-Sis
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Ca/ triar: la »Oca del diner o la lógica de Déu
Bartomeu Bennásar de les Meravelles

Un altre cop •Zaqueu i Jesús... Jesús i
Zaqueu. No és gens ni mica fácil que els
Zaqueus baixin de la figuera.

En el fons de la mirada i de l'actitud
de Jesús davant les persones, a més de
l'estimació, sincera i sentida, hi batega
un element clau, un criteri bàsic de
valoració: Aquest: "qué pensa i com
actúa l'home davant el diner". Per qué?
Perquè s'hi juga davant el 'diner la fe i
el culte amorós del Pare, únic Senyor, i
la fe i el culte amorós (el fiar-se i
l'estimar) als germans. S'hi juga davant
el diner la professió de fe monoteista
(un sol Déu vertader) o politeista (deus
o ídols de les riqueses, del prestigi, del

tengui allò que necessita. A aquell que
digui: "Jo ben bé que m'ho he guanyat",
Déu respon: "Però, hi ha algú que necessi-

ta això que tu has guanyat".

Per al xó Déu diu: "Quan segueu la
vostra terra, no arribarás a segar fins a
la partió del teu camp ni aplegarás les
espigolalles. Tampoc no esgotimarás o
singlonarás la teva vinya ni aplegarás els
grans que n'hagin caigut. Els deixarás al
pobre i foraster. Jo som Yahvé, el vostre
Déu" (Lv 19, 9-10). Aquesta és la lógica
de Déu, contrària a la lógica dels Zaqueus
que volen posseir més, tot, al preu que
sigui, fin a aconseguir que els altres no
posseeixin, fins a posseir els altres.

Sant Ambras explica la lógica del
diner, en el seu comentari sobre la vinya
de Nabot, del capítol 21 del primer 'libre
dels Reis: "La història de Nabot és llunya-

na a nosaltres, des del punt de vista
històric, però en la práctica és una reali-

Mini-manifestació aquesta setmana passada dels
veinats de la casa n.o 242 de la Carretera Militar

demanant justícia.

tat de cada dia. ¿Quin ric hi ha que no
tengui cada dia el desig de posseir les
coses dels altres? ¿Hi ha algú que s'acon-
tenti amb el que és seu? En la història
de la humanitat no n'ha nascut només un
d'Acab, sinó que desgraciadament Acab
neix cada dia i no mor mal en la història
present. I no ha estat assassinat un sol
Nabot en la . història; Nabot és oprimit
cada dia, cada dia el pobre és assassinat.
¿Fins on, rics, arribará la vostra malsana
avidesa? ¿Es que voleu viure vosaltres
tots sois sobre la terra? ¿Per qué despos-
seTu el qui és el vostre prorsme per excel.-
lència i reivindicau per a vosaltres la
possessió de la naturalesa? La terra ha
estat creada igualment per a rics i pobres;
per qué vosaltres, els rics, vos apropiau
en exclusiva del dret dé propietat?"

Sant Joan Crlsóstom . recorda que "les
Escriptures diuen que és ''robatori, avarícia
i frau no només el fet de prendre allò
que és els altres, sinó també el no donar
part d'alió que és propi als altres... Això
ho diu per demostrar als rics que alió
que tenen pertany al pobre, encara que
poder o de la força). S'hi juga davant el
diner la confessió de Déu o la confessió

d'ateisme, és a dir, la negació de Déu.
S' hi juga davant el diner el ser i el
mantenir-se fills de Déu o el ser i el
mantenir-se productes de les coses. S' hi

juga davant el diner l'ésser germans o

assassins.

"No es pot servir alhora Déu I el
diner" (Mt 6,24). No diu que el diner no
fora legalment obtingut. Pera I ' enfronta-
ment és clar. La lógica de Déu, Pare de
tothom i que ho posa tot en mans de
tots com a germans, contradiu la lógica
del diner: totes les coses per a mi sol
ara mateix! La lógica de Déu és aquesta:
un ésser i un tenir mesurat generosament
per la necessltat de I ' althl. La lógica
del diner consisteix en l'engrelxament
propi xuclant-li la vida a l'altre.

Es, doncs, clara la lógica de Déu. "Si
et quedes el mantell d'algú com a penyo-
ra, l'hi tornarás en pondre's el sol: és 'el
seu únic abric; si no l'hl tornassis, amb
qué jauria? Si no I ' hi tornes i clama a
mi, l'escoltaré, perqué jo som compassiu".
(Ex 22, 25-26). Segons la lógica de Déu,
el mantell (o la casa o l'obrer, o etc.)
tengut de manera legal no dóna dret a

fer-s'ho seu; "la legalitat i la justícia''
nCr donen cap dret; l'única justícia que
té valor davant Déu és fer que tothom
ho hagin adquirit per herència paterna o
que els vengui d'on vengui... Les coses o
riqueses, sigui com sigui que les hàgim

adquirides, pertanyen al Senyor".

El Zaqueu de I 'evangeli trié la lógica
de Déu.

Picadís d'espires
Bid flora d'es Col d'En Rabassa

D'ell s havia dit sempre
que era un home de profit.
Secretament, ells i tres o que é8 perfectament estta-
quatre més sabien amb tégic. Quants n'hi ha que
exactitut de qué i de (luí te'nn demanen deu, per
se'n aprofitava. arribar a cobrar-ne sis!

Som fenicis i això pesa lo

Tenia una gallina que
feia ous de dos vermells
i la va matar. No era ren- La història sol enaltir
dable. Un ou es un ou,	 als que l'ha protagonitzada
deia la gent, iii pagava lo

	 feels a una idea noble. Lo
mateix.	 mal és que no se'n assaben-

ten mai, ella. Els maten
abans, ben sovint.

Categoritzar des d'una
trona és molt fácil. Fins i
tot jo ao he fet qualque L'últim gargall de la in-
vegada, imagina 't 1 dignitat d'un home, Ji sól

quedar penjat al Llavi infe-
rior: davant la mirada in-
misericordi dels seus pro-

Un dele múltiples in-	 pia fUla. Sabeu-ho, trai-
conveniente de tenir un ar-	 dors1
ma, és que et predisposa
a utilizar-la. I és més mal.
Sempre és més mal.

Ningú sabrá mai la quan-
titat de valentia que sabia
generar la por d'aquell ho-

Es Ilengitatge de la pla-	 me.
na mallorquina "anar ar-
mat" té un significat amb
més connotacions sexuals
que béliques, eh?, no ho Dins el brut de la garri-
sabiau? ga també hi creixen arbres

ben drets, sense que ningú
els encobeiexi ni els estimi.
Però es per xaripa. Esser

Exagerar perquè i'en- jutge seria una gran con-
terwui el qur voh dir. cree

	
demna per mi. Paraula



MUEBLES
=COMERCIAL=

CASTILLEJOS

MATALASSOS, CANAPES FLEX - TRESILLOS
MOBILIARI DE CUINA

TALLER DE FUSTERIA
CARRER DE CASTILLEJOS, 1 i 3. Tel: 260580 -

* COLL D'EN RABASSA.

COPE -

Radio Popular

"ES COSA NOSTRA"

F. M. SO ESTEREOFÒNIC
97.5 MHz

~oh,"

I Mq.

BAHIA

DE
PALMA

Rop*

URBANITZACIÓ
SA TORRE

Surtida prolongació autopista.
A la carretera tse S'Arenal al Cap Blanc

quilónsetre 7'50.
Vencía de solars nevora la mar.

Visites: calla dia manco els ttimecres.
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Unes bones matines a l'Esglesia de S'Aranjasla aquestes festes de Nadal. El coro, va cantar tot el vespre.   

Sant josep i la Mare de Deu, amb el Nin acabat
de nciser.

La Sibilla de S'Ararijassa, va anunciar cástics
catisistrofes.

El nou rector de S'Aranjassa, Mn. Manuel Bou-
v: diri z ir amb	 awleqcs riatiur,

Els dilluns mati, en Tomeu Sbert parla de la nos-
tra comarca dins l'Especial Llucmajor.

Els dimarts, en Mateu Joan Florit denla crbniques
de S'Arenal i comarca dins el programa -Eh matins
a la freqüència modulada".



Molts de pastorets i pastoretes a les matincs de S'Arenal.
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Els angels cantaren moltes nadales. 	 La Sibilla de S'Arenal, des de fa molts d'anys és l'al.lota olivares.

CADA VESPRE, MARXA.
ELS DISSABTES I DIUMENGES,

MARXA A TOPE.

CARRER PERE BARTOMEU
SALVA - BALIZAR' 6

S'ARENAL DE MALLORCA.



GENERVI	

AJUNTAMENT DE PALMA

PROGRAMA FESTES DE SANT SEBASTIA

DIA 12 DIUMENGE
12,00 h. Parc de la Mar.-- "S'Estornell" (grup de teresetes).
12,00 h. Camp Red6 (cantonada C/. Colliure-Fellp II).- Banda Municipal.
12,00 h. Son Forteza (plaga).- Banda Almudaina I Banda de Son Rapinya.

DIA 13 DILLUNS
19,00 h. Parc de la Mar.- - Inici Curs d'Estela.-- informació I inscripció: Negociat de Cultu-

ra I Joventut. - Preu: 500 pta.
19,00 h. Palau Soltarle.- Inaugurad() "L'escolla sota el franquisme. Qué s'aprenia als !libres

de textx?".
20,30 h. Esglésla Sant Fallo Neri.- IV Setmana de Cant Coral: "Brotet de Romaní" I An-

tics Biavets de Uuc.
DIA 14 DIMARTS

20,00 h. Audithrium.-- "Orquestra Simfhnica Clutat de Palma".
20,30 h. Església Sant Felip Neri.- Cor "Els Oucells", Coral de Consell.

DIA 15 DIMECRES
20,30 h. Església Sant Felip Neri.-- IV Setmana de Cant Coral: S'Alzinar I Sant  Feliu.
22,00 h. Audltórium.- "Els Joglars", amb "Virtuosos de Fontalnebleau". - Preu: 600 pts.

DIA 16 DIJOUS
16,00 h. Revetia de Sant Antoni, Son Ferriol.
18,00 h. Son Rapinya.- Placa Son QuInt (Grup teatral "Ale HoPl•
18,00 h. Hostalets.- • Plaga Santa Isabel.- Banda Municipal.
20,00 h. Na Burguesa.-- Amollada de coets.
20,00 h. Sala d'Exposicions de la Banca March. - - EXPOPALM A 86. Inauguració Exposició

filatélica.
20,00 h. Foguerons I coets a les següents barriadas: "S'Arenal, Calatrava, Camp Redó, Cá's

Capiscol, Coll d'En Rabassa, Hostalets, S'Indloterla, Es Jonquet, Polígon de Lievant, Mollnar,
Puig de Sant Pera, Rafal Nou, Rafal Vell, Santa Catalina, Secar de la Real, Son Cladera, Son
Fortesa, Son Oliva, Son Serra, Son Rapinya, Son Roca 1 Génova.

20,30 h. Esglésla de Sant Felip Neri.- IV Setmana de Cant Coral.- Nins Cantor de Sant
Francesc, Cor Studium.

22,00 h. Audithrium.- "Els Joglars", amb "Virtuosos de Fontalnebleau".- - Preu: 600 pta.
DIA 17 DIVENDRES

11,00 h. Carrer de Sant Miguel.- "Beneldes de Sant Antoni".
15,30 h. Son Ferriol.- Beneldes, concurs de carrosses, bestia,! animals de la pagesia, amb

la participació de dimonls I caparrots.
1,8,00 h. Son Roca.-- Pista Esportiva: Grup teatral "Ale Hop".
19,00 h. Son Ferriol.- Grup "Revetla de Sant Antonr.
19,30 h. Puig de Sant Pare.-- Cripta de Sant Llorenç.- "La Cuarta Sciéncla.
20,00 h. Teatre Cinema Municipal.- Presentació del llibre: "La persecució política de la

Ilengua catalana" pel seu autor, Francesc Ferrer.
20,15 h. Sa Calatrava.- - Església de Santa Fe.-- Grup "Stúdium".
20,30 h. Església de Sant Fallo Neri.- - Corals de Portares 1 Felanitx.
22,00 h. AudIthrium.--- "Els Joglars", amb "Virtuosos de Fontainebleau".-- Preu: 600 pta.

DIA 18 DISSABTE
11,00 h. Plaça Major. -- "Sa Flreta", animació infantil.
11,00 h. Es Jonquet, Plaga Vapor.-- Grup teatral "Ale Hop".
11,00 h. Palau Municipal d'Esports. - Gimnástica Rítmica.
12,00 h. Parc de la Mar.- Trofeu de Plragülsme.
16,00 h. Son dadora, Plaga Moreia.- Grup teatral "Ale Hop".
16,00 h. Pol(gon de Llevant, Centre Cultural.- Crup "Sintagma Músleum".
18,30 h. Església de Son Rapinya.- "Stúdium".

19,00 h. Es Jonquet, Placa Vapor.- - Foguerons.
20,30 h. Cas Capiscol, Parrhquia Ressurecció.- Coral "Es Taller".
20,30 h. Palau Municipal d'Esports.-- Trofeu Tir Olímplc.
20,30 h. Església de Sant Fellp Neri.-- Capella Oratoriana i Coral Murta.

DIA 19 DIUMENGE
11,00 h. Es Mollnar.-- Grup teatral "Ale Hop".
11,00 h. Parc de Bellver.- Cross Popular Bellver.
11,00 h. Polígon de Llevant.-- Kárting.
11,00 h. Palau Municipal d'Esports. - Trofeu de mitad&
11,00 h. Parc de la Mar.- Trofeu de Piragüismo.
12,00 h. Parc de la Mar.- Exhibició d'Estela.
12,00 h. Palau Municipal d'Esports.-- - Trofeu de ti,' amb arc.
12,00 h. Parc de la Mar.- Crup de ball de bot "Tramundança".
12,00 h. Rafal Vell, Placa.--- Banda de Música Almudaina 1 Son Rapinya.
16,00 h. Rafal Nou, Zona Verda.- Grup teatral "Ale Hop".
18,00 h. Plaga de Santa Eulàlia.-- Taller instrumenta Musicals.
21,00 h. Revetla de Sant Sebastlá:
Plaga Major.-- Hombres G, Luz Casal, Acuarios, Trazom Tiara.
Plaga de Cort. - Mary Sampere, La Pequeña Compañía, Condes, Frenesí i Jaume Sureda.
Plaga de Santa Eulálla.- Rondalla Bellver, Ahornar, Revetla de Sant Antonl, Tonadas de

Mallorca, Calltja, Sis Som, Música Nostra, Tomeu Penya, Xeremies.
22,00 h. Plaga de Sant Francos.- El Fary, Los Rociares, Ballet Espanyol.
22,00 h. Audithrium.- "Els Joglars", amb "Virtuosos de Fontalnebleau".-- Preu: 600 pta.

DIA 20 DILLUNS
10,00 h. Parc de la Mar.- D'acta deis radloaficionats.
10,30 h. Ala Seu.- Celebració Solemne de  l'Eucaristia.
12,00 h. Plaga de Cort.- °lada Ciclista.
12.00 h. Palau Municipal d'Esports. -- Trofeu de tir amb are.
12,00 h. Hiphdrom Son Pardo. -- Diada Trotona.
12,00 h. Pare de la Mar.- ExhIbicló d'Estela.
16,00 h. Son Oliva.-- Final del carrer Tte. Oyaga.- Grup teatral "Ale Hop".
20,00 h. Audithrium.- "Els Joglars", amb "Virtuosos de Fontalnebleau". Preu: 600 pta.
20,00 h. Saló de Sesslons de les Cases Consistorlals: "Veredicte deis Premie Ciutat de Pal-

ma".
DIA 21 DIMARTS

18,00 h. Génova, Plaça.- Grup Teatral "Ale Hop".
22,00 h. AudIthrlum,- Orquestra de Cambra "I Sollsti Aqullani". Preu: 300 pta.

DIA 22 DIMECRES
20,00 h. Teatre Principal. - Recital Lírle-vocal "Veus Nostres".- Preu: 300 pta.
22,00 h. Teatre Cine Municipal.-- Recital de Ramon Muntaner.- Preu: 300 pta.

DIA 23 DIJOUS
20,00 h. Teatre Principal.-- Recital Lírico-voc,a1"Veus Nostres" (segona part).- Preu: 300

pta.
22,00 h. Teatre Cinema Municipal.- - Recital d'URKO. Preu: 300 pta.

DIA 25 DISSABTE
10,30 h. Plaga Major.- "Fes-te la teva juguete".
18,00 h. Piala Major.-- Bandea de Música: S'Almudaina, Son Rapinya I Municipal.
19,00 h. Santa Catalina, Església de Sant Matgí.-- "Stúdium".
20,00 h. S'Indloteria, Esglésla Parroquial.- - "Es Taller".
20,00 h. Teatre Cinema Municipal.- "La Noche de las Tríbadas" Grup teatral "Barquillo

44".- Preu: 300 pta.
DIA 26 DIUMENGE

11,30 h. Pare de la Mar.- Matinal de Jazz.- - Téntol,  Harmònica Coixa, Trébol.

SEBAS TIA
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Els hotelers, brindaren per 1 any nou amb cava catalana al Club Nàutic de
S'Arenal. També celebraren l'entrada al Mercat Comú Europeu.

El senyor Gaspar Oliver, conseller d'Indústria i Comerç del Govern Balear
va celebrar la nit de cap d any al Club Nàutic de S'Arenal.

En Goinila, un dels millors corredors ciclistes de Mallorca, va celebrar,
amb els seus amics, l'entrada de l'any 1986, al Restaurant Brassilia de

Ca n Pastilla.
El secretari de la Federació Balear de Futbol i els seus amics, també eren al

- Restaurant Brassilia la nit de Cap d'any.

ELECTRODOMÈSTICS - LLANTIES -
TELEVISORS - OBJECTES DE REGAL

LLISTES DE BODES

CARDENAL ROSSELL 86 - TEL: 26 96 20

CARDENAL ROSSELL 69-. TEL: 26 21 60

JOAN MIRÓ, 295 - TEL: 40 1g 83
ES COLL D'EN RABASSA I CIUTAT DE MALLORCA

YIT.11~47~~101111~ 	



Calle Trafalgar, 22

Tele. 20 88 18 - 28 87 01

CIUDAD JARDIN

Coll den ~asea

9ocr¿row6ao E

Dfiluns, tancat

COMERCIANT!
L'IVA JA ÉS AQUÍ

INFORMA'T A

TOT INFORM
CARRER TRASIMENO, 36 - TEL: 26 84 50

S'ARENAL

MARISQUERIA
D.M.

CARNS, PEIXOS I MARISCOS
CUMA BASCA

CARRER DE MAMA ANTONIA SALVA, 35

S'ARENAL DE MALLORCA

•

CENTRE OPTIC
EXPOLENT
LENTS DE CONTACTE

CONTROL VISID

M. COLOMA DAR(

OTIC OPTOMETRISTA

CONTACTbLEG

REMA, 26- S'ARENAL - Mi:FM 26 33 74

onált0"
e

CHINA
ItsSTAURANr

Cjoaqum Verdaguer. 12
Arena! Tel. 28 6721
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nacionalisme marxista als Pahos Catalans La Guerra Civil els fets de maig (I)
dia 18 de julio!, Corn-

panys digué que no passa-
va res i que tothom se
n'anés a dormir. La CNT
concentra militants davant
les casernes i els llocs es-
tratègics. EL POUNI con-
vocava a la lluita, a la vaga
general i cridava als soldats
a que desertessin. Les ar-
mes amagades el 6 d'octu-
bre començaren a ser de-
senterrades i a la matinada
del 18 de juliol, a Barcelo-
na, començaren els trets.
Els gabocs es van dirigir
cap el centre; davant de la
universitat queien morts
Germinal Vidal, secretari
general de les joventuts
del POUM, Graells de les
J. Socialistes Unificades i
Obregón de les J. Lliber-
tàries. La insurrecció havia
fracasat gràcies a la inicia-
tiva de la CNT però aques-
ta, desoint les propostes
del POUM, no vol prendre
el poder. Quan es forma el
Comité de Nlilicies, en Jo-
sep Rovira representa al
POUN1 en aquest organis-
me. El POUM, com la resta
de partits i sindicats, requi-
sa alguns locals i s'instala
a la caserna d'artilleria de
Barcelona que s'anomena-
rà d'ara en endavant "ca-
serna Lenin". El primer
diari que tren el POUN1 és
en català: "Avant"; mes
tard "Combat" a Lleida i
"Front" a Terrassa. Es dis-
sol l'exèrcit permanent i es
substitucix per les milicies.
Nin escriu: "El desencade-
nament de la rebel.lió del
19 de julio l accelerà el pro-
cés revolucionari, provoca
una revolució proletaria

més fonda que la revolució
russa".

Els plantejaments del
POUNI • davant la guerra
partien que no es tractava
de salvar la República bur-
gesa. La insurrecció prole-
taria havia estat provocada
pels militars i no es podia
tornar a una situació com
l'anterior al 19 de juliol.
La revolució i la guerra
són inseparables: cal esta-
blir la democracia obrera i
instaurar la República So-
cialista

Davant els processos de
Moscú (19-23 d'agost
1936) contra Kamenev,
Zinoviev i altres companys
de Lenin, mentre el PSUC
gairebé no en parla el
POUM mantingué una du-
ra crítica alertant sobre el
perill que representava a
Catalunya un PSUC infeu-
dat a la I.C. i a les ordres
que arribaven de Moscú
canalitzades pel crisol so-
viètic a Barcelona, Anto-
nov-Ovsenko. Cal destacar
també que davant la revo-
lució dins el PSUC cada
cop s'hi refugiaven els ele-
ments més dretans. Quan
se saben les execucions de
Zinoviev i els altres, la
"Batalla" declara: "En
nom del socialisme i de la
classe obrera revoluciona-
ria, protestem contra el
crimen monstruós que aca-
ba de perpetrar-se a Mos-
cú". Per la seva part el

PSUC comença a parlar
dels processos i critica el
POUNI amb els matcíxos
arguments policiacs que
Stalin fa servir contra els
processats.

El dia 24 de juliol
2.800 homes comandats
per J. Arquer i Manuel
Grossi marxen cap el front
d'Aragó. Al mes de setem-
bre s'originen fortes ten-
sions entre caps de la 29
divisió de l'Exèrcit de
l'Est. Arquer i Durruti no
s'entenen, els cenetistes es
creuen autosuficients i me-
nyspreen la presència al
front dels poumistes. El
POUM retorna Arquer a
Barcelona i Rovira, un ele-
ment molt més d'acció,
pren el seu lloc a l'Azagó.

A nivel internacional
el POUNI era membre del
Buró Internacional d'Uni-
tat Socialista Revoluciona-
ria que reclutava militants
internacionals i defensava
la posició del POUM en
competència amb la Inter-
nacional Comunista cosa
que exasperava Moscú i al
"partido" (ara PSUC). En-
tre els milers d'estrangers
que ving-ueren a Catalunya
a lluitar en les files del
POUNI hi havia G. Orwell,
que va ser testimoni excep-
cional dels fets dels maig
del 37.

Des del començament
de la revolució el POUNI es
presenta en tots els orga-
nismes: Comités de Mili-
cies Antifeixistes, Consell
d'Economia, Patrulles de
Control, Consells Munici-
pals, etc. Més tard entrará,
igual que la CNT, en el go-
vern de la Generalitat on
Andreu Nin fou conseller
fins que l'Esquerra i el
PSUC el feren fora seguint
°vires de Moscíl, que supe-

ditava l'ajut a Catalunya a
les següents condicions:
que no es permetés que el
POUNI seguís en el govern,
i que la Generalitat se sot-
metés al programa general
establert pel govern espa-
nyol. L'ajut a Catalunya
en forma de queviures i
material (però cap arma)
va començar a arribar el
mes de desembre i inme-

La reconversió indus-
trial és, sens dubte, un te-
ma polèmic. A causa de les
seves repercusions socials
—atur, sobretot— són for-
tament discutides les me-
sures adoptades per ajustar
els processos de producció
a la modernitat --la parau-
la de moda, i perdó per
la redundància. Els conti-
nuats i notables avenços
tecnològics permeten eli-
minar llocs de feina. I aquí
comença el trull. Especial-
ment si els responsables
en són els socialistes. La
reconversió siderúrgica, la
naval...

Però, la més espectacu-
lar de les reconversions co-
mençà un vint de novem-
bre. Ara fa deu anys.

En aquell temps les nos-
tres contrades eren plenes
d'una homes que es dedica-
ven a la desinteressada i
benefactora tasca de pre-
parar els feixos de llenya
per a tothom. Per aixó,
seis anomenava feixistes

diatament Andreu- Nin fou
eliminat del govern, les mi-
licies iniciaren un llarg pro-
cés de reconversió en exèr-
cit regular i el govern espa-
nyol (instal.lat a València)
comença a assumir autori-
tat sobre la indústria cata-
lana a l'espera que els es-
deveniments Ii permetessin
assumir la totalitat del po-
der polític al Principat. Al

El terme "llenya" s'ha
d'entendre en sentit estric-
te, i també en la seva ac-
cepció metafórica.

El director de l'empresa
tenia clars els criteris de re-
partició. De llenya metafó-
rica, en distribuía en abun-
dància a tots els qui discu-
tien els seus mètodes de di-
recció. Quan es tractava
de llenya per fer foc, afa-
voria que els feixistes es
desviassin cap a la tempta-
ció, tan humana, de fer els
seus feixos sensiblement
més grossos que els dels
altres. Malgrat tot, la majo-
ria no protestava: la Distó-
nia es mostrava generosa
amb el director i mai no hi
havia hagut tanta llenya
per repartir com aleshores.
La gent ho atribuia als
seus métodes.

Per desgracia, ai!, res no
hi ha etern. A pesar dels
seus esforços, el director
no aconseguí vencer les
lleis naturals i l'intent
d'immortalitat física fou
un estrepitós fracas. A més.
pels territoris vetnats Oía-

git de moda un., ma-

diari "Pravda" de Moscú,
tres dies després de la sor-
tida del govern de Nin
apareixia una nota que
deia:

"A Catalunya ha co-
mençat dels
trotsquistes i els anarco-
sindicalistes; es portará a
terme amb la mateixa
energia amb qué es realitzá
a ¡'URSS". Simó Ballester

nera diferent de gestió em-
presarial, basada en méto-
des essencialment oposats
als nostres. Tècnicament,
es coneixia amb el nom de
democracia.

Els dirigents amb més
visió de futur copsaren
que, per continuar dins la
repartidora, no quedava al-
tra alternativa que proce-
dir a la modernització de
les estructures. Dur a ter-
me una profunda reconver-
sió industrial, básica per a
la supervivència de l'em-
presa. Canviar o morir.

I és important remarcar
que el procés d'adaptació
als temps moderns fou ra-
pidíssim. La majoria dels
feixistes aprengueren amb
relativa facilitat les noves
tècniques; es convertiren
en fermíssims defensors
dels seus avantatges, fins
a renegar dels sistemes que
pocs dies abans encara
aplicaven. Es reconverti-
ren en demòcrates. Tot un
exemple d'acomodació per
a les generacions futures.

En Calaix Desastre

Vint de novembre gloriós EAsz.
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a sa comisaria de S'Are-
nal. lii ha gent nova.

Una millora important
i necessaria es vol ver a
l'Església de S'Arenal. Es
tracte d'unir l'esglésiaeta
vella amb la nova, per me-
di d'una escala interior.
Endevant pare Jordi.

- I fins dintre de quin-
ze dies, estimats amics.

HCONGÚS
TER NACIO
NA E. LA
LLENCVA.
CATALANA

MCMVI86
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Esbertades í altres coses
Partit Arenal-Campos.

Victoria local per 3-1.
Triomf merescut de
l'equip que presideix en
Vicens Mateu. La manca
de bon futbol fou susti-
tuida per la molta volun-
tat que posaren els juga-
dors de cada plantilla.

El S'Arenal alinea a
Bernat: Angulo, Quique,
Campins, Zamora, Mena,
Angel, Trujillo, Sagrera,
Manolo, Bueno.

Canvis, en Layos per
Sagrera i Cano per Angel.

El Campos alinea a
Adrover: Mas, Lladonet,
Servera, Rigo, Gil, Andreu,
Caldentey, García I, Roig,
Puigserver.

Canvis, en García II en-
tra al lloc d'en Puigserver
i en Durán per en García
1.

Arbit Salieras, acepta-

ble, ajudat per Macías i
Delgado.

Gols de Manolo, al pri-
mer minut.

2-0. Trujillo, al minut
40 i 3-0 per obra de Angel
quan arribava el minut 58.

El gol del Campos,
l'aconseguí Gil, en un "pe-
nalti" un poc rigurós.

Va de bó, lo de fer-se
un camp municipal de de-
ports a S'Arenal.

—Com ho sabs, ber-
gant?

—Fío va aprovar s'ajun-
tament de Llucmajor. I
ademés es diaris també ho
digueren.

—Ah...!
—O no to creus?
-Aquesta vegada va de

bó. Ja tenen deu milions

de pesetas per començar.
1 després vindran subven-
cions del Govern Balear i
del Consell, entre altres.

—Estam, idó, d'enhora-
bona.

—110 de s'IVA, que te
pareix, estornell?

—Es un impost mes?
—Diuen que ets altres

impostos els retiren.
- "Benaventurat tú,

que creus amb l'IVA".
—I perqué me dius aixO,

banas tra?
—Perque tu serás com

els que creuen amb els
passos "cebra", perque ells
veuen més prest a Déu.

—I ses relacions de
Aliança Popular, junta de
S'Arenal i junta de Lluc-
major, com estan?

—Estam fredas, encara.
Es una llástima, amic, això.

—I	 quan s 'arreglará
aquest asumpte, mestre?

—Quan s'acostin ses
eleccions, esper jo.

—Nousé, nousé...

—I perque es que no
s 'entenen?

—I que vols que te di-

- No será per coman-
dera?

—No, home. Cree que
no.

--Ah...!

Lo que es ben segur
es que els de Llucmajor
i els de S'Arenal tendrien
que anar més units. Uns i
ets altres, pens jo.

—De s'unió surt sa for-
ça.

—Escolta tú. I que en-
tens per politica?

—Politica es cercar de-
sinteressadament el millor
pel poble.

--Ah...!

L'arribada dels Reis fou
marevellosa. Llástima que
fes un horabaixa de vent
i fred. Pero, l'organització
fou bona. Cavalls, barcasas,
llum, juguetes, alegria, tot
una festa grossa i bonica.

Enhorabona als organit-
zadors.

Antoni Galmés, arena-
ler, acaba de fer el pregó
d'un llibre que s'ha editat
a Mancor, titulat "Canço-
ner de Sant Antoni".

Un éxit mes d'Antoni
Galmés, una persona que
estima lo nostro com el
que rnés.

Enhorabona.

Mena, el jugador del
S'Arenal es el máxim go-
letjador d'aquesta tempo-
rada. Mena es el jugador
que té mes possibilitats
de aconseguir dur-se'n el
trofeu donat per Agencia

Fotografia davers l'any 1970. Era president de la Federació Balear de
Ciclisme en Pere Canals de l'hotel Sant Diego. Ara, el president que a estat
elegit, com tots sabeu, es el seu germá Mateu. I abans, fou president balear
el seu pare, Andreu (E.P.D.). Total, tot queda a casa.

Pero, avui hem cregut oportú treure aquesta fotografia, una data que ja
es història, però que cobra actualitat. D'esquerra a dreta poden veure, mes-
tre Rafael Araujo (de cocheras) president honorari del Club Ciclista Are-
nal: en Vicens Tur i Tur, gran aficionat i millor  fotògraf deportiu que ara
está establit a Formentera: Lluis Puig, aleshores president de la Federació
Espanyola i ara president de la Unió Ciclista Internacional: en Toni Timo-
ner, ex-gran figura del pedal: en Pere Canals (que convidava): el nostre
col.laborador Tomeu Sbert i el aleshores vice-president balear, Tofol Ca-
rri A. El lloc es "Sa Talayeta" d'Algaida.

Bartomeu Xamena Simonet, té moltes possibili-
tats d'esser elegir millor empresari de Balear de

1985. Aquí,,parlant per la radio.

Atare Nostrum de S'Are-
nal a casa seva.

Manolito també té mol-
tes possibilitats. I Truji-
llo.., i tots el demés.

--Només, pot ser un,
estrumbol.

—Mentres tenen Higa
per devant, qualsevol, be-
neitot. L'asumpte es aficar
la pilota dintre la porteria
contraria.

—I si la pilota encara
que xutan no va a porta,
qué?

Canviar sa porteria de

- Vaja, vaja. I si la para
es porter contrari?

—Comprar es porter.
—Sí, sí. O que es tiri a

s'altra banda...
—Anem a fer una "co-

pa", ets incorregible.

La Policia Nacional ha
tingut canvi de "mandos"

JOIERIA RELLOTGERIA

riu CHISUN
Centre

Tel. 269815 .

ASSEGURANCES MARE NOSTRUM

Assegurances en general.
Tota mena de assegurances.

Plaça Major, 1
S'Arenal
Tel. 265374

I ara també:
C/. Marbella, 31
Ca'n Pastilla
Tel. 267654

MARE NOSTRUM AL SERVEI DE TOTA LA PLATJA DE
S'ARENAL



La familia Voisin com-
posta per 33 persones
que va passar unes set-
manes a l'Hotel Sant
Diego. Un récords d'ha-
bitacions, llogades a la

mateixa familia.

Equip d'Eléctrica "El
Gaucho" de S'Arenal.
Quedaren campions al
torncix de Ca'n Prunes
guanyant 15 dels 16
partits del campionat.

Joc d'escacs gigant a la
Platja de S'Arenal. La
gent lii juga els dics

soletjats.

passat dissabte, dia
11 de gener, s'obriren les
celebracions que, amb mo-
tiu de les festes de Sant
Antoni i Sant Sebastià se
fan a la nostra comarca.
Els foguerons de Sant An-
toni a Sant Jordi, se cre-
maren a la barriada de Son
Fullana, sota la organitza-
ció de veihats, la Caixa de
Balears, Sa Nostra i el su-
port del Govern Balear.

Na Catalina Mateu i els
seus amics, cantaren can-
cons mallorquines, va ac-
tuà el conjunt Saniley,
balls mallorquins per la
Rondalla de Bellver.

A la fotografia de l'es-
guerra, hi poden veure en
Jaume Peladá i els seus
amics, preparant l'escenari
de la festa.
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Nou míssil destinat
a la «guerra dels
estels» dels EUA
Washington. — El departament
nord-americà de Defensa an-
uncié divendres la signatura
d'un contracte de 331 milions
de dólars amb l'empresa
McDonnell Douglas per a la fa-
bricació d'un missil destinat a
interceptar ogives a l'alta at-
mosfera. Aquest contracte de
cinc anys forma part de la
«guerra dels estels» El míssil,
que es dirá HEDI. transportará
una cárrega no nuclear i podrá
ser emprat fins una altura de
cent quilornetres

Un bisbe italià, per
l'objecció de
consciència fiscal
Trieste (Italia). — Escandalitzat
pel comerç d'armes i les des-
peses militars, un bisbe italià
ha invitat els cristians a practi-
car «l'objecció de consciencia
fiscal». El bisbe de Trieste, Lo-
renzo Bellomi, demana que no
es pagi a l'Estat la part de l'im-
post (5,5 per cent) correspo-
nent al pressupost de Defensa
a Italia. La indústria italiana
d'armaments produeix per
valor de dos biliOns i mig de
lires anuals, el 92 per cent de
les quals són exportades

Pensionistes de tot
l'Estat, de vacances
a Benidorm
Alacant 0Alacant9. — Cinc mil
pensionistes de tot l'Estat es-
panyol passaran uns dies de
vacances a Benidorm gràcies
a l'acord signat entre l'Institut
Nacional de Serveis, el fons de
solidaritat per a l'ocupació i
una cadena hotelera. Aquestes
vacances, que es faran durant
els primers mesos d'aquest
any, tindran una durada de
quinze dies i un cost total de
17.600 pessetes per pensio-
nista. El ministeri de Treball en
pagará un 45 per cent.

Els solters de Plan
faran una altra festa
a la primavera
Plan. — Els cent vint-i-nou sol-
ters i les quinze solteres dels
pobles de la vall de Gistain, al
Pirineu de Osca, ténen previst
de celebrar a Plan una altre
festa dels solters amb l'objectiu
de trobar parelles. La festa se
celebrará la primavera vinent i
tindrà algunes innovacions re-
specte de la de l'any passat,
com és la creació d'una agen-
cia matrimonial popular que
acollirá les peticions de tot Es-
panya. Així, cada soltar o solte-
ra hi podrá enviar les seves
dades i la descripció de les
persones amb qui li agradaria
relacionar-se. D'ençà de la
festa passada, ja s'han casat
sis solters de Plan.

El dólar continuará
caient el 1986,
segons els experts
Nova York. — La caiguda del
dólar prosseguirà durant l'any
1986 amb l'excepció d'una
possible petita pujada durant
el primer trimestre, segons que
indiquen els experts banquers
nord-americans consultats pel
diari «The Wall Street Journal».
Durant els primers mesos de
l'any, la moneda nord-
americana continuará la seva
pèrdua de valor i, tot i que es
recuperará lleument durant un
curt període de temps, prosse-
guirà la seva baixa durant tot
l'any. El pronòstic dels experts
és que la caiguda del dólar
será del 10 al 15 per cent.

Un home se suicidá
4 dies després de
tocar-li la rifa

Herrara del Duque (Badajoz).—
Aldolfo Martín, «El Temprano»,
a qui li van tocar quatre milions
de pessetes a la rifa de Nadal,
es va suicidar dimecres,
quatre dies despres de la rifa.
El mort va deixar una nota on
deia que no culpessin la seva
dona. Adolfo Martín, que es va
penjar al lavabo de casa seva,
estava jubilat i no tenia fills. Els
seus veins asseguren que el
matrimoni no tema problemes
econòmics i que era una pa-
rella modélica.

L'aigua ja és un
bé de domini
públic
Madrd — l'aigua és a partir
d'ara un bé de domini públic ja
que ahir va entrar en vigor la
nova llei d'aigües, aprovada el
passat 2 d'agost i publicada
ahir al BOE. La definició del
domini públic de l'aigua es re-
fereix a qualsevol tipus d'aigü-
es continentals i elimina la fa-
cultat d'apropiar-se de les
aigües subterrànies en els ter-
renys d'una finca. En lloc de
propietat d'aigües subterrànies
hi haurá una concessió per
part de l'Administrtació pública
sempre que s'utilitzi

Demanen 22 anys
de presó per a cinc
guàrdies civils
Sant Sebastià. — El fiscal de
l'audiencia provincial de Sant
Sebastiá ha soilicitat un total
de vint-i-dos anys i mig de
presó per a cinc guardies
civils processats per un pre-
sumpte delicte de tortures a
Juana Goikoetxea, segons
que informaren fonts de l'acu-
sació particular. Juana Goiko-
etxea, de cinquanta-cinc anys,
va ser detinguda a casa seva
l'1 de gener del 1982 acusada
de pertànyer a bandes arma-
des i Ii fou aplicada la !leí anti-
terrorista. Nou dies després va
ser alliberada sense cárrecs.

Elogis de l'ONU al
nou pla de lluita
antidroga
Viena. — La junta internacional
de fiscalització d'estupefaents
de l'ONU elogia en el seu infor-
me del 1985 la tasca portada a
terme pel govern espanyol en
el nou pla de la lluita anUdro4a.
En l'informe anter: )r. s ' , avia
posat en dubte que a Esp. aya
es controles l'opi dedinat a ús
farmaceutic. Aquest any l'ONU
no en parla. A més, la JIFE
visité Espanya a principi de
l'any passat per tal de compro-
var que les lleis antidroga es-
panyoles no violaven les
normes de la convenció d'estu-
oefaents del 1961.

El 1985 augmentà
la producció
d'automòbils
Madrid.— De gener a novembre
del 1985, la producció d'auto-
mòbils de turisme va créixer
d'un 4,5 per cent en relació
amb el mateix període de l'any
anterior, segons que va infor-
mar la patronal del sector.
Durant el mes de novembre, la
producció va ser de 117.716
vehicles, és a dir, un 2,4 per
cent més que en el mateix perí-
ode de l'any anterior. Els fabri-
cants estimen que persisteix la
reanimació iniciada el mes
d'octubre, encara que trenca
amb l'evolució mitjana de la de-
manda durant la resta de l'any.
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Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

JOSEP LLUÍS COSTA I DÍAZ
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Efemérides d'aquesta quinzena
16-1-1716.—	 Establi-

ment del Decret de Nova
Planta al Principat.

16-1-1979.— El Sha
abandona per sempre
l'Irán.

174-1287.— Alfons
d'Aragó entre a Menorca.

17-1-1966.— Accident
a Palont:aes, .(5.ndalussia.
I) dels USA, amb

càrrega atómica, colisionen
i cauen al mar. El ministre
d'Informació i Turisme
d'aquell temps, Manuel
Fraga Iribarne, acompa-
nyat de l'embaixador dels
USA, es banyaren en una
zona propera a 'accident
per demostrar que els
avions no duien cárrega
e xplossiva.

18-1-i871.— París cau
en poder de l'Alemanya
de Bismark, que proclama

alemany. Pels trac-
tats de Versalles Frank
furt França perdrá Alsacia
i Lorena.

19-1-1960.— Fundació
de l'Associacció Catalana
d'Escoltisme.

21-1-1793.— Es guilloti-
, iat Lluís XVI de França
els revolucionaris.

23-1-1939.— Els governs
,i'Euskadi, de la Generali-
tat i de la República aban-
donen Barcelona. Comen-
ça l'èxode de milers d'es-
panyols cap a l'exili.

24-1-1969.— El Govern
central declara l'estat d'ex-
cepció durant res mesos i
restableix la censura de
premsa.

24-1-1976.— Signatura
del Tractat de Cooperació
Espanya-EUA.

24-1-1977.— Un esca-
o t feixista ametralla el

•espatx deis advocats labo-
ristes de CC.00. al carrer
(l'Atocha a Madrid matant
vuit persones.

25-1-1235.— Mor a Ma-
llorca Ramón Llull, escrip-
tor, filòsof i místic viatger,
que amb obres com "Blan-
quema" i "Llibre de
lAmic i Amat", ha estat el
primer gran escriptor culte
de la literatura catalana.

25-1-1641.— Batalla de
Montjuic durant la Guerra
dels Segadors. Les forces
catalano-franceses rebut-
gen !'exèrcit castellà que,
(lesmoralitzat, es retira a
Tarragona. L'èxit te un
ressò enorme i consolidará
la revolta catalana, fet que,
afegit a l'alçament portu-
ués, ferá la situació de

Josep Mir i Pizá, fill
del metge Mir, ha estat
llicenciat	 en	 Dret
aquest passat mes de
desembre. Encara no
está col.legiat, però fa
feina amb el misser
Amengual a un des-
oatx de la Plaga de la
Reina Maria Cristina

de S'Arenal.

Felip IV desesperada.
26-1-1812.— Napoleó

divideix el Principat de Ca-
talunya —incorporat a
l'Imperi francés— en qua-
tre departaments; Ter, Se-
gre, Montserrat i Bogues
de l'Ebre on hi afegeix en
part les terres catalanes
d'Aragó.

26-1-1950.— Constitu-
ció de la República de
l'Unió India.

27-1-1939.— Un dia des-
prés de l'entrada de les
tropes franquistes, el "Jefe
de Servicios de Ocupación
de Barcelona", dicta un
ban: "Persuadido de que
Cataluña siente a España y
a la unidad española... es-
tar segurds, catalanes, de
que vuestro lenguaje, en el
uso privado y familiar, no
será perseguido...".

2 8 -1-1939. -- Travessen
la frontera els primers re-
fugiats catalans, que són
instal.lats als camps de
concentració de Voló, Ar-
gelers, Prats de Molió, Sant
Cebra, etc.

28-1-1967.— Primer
procés per associació il.lici-
ta a membres de CC.00.
de l'empresa Standart Elèc-
trica.

29-1-1579.— Es procla-
ma ['Unió d'Utrecht, pri-
mer pas cap a la indepen-
dencia dels Palos Baixos.

29-1-1981.— Dimissió
d'Adolfo Suárez com a
president del Govern de
l'Estat.

304-1948.— Un fanàtic
indi assassina a Nova Delhi
el líder pacifista Mahatma
Gandhi, forjador de la in-
dependencia de la India.

304-1972.— Diumenge
sagnant a Belfast, l'exercit
britànic dispara contra una
manifestació pacífica.

31-1-1924.— Comença
la redacció definitiva del
diccionari català-valencià

-balear treballant-hi Mn. An-
toni M. Alcover, Miguel
Colom i Francesc de B.
Moll. Després de la guerra,
Francesc de B. Moll treba-
liará amb la col.laboració
de ,Sanchis i Guarner i
Aina Mol] i Marqués.

11111n11
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S'Arenal. C/. Gaspar Rullán, 5 - Edifici de
l'Ambulatori de la S.S.

Con d'En Rabassa: Carrer Mare de Deu de la Vic-
tbria. (Edifici Escola Pública).

Sant Jordi: C/. Bauçá, 38 (Centre Cultural).

De dilluns a divendres, de 15 a 21, dissabtes, de
10 a 14.

Es Molinar: C/. Xadó, 5. Obert, de dilluns a di-
vendres, de 16 a 19. De dimarts a dissabte,

9 a 13.

CURTITS
Avinguda Nacional

devora

HOTEL TOKIO

I El darrer crit en bosses i articles en pell



Sant Jordi és un poble de taxistes. Els taxistes de Sant Jordi fan dinars ca-
da quinze dies a un local de Son Fullana. Mengen i fan tertúlia. I saben

moltes coses els taxistes.

La tertúlia

Hola, som en es
...CLUB MENTA.

Hallo, ich bin... im
CLUB MENTA.

Helio, I am ...in CLUB
MENTA.

MASTER CLUB

MENTA
Obert des de les 21,00

hores
Carrer Amilcar,

cantonada Cannes.
S'ARENAL DE

MALLORCA

HOTELS, DISCOTEQUES,
COMUNITATS, XALETS

TV VIA SATELIT
A PARTIR DE 500.000' -
ELECTRONICA EL

GAUCHO
CARRER MALLORCA, 2- TEL.: 26 34 23

S'ARENAL DE MALLORCA

Club
MARILYN

CARRER DEL
CANONGE

MATEU
ROTGER, 16S'ARENAL DE

MALLORCA

BALNE

C/. Padre Bart

Playa denetutru.1
Maquinària per a l'Hosteleria,
Alimentació i Aire Acondicionat

Servici tècnic garantit

Carrer Horaci, 13 Tels. 268313 — 268350

Ca'n Pastilla
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A n'Amador Salero de
Sant Jordi li robaren 4
porcastells, dos indiots
un xot, aquestes passades
festes de Nadal. Quasi cada
any li fan la mateixa
cosa, li roben els animals
al seu lloquet de devora
el cementen.

A n'En Tiá Pons de
Ca'n Alegria, li robaren
dos vadells ben grassos,

Frederich	 IZIaussen
Hamburg. Ha passat els
12 hiverns passats a
S'Arenal de Mallorca.
Sempre a l'Hotel Sant

Diego.

ficoNicaís IN
TER NACIO
NAL:DE•LA
LLENCVA.
CATALANl<
MCMV186

de terreny s mes mira de la
via de cintura de S'Arenal
prop de la bencinera. Cal-
dria que els industrials i
ells se posessin d'acord a
fi d'urbanitzar. Estam se-
gurs que a l'Ajuntament
de Llucmajor no hi posa-
ran massa dificultats.

Eleccions anticipades a
la Associació de Veinats
de Sant Jordi, només anti-
cipades en dos mesos, se
celebraran a mitjant mes
de febrer. Unes eleccions
ben interessants a un poble
completament polititzat
amo dretes de UM i
esquerres i l'església local
que també és de dretes.
Ja veurem que en sortin
d'aquestes eleccious i qui
será el nou president. En
Berga, pareix que está can-
sat de la presidència. re-
cordem que no va assistir
a la inauguradó del Centre
Cultural, per motius labo-
rals, se digne. No seria
estrany que no se presen-
tas a les eleccions.

La Nit de Cap d'Anv
va omplir de gom a gorn
el Dancing Makiavelo de

S'Arenal. Regals als clients
i actuació de Los Bohe
mios i Pamperos. Ambien•
selecte amb els senyors
de frac i les senyorel
amb vestit llarg de nit.

Lis caps de setmana, el

Dancing, ben ple de gent
de la nostra comarca.
Aquesta quinzena hi canta-
rà en Carlos Pérez de los
"Cuarenta Principales' .

Tot aaxò ens ho conta en
amable tertúlia en Carlos
Muñoz, l'empresari que
ha fet el miracle de que el
Makiavelo sia el Dancing
de moda de la nostra
marca.

també durant aquestes fes-
tes.

El cotxe del rector de
Sant Jordi. apareixé amb
les quatre rodes destrossa-
des a ganivetades, també
durant aquestes passades
festes nadalenques. Els
santjordiers que estimen
al seu rector n'estan ben
indignats d'això darrer.

Tot això i encara més
coses, ens les digueren a la
tertúlia de Ca l'amo En
Mateu Campet. Un lloc
dels pocs de la nostra
comarca on hi ha la tran-
quilitat necessària per fer
tertúlia.

En Toni d'Es Jamaica,
que és el president de
l'Associació de Veinats de
S'Arenal, está ben empipat
amb l'Ajuntament. Cada
any, posaven llumts de Na-
dal devant ca seva i a la
Plaga del Consultori. En-
guany, ni un llumet.
què hem dit, en Toni está
ben empipat.

Fa falta un polígon in-

dustrial a S'Arenal de Ma-
llorca. Molts d'industrials
ens ho han comentat.
S'Arenal , és una ciutat
turística on hi sobren els
tallers de reparacions de
cotxes i les industries més
o manco contaminants.
Manca terreny industrial
on instalar-se les indústries
de servicis i els majoristes
per a la hosteleria. Tenim
un port amb moltes em-
barcacions i no estaria de
més tenir unes drassanes
on construir-ne. Tot això
i més se podria instal.lar
a un polígon industrial.
Don Toni Roses, te molt

Shrenal
»AA' de Mallorca

Per a subscripcions, esqueles i publicitat al
COLL D'EN RABASSA adressau-vos al nostre
corresponsal Jordi Cardell i Torrandell. Carrer
Cardenal Rossell, 81 (Barberia). Tel. 262014.



Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesas a la nostra re-

dacció, Camí Canteres 132. Tel. 265005 i a totes les
agencies de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

S'ARENAL, 2 habitacions,
sala menjador, amoblat.
25.000. AMENGUAL.
269250.

FINCA de 12 quarterades,
a 7 quilòmetres de S'Are-
nal, tancada de paret, se
ven. Informació, Urbana
Mare Nostrum. Plaça Ma-
jor, 1-S'Arenal.

ADMINISTR_UN1 les seves
finques. FINQUES AMEN-
CUAL. Tel. 269250.

S'ARENAL, primera línia,
3 habitacions. 30.000.
AMENGUAL. 269250.

APARCAMENTS per a
cotxes i motos al carrer
Bartomeu Calafell, de
S'Arenal, se Boguen. Tel.
266575.

AL CARRER DES VALL
de Llucmajor, se lloga lo-
cal de 136 m2., i pis tres
dormitorio. Tel. 460985.

SOTERRANI per a magat-
zem al carrer Bartomeu
Calafell de , S'Arenal se
lloga. Tel. 266575.

VENC O LLOC aparca-
ment per a cotice gros, de
fácil maniobra, al carrer
Cannes de S'Arenal. Preu
de venta; 650.000 ptes.
Lloguer mensual: 4.000
ó 5.000 per contracte
de cine anys. Tel. 254640
(horca d'oficina).

NECESSIT PIS barat o so-
terrani habitable, per a llo-
gar. Ofertes: Carrer Asdrú-
bal, 24.

LLOGARIA PIS sense mo-
bles, tres dormitoris, Iluny
de la mar, a S'Arenal o
Ca'n Pastilla. Tels. 266805-
264877.

APARTAMENTS er llo-
gar a l'altura del Balneari
3. Per dies, setmanes o !lar-
ga temporada. Tels.
266905-264877.

PIS A CALA ESTANCIA,
ducs habitacions, llog per
20.000 pessetes. Telèfon
269250.

PIS, BALNEARI 9, una
habitació amoblada, llog
per 20.000 pessetes. Tel.
269250.

ESTUDI, CA'N PASTI-
LLA, llog per 19.000 pes-
setes. Tel. 269250.

PIS A ESTRENAR, davant
Illotel Bahia de Palma,
116 m2. Venc. Teléfono:
268165-238565.

SOLAR DE 800 m2 a
cap de cantó, tancat de
paret a Bellveure de Ses
Cadenes se ven, a 3.500
ptes. m2. Tel. 260763.

COMPRARIA POSSESSIO
de 50 a 100 quarterades,
dins el tenue de Llucmajor
o d'Algaida. Tel. 490011.

AL CARRER BALEARS
de S'Arenal venc pis, 4 ha-
bitacions, dues sales de
bany, telèfon, tot amoblat.
6.000.000 de pessetes. Fa-
cilitats. Tel. 268371.

TRASPAS BOTICA de co-
mestibles. Tel. 279392.

PRIMERA LINEA CA'N
PASTILLA, transpás local
comercial 41 m2., i 17
d'atillo amb terraça. 3 mi-
lions 700.000 pessetes i 65
mil de lloguer. AMEN-
GUAL. Tel. 269250.

PIS DUES HABITACIONS
dobles a Ca'n Pastilla, per
2.000 ptes., lloc. AMEN-
CUAL. lel. 269250.

BORSA DEL
MOTOR

VENC SEAT FURA, PM-
AB. Facilitats. Telèfon:
241947.

VENC SEAT PANDA 40,
PM-AB. FAcilitats. Tel.
241947.

VENC FORD FIESTA,
PM-AB. Facilitats: Tel.
241947.

COMPRO COTXES vells
per ferro vell. Tel. 268672.

SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingi i en parlarem. AGEN-
CIA OFICIAL RENAULT.
Tel. 413867 - Son Ferriol.

MECANICA, planxa i pin-
tura. TALLERS VALLES-
PIR. "el. 413867 - Son Fe-
rriol.

SEAT 131 Diesel 2500,
Sofim, PM-V, venc de par-
ticular. Tel. 241947.

RECANVIS DE COTXES
de totes !ex marques a ven-
dre. Tel. 268672.

FURGONETA SAN A, PM-
G, venc per 350.000 pes-
setes. Tel. 241947.

FURGONETA 4L, PM-J,
venc per 175.000 pessetes.
Tel. 241947.

SERVIC1 DE GRUA i re-
mole per a cotxes. Servici
Seat, Son Ferriol. Tels.
241947-413899.

VENC R-5 GTL, de parti-
cular. Tel. 263529.

VENC R-5 TL, confor,
PM-S, de particular. Tel.
263529.

SEAT PANDA, PM-J, de
particular venc. Telèfon:
263529.

VESPES. vespinos i bici-
cletes per a llogar. INTER-
MOTO. Carrer Milán, 3 -
S'Arenal. Tel. 260783.

VESPINO OCASIO, en
bon estat venc. Agència
Mare Nostrum. Tel.
265374.

MOTO SANGLAS en bon
estat, vendria per 90.000
pessetes. Tel. 260385.

BICICLETES I CICLOMO-
TORS de segona ma, venc.
Espigares. Tel. 263556.

MOTO IIONDA 125, 8.000
quilometres, venc per 150
mil pessetes. Tel. 264407,
senyor Paieras.

VENC RENAULT FUE-
GO, vermell, PM-W. Tel.
241947.

CITROEN lvIEHARI com
a nou, PM-U. Tel. 241947.

SEAT R1TNIO, PM-V, venc
amb facilitats. Tel. 241947.

VENC R-5 TC. PM-AB.
Facilitats. Tel. 241947.

SERVEIS
PROFESSIONALS

FORNER. Sastreia per ho-
mes i per dones. Tinen
Canyelles Alcover, 4. Tel.
418543- Es Molinar

MOBLES DE TOTA CLAS-
SE, bon preu i bon tracte.
MI MUEBLE. Exercit Es-
panyol, 7. Tel. 261629.

ARMERIA CLAR. Arti-
ck s per a esports. Cuc
frese per pescar. Exèrcit
Espanyol, decora Es Pont.
Tel. 1:63896 - S'Arenal.

PEIX FRESC i peix gelat,
SUPERARENAL, peixete-
Ha tot el dia.

LLANTERNER: Termos
electrics i de butà. Repa-
racions de tota casta. Tel..
266961.

TOT INFORNI. Comptabi-
litat per ordinador, asses-
soria fiscal i jurídica. Trasi-
meno, 36. Tel. 268450.

VIDRIER. Servici ràpid i
econòmic. Tel. 260532.

MUDANCES JURADO.
Tota classe de transports
fins a 1.300 quilos. Telf.
269379.

OFICIALA DE PERRU
QUERIA s'ofereox i carn-
brera de menjador, amb
idionies. Tel. 262274.

VIDEO CLUB CA'N TO-
MEU. Carretera Militar,
293-A- S'Arenal.

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam .
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

MECANICA GENERAL,
equilibrats i netetja de mo-
tora. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos.
280. Tel. 262048 - Es Pil-
larí.

CONTESTADORS AUTO-
MÀTICS, telefons sense
mana, telèfons sense fila.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca. 2.
Tel. 263423.

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314 -
Es Pil.larí.

PICAPEDRER s'ofereix
per a reparacions i petites
obres. 1 el. 261319.

POR VES, finestres, persia-
nes a.mb el seu marc, de se-
gona ma a partir de 1.500
pessetes. Taulons i portes
noves. ARILIJO. Carrer
Fletxa Jover, 26 - Son Fe-
rriol. Tel. 275283.

MAQUINARIA AGRICO-
EA de tota casta arreglam.
Camí Nou de Son Banya,
1 - Son Ferriol. Telèfon:
244202.

GUIXAINA per a tota cas-
ta d'obres i adoba s'ofereix.
Tel. 414648.

VIDEO REPORTATGES.
Bodes, comunions, bate-
jos, festes. Tels. 262192-
269491.

MARES de totes les grui-
xes. Pedrera Ca'n Poma-
guera. Tel. 490953.

OPTICA S'ARENAL, gra-
duam be la seva vista.
Ulleres, lents de contacte,
aparells per a sorda. El ser-
vici mes ràpid de Mallorca.
Carrer Berlín, cantonada
Trassirneno - S'Arenal. Tel.
490061.

MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091.

JUGADORS D'ESC.NCS
de S'Arenal i comarca.
Cada horabaixa partides al
BAR EUROPA. Els dis-
sabtes, torneix. l'elèfon:
262046.

NAUTICA POR FITXOL,
Clics per a pescar, accesoria,
ferraments, ràdios, sondes,
objectes de regal, motors i
recamvis "Solé Diesel".
Passeig de Barceló i Mir.
17. Tel. 245004 - Es
Molinar.

REBAIXES DE TARDOR.
Mallorquímica. Pintures
interior i exterior de gran
calitat. SUMINISTRES
ARENAL. Annicar, 1 4
Tels. 265354-29. -

PNEUNIATICS SERVERA.
Arreglam cia seus pneumá-
tics fina i tot els dissabtes.
Carrer Illes Pitiüses. 4 -
Col d'En Rabassa. Tel.
263663.

REIXATS 1 BARRIALES
de ferro se n. Solai. 163-
Bailía Gran.

ASSEGURANCES MAP-
FRE. Carrer Jabeque, 234-
Badía Gran. Tel. 214579.

PINTOR-RETOLISTA, fa-
ganes, furgonetes, tendals,
cristalls. TALLERS
LLUMS. Tel. 265616.

METALURGICA S'ARE-
NAL. Reixats, barandilles,
ferro forjat, treballa en
alurnini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autòge-
na, treballa al torn. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Telèfon:
269310 - S 'Arenal.

JORNALERA per hores o
per cuidar nins, cerca fei-
na. Tel. 411719.

ARENALERA, 24 anys.
tres anys d'experiència al
comerç, cerca feina. Tel.
269476.

VIDRIERA S'ARENAL.
CristaLleria, alumini, secu-
rit. Carrer Cuartel. 31 -
S'Arenal.

ARREGLAM rentadores,
maquines registradores,
dio-cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Tel.
263423.

CRISTALLERIA SON FE-
RRIOL. Vidres, miralls,
galenics, etc. Avinguda del
Cid, 98-b. Tel. 242418.

ENSENYANCES
INFOILMATICA, compta-
bilitat, mecanografia, aula
d'estudi dirigit, idiomes.
ACADEMIA ()VID! Tel.
260086 - Can Pasti:la.

't:ALIMERO. ,rardí LI lo
linda Obert des de les
730 a les 2000. Plaga de
l'Església al Coll d'En Ra-
bassa. Id. 267507.

CLUB DE KARATE
BUSHIDO. Classes de ka-
rate, gimnástica de mante-
niment, jazz i ballet. Jazz i
ballet válits per a exàmens
oficial, de Conservatori.
Carrer Duc de Rubí, 3. Tel.
418709, horabaixes Son
Ferriol.

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSUI ItrCs1 1. 1TRI-
NARI NIUNDI FAUNA.
Doctor Daniel Magrini, de
4 a 8, de dilluns a diven-
dres. Carrer Exercit Lapa-
nyol, 23 - S'Arenal. Tel.
267664.

PRODUCTES PEL CAMP,
pinsos. insecticides, animal
de companyia. "PAJ ARE-
R1. S'ARENAL, Plaga
dels Nins, 26 - S'Arenal.

RESIDENCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cans.
Venda de cachas. "CRIA-
DERO LOS VALIF.NTES".
Tel. 265125.



MENUDENCIAS
LLANES PER A TRICOTAR

ENSENYAM A FER JERSEIS
MODA PER A INFANTS

CARRER DE SANT CRISTOFOL, CANTONADA
EXERCIT ESPANYOL

S'ARENAL DE MALLORCA

Horari al consultori de

S'Arenal
Medicina General

8'30 Dra. María Isabel Oliver.
8'30 Dra. Teresa Oliver i Puig.
9'QO Dr. Lluís Mulet Bauzá.
11'00 Dr. Rafel Dorado Pou.
11'00 Dr. Bernat Roca Garcies.
11'30 Dr. Carles Perla Goñi.

PEDIATRIA

9'00 Dr. Bernat Roig Janer.
11'30 Dra. Carme Vidal Palamos.

PER AVISOS A DOMICILI

De 8 a 14 Ambulatori. Tel. 260766.
De 14 a 17 Tels. 226224-216225-223961.

JOANA Perruquera. Mani- PERRUQUERIA	 LLE-
cura i pedicura. Capità Ra- VANT. Pedicura, manicura
monell Boix, 51 - Es Mo-

	
i depilació. Edifici Someti-

linar. Tel. 273168.	 mes. Parc. Sortida, n.o 2.

VAL
1.500 PTAS.

SA GLOSA DEN PERE-GIL
sZtlINT	 ,r 

7	 r 7 T T   

kt41,1	 Sempre hi ha un malgrat

-- •'. per'no dir un mal gratar.

„

	 Quan tot compnça a anar

sol sortir bony o forat.

Per aix3 heu d'aprofita

joventut i ses caigudes

A"
	 que quan venguin ses premudes

Ilibilkumoramenaffirtn O

sabreu que és un mal cagar.

Ja ho diu En Pep de Sa Tova:

"No disfrutarás mai tan jove"
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COMPRES 1
VENDES

COMPRARIA mobles ma-
llorquina, andes de quali-
tat. Tel. 264984. Raó, Pe-
re Antoni.

MOBLES PEREZ. Ara-
nyes i llums de tot tipus,
mobles clàssics i moderna.
Carrcr Menorca, ti5 S'Are-
nal 1eI. 267079.

TOCADISCOS AUTOMA-
TIC escurai,,,t.aques se
ven u preu de ganga. Gafe-
teria Europa. Tel. 262046.

MAGATZEM DE CONS-
TRUCCIO de n'Antònia
Jaume. Venda de bloqueu,
picadís i gravilla. Agència
oficial uralita. Transporta a
tota la comarca. Carretera
de Manacor, 369 - Son Fe-
rriol. Tel. 243707.

VARIS
CALCES I CALCF.TINS,
fils. agulles, botons... Lla-
nes per a tricotar. CA NA
XESCA - Coll d'En Rabas-
sa.
FAISANS per a eaceres a
1.100 pessetes venc. Tel.
26 9 302.

PISTES DE PETANCA per
entrenar des de les 9 del
matí a les 5 de 1 horabaixa.
Cardenal Rosscl, 83 - Coll
d En Rahassa. Tel. 261015.

VIATGES
VIiGE	 X.\L( iKl. Bit-
Ilets de vaixell
Telèfon: 267450.

V I ATG ES	 SPANIE L.
Bitllets d'avió i de vaixell
(barco). Creditviatge i for-
faits. Platja de Palma. Tel.
26S1 km, menai. ›Tel.
20.1374,

VIATGES	 MONTSE-
RRAT. BiLlets d'avió a
qualsevol aeroport de la
Península. Bil.lets de vai-
xell a Barcelona i València.
Cotxes de lloguer a 1.000
ptes. el dia. Sant Cristófol,
2. Tel. 263431 - S'Arenal
de Mallorca.

PERRUQUERIES
MANOLO Perruquer. Pia-
la de l'EsglIsia, 1 - Coll
d'En Rabassa.

B011. Perruqueria unisex.
Acapulco. 2 - Sometirnes.

PERRUQUERIA STYL.
Depilacions, manicura i pe-
dicura. Arenes de Bilbao, 5
Sometimes. Tel. 262469.

SALO DE PERRUQUE-
RIA CUPIDO. Unisex,
diagnòstic dels cabells per
microvisor, permanents
per computadora, gabinet
d'estètica amb solarium
per raigs U.V.A., raigs la-
ser, tratament de cel.lulitis
per benes fredes i plagues
electriques. Galeries Cu-
pido, devant el Balneari 4.
Tel. 265211.

ESPERANÇA Perruquera.
Tratament capilar amb
pantalla. Carrer Duran, 13-
Son Ferriol.

MARIANO Perruquer, uni-
sex. Trataments capilars.
Amilcar, 10 - S'Arenal.
Tel. 268371.

TINA I MARIANO Perru-
quers. Tint i permanent
per a homes. Trassimeno,
48- S'Arenal. Tel. 268371.

ANGEL Perruquer. Trata-
ments capilars. Canonge
Maten Rotger. 11 - S'Are-
nal.

PERRUQUERIA VIC. Tra-
taments capilars. Diagribs-
tic per microvisor. Cris-
tiandat, 17 - Sant Jordi.
Tel. 266813.

ANTONIO Perruquer de
senyores. Trassimeno, 16 -
S'Arenal.

JAUME OLIVER. Perru-
quer i barber. Quarter, 21-
S'Arenal.

I. PASCUAL Perruquera.
Platja, 2 - S'Arenal. Tel.
264819.

EVA Perruquera, diagnòs-
tic capilar per microvisor.
Terral, 36. Tel. 268214.

MARTI Perruquer unisex,
postissos a mida, diagnós-
tic capilar per microvisor
gratuit. Gran i General
Consell, 33. Tel. 260202.

BLANCA Perruquera.
Gran i General Consell,
31 - S'Arenal. Tel. 265109.

ENCARNA Perruquera.
Coll d'En Rabasba. Tel.
268218.

JAUME, barber de Ses Ca-
denes. Tel. 262065.

VERA, perruquera de Ses
Cadenes. Carretera Militar,
174.

MM PERRUQUERES. Ma-
nicura, pedicura i depila-
ció. Plaga de Sa Font, 1 -
Es Molinar. Tel. 273540.

PEPE ROMERA perruquer
i barber. Carrer Dofí, 4 -
Ca'n Pastilla. Tel. 262856.

PACO Perruquer i barber.
Virgili, 1 - Ca'n Pastilla.

PRESE Perruquera de se-
nyores, pedicura i manicu-
ra. Virgili, 3 - Ca'n Pastilla.
Tel. 490015.

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botónic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.

ROSA I MARI CARMEN
perruqueres. Manicura i
pedicura. Carrer Tinent
Garau Fargas, 30 - Es Mo-
linar. Tel. 276330.

PERRUQUERIA i barbe-
ria GARAU. Tallat mode-
lat. Carrer Blatera, 17. Tel.
243728 - Son Ferriol.

PERRUQUERIA i barbe-
ria J. BERNAT. Blatera,
3 - Son Ferriol.

TOMEU, perruquer i bar-
ber. Devant el Club Náutic
Nlolinar. Tel. 274146.

PERRUQUERIA CA1 I.
Manicura, pedicura, depila-
ció. Berenguer de Giralt, 5
- Sant Jordi. Tel. 266813.

PERRUQUERIA MIXTA
JOANA I MARIA. Pedicu-
ra, manicura, depilació.
Duc de Rubí, 19-A - Son
Ferriol. Tel. 278993.

ALTA PERRUQUERIA
ANTONIO. Pedicura i ma-
nicura. Carrer dels Repu-
blicans, 1-1.o - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 267824.

JULIA PERRUQUERA.
Manicura, pedicura i per-
manente. Carrer Malbertí,
41 - Coll d'En Rabassa.
Tel. 260452.

• PERRUQUERIA CATISA.
Manicura, pedicura i depi-
lació. Cardenal Rossell, 99.
Coll d'En Rabassa. Tel.
'260324.

3 A RONESA Perruy uera
ainsex. Netetja de cutis i
depilació. Nlarincta, 3 -
S'Arensl. Tel. 263493.

SALO DE PERRUQUE-
RIA LINDA. Can Pastilla.
Tel. 263927.

CA'N JORDI ES BARBER.
Car,knal Rossell, 81. Tel.
262014.
MIQUELA PERRUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Menorca, 3 - S'Arenal. Tel.
263423.

RESTAURANTS
BL1ZZARD PUB, ambient
selecte per aLlotes i al.lots.
Avinguda Nacional. 2.o.
Devant el Balneari 8.

CAFETERIA CAPRI. El
millor solarium de S'Are-
nal. Avinguda Nacional,
cantonada Joaquim Verda-
guer. Tel. 267337.

LA PANOCHA DEL MA-
CHO. Restaurant dirigit
per l'antic propietari de
"Paco el Macho". Cuina
graciosa i salerosa. Carrer
Grua, cantonada carretera
de S'Arenal. Can Pastilla.
1 el. 269219.

RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
vengueu. Carrer Acapulco,
4. Sortida n. 3 - Les Mera-
veles. Tel. 265188.

RESTAURANT ALBORA-
DA a casa gakga do S'Are-
nal Comidas e vinhos gale-
gos Carretera Militar, 269.
Tel. 26072'5.

RESTAURANT DE I.FIN
DORADO. Bodes, comu-
nions. dinars d'empreses.
Dini per un milenar de pes-
setes. Carrer Joan d'Austia,
13 - dadía Gran.

RESTAURANT EL HO-
YO. Bodes, batejos, co-
munions i festes socials.
Els capa de setmana obert
al públic. Carrer Cabot, 10
i carretera de Manacor,
365. 271021 - Son

errio

"POLLOS ARENAL",
menjars casolans per en-
dur-se'n i menús econb-
mies. Carrer Trasimeno, 41
- S'Arenal. Tel. 261352.

"PEQUEÑO MUNDO".
Servei a la carta, cada dia
manco els dimarts. Provi
el nostre cabrit al forn,
toston de Segovia, ossobu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de companyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Coll d'En
Rabassa. Tel. 268661.

BAR RESTAURANT AN-
DREU. Cuina variada i ta-
pes. Sopars deportius i de
companyonia. Carrer de la
Grua, 6 - Ca'n Pastilla.
Tel. 261073.

RESTAURANT JAMAI-
CA. Cuina mallorquina.
Carretera Militar, 219. Tel.
262923.

1 
	

Petits anuncis

T'agrada escoltar
ràdio en mallorquí?
Emissions les 24 hores del

dia al 105 de la F.M.



Futbol 	Petanca
•

El Portitxol de petanca. Juguen a segona A i van sisés a la classificació.
Tenen una de les millors pistes de joc, envoltades de palmeres i barques de

vela.Infantils del Coll d En Rabassa. Van ben classificats.

Infantils del S'Arenal. Van segons a la classificació. El Santa Marta d'Es Molinar. Juguen a primera A i van quarts a la classifi-
cació.
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Alevins del S'Arenal, són procedents d'equips de futbol sala i juguen a pri- 	 L'Horta de S'Arenal. Juguen a tercera A i van sisés a la classificació a la
mera divisió, pareix que no devanaran de categoria. 	 lliga de petanca.

Juvenils del S'Arenal. Van regulars a la classificació. 	 El Ca'n Pastilla de petanca. Juguen a tercera A i van segons a la classifica-
do.


