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La festa patronal de Santa Margalida	 Cap a la caosecució d'una clínica comarcal
Publicam en aquest mateix núme-

ro, el programa oficial de la festa
patronal de Santa Margalida, del
qual voldríem destacar en l'aspecte
d'esplai l'escenificació a càrrec del
grup teatral «Gent de Bulla», de
l'obra de Francesc Lorenzo i Gacia
«El millor dependent del món». Una
vegada més el grup local de teatre
vol aportar la seva coliaboració a
les festes de la contrada i acudeix
puntualment a la cita colenda amb
un nou títol.

També volem cridar l'atenció so-
bre la vetlada del dia de Santa Mar-
galida —diumenge—. Sera una festa
especialment enfocada cap a la par-

Amb l'obstenció dels regidors del
PSOE i de M. Riera s'aprova dilluns
passat en sessió plenaria i per ma-
joria, un projecte de parc-jardí
municipal i complexe esportiu a
construir en els terrenys que pos-
seeix l'Ajuntament al costat de l'es-
cola de Portocolom. Aquest projecte
contempla, per a la seva realització,
quatre fases, amb un pressupost
total de 43.314.882 pessetes. La pri-
mera fase (uns 16 milions de pesse-
tes), compren la construcció d'una
pista poliesportiva i els vestuaris,
la segona una pista de bàsquet i
una de tennis, la tercera les obres
d'urbanització i la quarta una pa-
velló social i bar corresponent. Hem
dit que M. Riera i els socialistes
s'abstengueren, el primer ho argu-
menta amb raons de prioritats. Di-
gué que al port hi havia qüestions
que reclamaven amb Inés urgencia
l'atenció del Consistori i eren bàsi-
ques pel desenvolupament integral
de la zona. Tot seguit i amb un re-
colzament idèntic al punt anterior,
s'aprova soHicitar al CIM la sub-
venció corresponent (dues terceres
parts) per a l'execució de la prime-
ra fase cl'aquest projecte.

S'aprova, amb els vots d'Unió Fe-
lanitxera i d'Aliança Popular,  l'abs-
tenció de la CDI i els vots en contra
dels socialistes, la Compte Munici-
pal d'Administració del Patrimoni
dc 1985 que, com recordareu, s'ha-
via deixat a sobre la taula a una
sessió anterior. Els socialistes insis-
tiren en les seves discrepancies amb
el criteri seguit en la confecció del
Paf rimoni.

Entorn a dues ofertes presentades
per a prestar els serveis de vigilan-
cia, neteja i administració del Camp

ticipació. S'Estol d'Es Gerricó, i els
grups «Sis-Som» i «Música nostra»,
cuidaran de que tots aquells que
saben gaudir dels nostres balls po-
pulars, que saben sortir a rotlo per
entrunyellar uns punts de jota,
copeo o mateixa, no restin a la vora
com a simples espectadors i que
s'integrin de debe, a la bulla. Els
qui no se sentin tan falaguers po-
dran optar per assumir el paper de
circumstants o pujar fins a la pla-
ceta del mercat a escoltar la Banda
de Música que donara un concert

d'aquests que agraden de bon-de-

veres.

Municipal d'Esports, es concedí per
majoria a Jaume Caldentey Obrador
que, damunt un tipus base d'un mi-
lid de pessetes rebaixa fins a 600
mil. S'abstengueren M. Riera, que
qualifica l'oferta de temararia i els
socialistes, que demanaren si l'Ajun-
tament tenia previst d'assignar al-
gun monitor a aquestes instaHa-
cions, al que respongué el Batle
que aquesta qüestió no estava a
l'ordre del dia ni al plec de condi-
cions.

D'entte la resta de punts tractats,
cal esmentar l'aprovació del plec de
condicions per a la concessió de
dues llicèncics d'auto-taxi, les quals
a partir d'ara suposaran una apor-
tació de cinc-centes mil pessetes a
les arques municipals; la desestima-
ció per unanimitat d'una oferta de
oTrepla, S. A.» de conveni entorn a
terrenys de l'urbanització «Sa Pun-
ta» 2.a fase; la decissió de Ia Cor-
poració (amb l'abstenció del PSOE
i la CDI) d'interposar un conten-
ciós als Srs. de la Rosa i Ramon
per incompliment dels oferiments
fets a 4 i 18 de novembre de 1981

l'adquisició d'una parcella de 151
tn 2 de terreny a la vora del dipòsit
distribuidor d'aiguá potable.

A l'apartat de precs i consultes,

cal esmentar dues consultes que

despertaren l'animositat de la reu-

nió i la perplexitat dels pocs espec-

tadors. Ambdues procedien del regi-

dor Francesc Algaba. Entre d'altres,

F. Algaba, demana si existia un

registre d'infraccions urbanístiques,

ja que ell ho havia indagat a la sec-

ció corresponent i no li havien acla-

rat la seva existencia. El Sr. Batle

En el Centre Social que la Con-
selleria de Cultura del Govern Ba-
lear té obert a Manacor, va tenir
Hoc el passat dia 18 de juny, una
taula rodona organitzada per la
revista «A tota plana», a la qual es
tracta de la necessitat que té la
zona de llevant de comptar quan
mes prest millor amb una clínica
comarcal.

Hi assistiren onze dels catorze
baties que presideixen les corpora-
cions municipals d'aquesta zona
—entre ells el de Felanitx—, repre-
sentacions de les centrals sindicals
CC. 00. i UGT —hi assistí Guillem
Vadell de Felanitx—, de PIMEM i
d'associacions empresarials. L'objec-
tiu d'aquesta reunió, apart de men-
talitzar i responsabilitzar els mà-
xims representants de les pobla-
cions, era el d'adoptar ja un pla
d'actuació i nomenar una comissió
per presionar l'Administració per
aconseguir aquesta clínica. I de fet
queda constituïda aquesta comissió
plenaria que integra tots els batles
dels pobles assistents i que acordà
una reunió pel dijous següent.

En aquesta reunió la majoria re-
colza el arguments del batle de Son
Servera en el sentit que s'havia
d'actuar d'immediat i si es veia
convenient, desplaçar-se a Madrid
per entrevistar-se amb el Ministre
de Sanitat.

Així doncs es nomena una Comis-
sió Gestora que s'encarregarà di-
rectament de l'assumpte i dictara
els canals d'actuació. Queda consti-
tuïda pels següents senyors:

BATLES: Gabriel Homar (Mana-
cor), Pere Mesquida (Felanitx), Cos-
me Adrover (Santanyí), Francesc
Barrachina (Son Servera) i Antoni
Oliver (Petra).

ASSOCIACIONS: Antoni Gomila
(PTMEM), qui actuarà com a secre-
tari. Les Associacions del Metall i
de la Fusta designaran un membre
con junt.

SINDICATS: Guillem Vadell d'UGT
Manacor.

PREMSA: Ramon Costa.
Des de principis del present mes

va tenir el coratge d'afirmar que
dins el nostre terme quasi no se
n'havien registrades d'infraccions en
la qüestió d'obres i a força de pré-
mer aixi mateix n'enumera tres o
quatre. No quedà gaire clar emperò
quina casta de control i vigilancia
s'exercia dins aquest mp tan re-
lliscós de les illegalitats urbanísti-
ques. L'altre assumpte, que destapa
la caixa dels trons, fou la pregunta

de F. Algaba entorn a quins medis

de juliol la Comissió Gestora tre-
balla en l'estudi dels informes met-
ges de cada localitat i esta redac-
tant un comunicat que sera entre-
gat al Conseller de Sanitat del Go-
vern Autònom i al Director Provin-
cial d'INSALUD.
IIMInMI111111, 

LA FESTA DEL CARME
A PORTO-COLOM

El proper dimecres dia 16, se
celebrara a Portocolom amb la so-
lemnitat acostumada la festa de la
Mare de Den del Carme, patrona de
la gent de mar.

El President Gabriel Cafiellas ha
promés la seva assistencia als actes
que ha programat la Confraria de
Pescadors, els quals, si no estam
mal informats seran els segLients:

A les 12.30 vi espanvol en el Bar
d'Es Moll pels confrares. A les 14'30;
dinar de companyonatge a la plaça
del Coinerç.

A les 6 del capvespre, el Sr. Calle-
lias, amb companyia de les altres
autoritats retrà visita al patró Es-
teve Pujol, el qual va complir 101
anys a principis d'any.

A les 6'30 trasllat processional de
Ia imatge de la Mare de Deu des
de l'església al moll de la Duana. A
les 7 missa a damunt el moll. Segui-
dament processó marítima amb em-
barcacions.

A les 10'30 del vespre, al mateix
moll, recital del can tautor TOMEU
PF NYA.

AM 7 SE CELEBRA LA FESTA• 

D S ANT CHISTOFOL
Avui horabaixa se celebrara a la

nostra població la festa de Sant
Cristofol, patró dels conductors.

Començarà a les 7 de l'horabaixa
amb una missa a l'esglésir, de Sant
Alfons, amb homilia, a carrec del
P. Antoni Oliver, C. R. Després, a la
plaça de Pax s'impartirà la benedic-
ció del sant a tots els vehicles.

La Croada de l'Amor clivi convida
a tothom a aquesta festa i d'una
manera especial as conductors.

posava l'Ajuntament per garantir la
seguretat ciutadana. El Batle li re-
torna la pilota demanant quins eren
els mitjans que aportava el govern
central en aquest sentit, que es el
que té totes les competencies i

es l'autor d'unes lleis que gairebé
impossibiliten les accions que en
aquest sentit puguin prondre els
agents locals i que Os responable
d'un estament judicial escandalosa-
ment obsolet.

Segos el Sate, aquí no es cometen
infraccions urbanistiques
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.250 Ptes.

Semestral a fora: 1.400 Pies.

SANTORAL

Diu. 13 St. Enric
Dill. 14 St. Camil de Lelis
Dim. 15 St. Bonaventura
Dim. 16 Mare de D. del Carme
Dij. 17 St. Aleix
Div. 18 St. Frederic
Diss. 10 Stes. Justa i Rufina

LLUNA

Quart creixent el 14

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 1 20,30 h.

Felanitx - Porcolom: A les 7,
9, 14.15, 17,30 i 20 h. Diumenges
i festius, a los 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 i 20 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16, 18,30, i 20,30 h. Diu-
menges i festius, a les 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 i 20,30 h.

Felanitx - Cala Murada: No-
mes els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: No-
mes els diumenges a les 9 i
13 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte i diumenge:
Jaume Rotger

Dilluns:	 Francesc Pifia
Dimarts:	 Francesc Pifia
Dimecres:	 Gayà-Melis
Dijous:	 Jaume Rotger
Divendres:	 Jaume Hotger

TELÈFONS D'INTERtS

Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sois urgències)
582200
Funeritria	 580448 - 581144
Ambulincies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 5545506
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Ajuntament
de Felanitx

EXTRACTOS DE ACUERDOS
DE LA COMISION

DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 19, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros a excepción
de D. Francisco Adrover y D. Bar-
tolome Cerda. Rigo:

Se aprobó el acta de la sesión
anterior.

Se acordó encargar al Ingeniero
de Caminos D. Antonio Miguel Alza-
mora un anteproyecto de construc-
ción de un aparcamiento en el Ce-
menterio Municipal.

Se acordó convocar el Concurso
de Pintura, Dibuix i Pintura damunt
paper 1986.

Se acordó encargar a la Funda-
d() Mossèn Cosme Bauçà la con-
vocatoria del Concurso de Fotogra-
fía 1986.

Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la Construcción del Alcan-
tarillado de la calle Antoni Maura.

Se acordó instalar un bebedor
automático en la Escuela de Sant
Alfons y otro en la Escuela de la
calle Caridad. •

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Francisco Maestre Guerra
interesando el suministro de agua
potable en el inmueble de la calle
Salas, 16.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de los responsables de T.V.F. inte-
resando una ayuda para cubrir
gastos.

Se acordó aumentar la subven-
ción del Patronato Local de Música
en 302.515 Pts. para el pago de uni-
formes.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Francisco Monserrat Obrador,
interesando su jubilación con efec-
tos del día 7 de septiembre del
corriente año.

Se accedió a la solicitud de
D. Francisco Picó Bauzá interesan-
do la instalación de un letrero en
calle Togores, n.° 4, de Porto-Colom.

Se accedió a la solicitud de
D. Sebastián García Manresa intere-
sando la instalación de mesas, sillas
y sombrillas en la Plaza España,
n.° 16.

Se acordó solicitar informe de la

Conselleria de Obras Públicas sobre
la solicitud por la Asociación Pa-
ders de Alumnos de Ca's Concos
solicitud consistente en la construc-
ción de una acera desde el caserío
hasta la escuela.

Se concedió licencia a D.a María
Luisa Adrover Obrador para rehabi-
litar su vivienda sita en calle Angla-
sola, 11, con una tasa de 39.853 Pts.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
A Carpintería Felanitx, a D. a Cata-
lina Servera Brunet, a D. Juan Gal-
mós Batle, a D. Antonio Artigues
Nicolau, a Ses Costes, S. A., a D. Jai-
me Martorell Adrover, a D. Francis-
co Grimalt Obrador, a D. José Nico-
lau Nadal, a D.  Francisca Soler
Oliver, a D. Gabriel Adrover Vaquer,
a D.a Catalina Albons Barceló, a
D. Julián y Claudio Díaz Gallardo
y D. Rafael Adrover Bennasar.

Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autori-
zadas.

Se autorizó a D. Francisco Picó
Bauza para instalar dos toldos en
el inmueble de la calle Togores,
n.° 4, a una altura de 3'50 metros y
una tasa de 2.250 Pts.

Felanitx, a 23 de mayo de 1986.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 26. tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión
anterior.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 12.926.148 pts.

Se acordó contratar una persona
durante un mes y medio para cu-
brir los servicios de cuidado y lim-
pieza del Campo de Deportes.

Se acordó instalar un bebedor au-
tomático en el patio del edificio del
carrer d'ets Horts, sede del Club
d'Esplai Albada.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Antonio Castejón Morales in-
teresando la baja del padrón de
exacciones por alcantarillado de su
inmueble sito en Porto-Colom, por
falta de informe técnico.

Se acordó emitir informe sobre

costes, necesidad y funcionamiento
de la ambulancia municipal.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Miguel Julia Maimó interesan-
do la concesión de un espacio en el
Passeig Ramón Llull para exposición
de vehículos, por falta de int'orrne
de la Policía Municipal.

Se acordó declarar jubilado en fe-
cha 1 de octubre del corriente año
al Administrativo de Administración
General D. Francisco Monserrat
Obrador.

Sc dió cuenta del escrito de la
Comandancia Militar de Marina so-
bre pronta retirada del yate varado
en el Arenal de Porto Colom.

Se concedió licencia a D. Antonio
Juan Cardas, para construir un edi-
ficio de locales y viviendas en so-
lar n.° 10 de la c./ Asunción de P.
Colom con una tasa de 487.726 pts.

Se concedió licencia a D. Balbino
Alique Moreno para adicionar una
vivienda a un edificio existente sito
en c./ Socorrat esquina Sandoval de
Ca's Concos, con una tasa de 34.223
pts.

Se concedió licencia a D. Francis-
co-David Parra Fernández para cons-
truir un edificio destinado a vivien-
da y piscina en el Puig Beato de
este Término Municipal, con una
tasa de 303.980 pts.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Cristóbal Bennásar Mayol, a
D. Andrés Vidal Artigues, a D. Ga-
briel Adrover Ramón, a D. Pedro
Barceló, a D. José Forteza Fuster,
a D. Ramón Caldentey Forteza, a
D. Miguel Bover Villalonga, a D.
Juan Barceló Obrador, a D. Cristó-
bal Soler Borcloy, a D. Rafael Adro-
ver Bennásar y a Inmoport, S.A.

Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.

Fuera del Orden del Día y tras
la preceptiva declaración de urgen-
cia por todos los asistentes, la Comi-
sión de Gobierno acordó por unani-
midad expresar una vez más su gra-
titud a la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares, «Sa Nos-
tra» esta vez por la donación al
Ayuntamiento de un nuevo motor
para la ambulancia Municipal.

Felanitx, a 2 de junio de 1986.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

4 ,4

Al cel sia

La seva esposa Margalida Soler Obrador; fills Margalida, Damia i Bartomeu, pares Damiii
i Margalida; mare política Damiana; germans Scbastiana, Maria, Antoni i Margalida; lillols, ger-
mans polític; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva nima
a Déu.

va morir a Felanitx, el dia 4 de julio! de 1986, a 51 auys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

DNA Adrover Mesquida

Casa mortuòria: C. Zavella, 59
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Tombats a la molsa

L'ANY 63 A. C.
El Senat Roma va decidir dissoldre's i es convocaren noves eleccions

generals a tot l'Imperi Roma aquell any 63 abans de Crist, tot i que coin-
cidien en el calendari amb la celebració dels Jocs Mundials  de Gladiadors.

D'aquella campanya electoral ens han quedat prou dades i fets de la
memòria histórica, perquè va ser una de les mes sonades de 1 -Epoca
Antiga. Molts partits i coalicions es presentaren als comicis, tots ells amb
unes característiques molt determinades i amb el factor comú de voler
guanyar-los i obtenir la majoria absoluta al Senat.

Per una banda, i amb l'eslògan «Tots si carnins porten a Roma» es
presentava el Partit de la Plebs i dels Esclaus Romans (PPER), caracte-
ritzat, curiosament, pel fet que en les seves fueres no eren majoritaris ni
els plebeus ni els esclaus. Per l'altra banda es trobava la Coalició Patricia
(CP) considerada pom l'alternativa al PPER, formada per diferents partits
patricis, la qual cosa provocava inevitables problemes a l'hora de repartir
els llocs preferents en les listes electorals; «Per la renovació» era el seu
lema electoral, tot i que el seu principal interès estava en què tot es
quedas tal com estava a l'Imperi Romà.

Una agrupació de tres partits formaren el Partit Renovador Sanato-
rial (PRS), amb la intenció de ser l'alternativa als dos altres grups i tren-
car el bipartidisme que s'havia institucionalitzat en el Senat d'un parell
d anys ençà. «L'altra manera de fer l'Imperi» era l'eslògan d'aquesta agru-
pació que presentava com a número u en les seves llistes un politic d'un
partit de la Lusitania, caracteritzat curiosament per la seva ideologia
autonomista i descentralitzadora respecte del govern de Roma.

Partit de la Plebs Unida (PPU) era una agrupació nova, formada als
voltants del Partit Plebeu Roma (PPR) que intentava arreplegar el vot del
desencís, després que el Senat convocas i guanyas una consulta popular
per decidir si Roma entrava o no en l'Organització del Tractat del Mare
Nostrum, una organització de caracter militar amb l'objectiu d'afavorir
la defensa conjunta dels països riberencs del Mare Nostrum (Egipte i
Mauritania, especialment) front a les possibles agressions dels nobles  ger-
mànics del nord.

El Moviment Plebeu Unificat (MPU) era un partit testimonial, separat
del PPR uns quants mesos abans de la convocatória electoral. A nivell de
tot l'Imperi Roma també es presentava el Centre Senatorial (CS), que
intentava captar vots a tots els altres partits, especialment el PPR, però
també es presentaren altres partits a aquells comicis, formacions  políti-
ques de les provincies senatorial, com la Unitat Valentiae, el Partit Majo-
ricensis, el Partit Republica de la Tarraconensis, el Partit Minoricensis o
el Partit de la Gania Unida.

Dels resultas d'aquelles eleccions no en sabem res. Els seus resultats
quedaren arxivats en la Biblioteca Senatorial fins la seva destrucció a
mans dels germànics del nord en el saqueig de la ciutat de Roma.
Llàstima. •

RAMON TURMEDA

BUSCO LOCAL o SOLAR en compra o
alquiler, mínimo 400 m 2., preferente-
mente en calle ancha.

Informes: Tel. 564030 (de 8'30a 9'30 mañanas].
Pedir Sr. Mascaró.

GOV.T!N P,,A; FAR
•	 '( :e! 4%.(1 ,..

Cultura Popular

ASSOCV,CI6	 rq FORANA

DE M/-\.i_L.ORCA

Eis nostres costuns
Hi ha tantes coses per dir i, so-

bretot, tantes coses que, si no les
cuidam, es poden perdre. La cultu-
ra popular inclou totes les tradi-
cions que ens han arribat de gene-
ració en generació. Jo voldria fer
una crida a tota la gent perquè ens
esforçassim per conservar els bons
costums i no només els que ens
convenen.

M'agradaria recordar com solucio-
naven els nostres avantpassats, no
molt llunyans encara, les seves ne-
cessitats, abans d'haver descobert i
inventat tants de productes i tècni-
ques modernes.

Volia parlar d'una tradició que,
més que pi-Copia del nostre poble o
contrada, ho és de tota la pagesia
mallorquina, potser, però, descone-
guda per molts. Ja fa temps que
l'homc va començar a formatjar i
encara ara ho fa. Molt de formatge
que menjam avui esta tractat indus-
trialment, per?) hi ha gent que ho
fa a la manera artesana, aquesta
gent encara empra un producte qui-
mic per fer prendre la llet: el
«quajo». Abans, no fa cap segle,
aquest producte no s'havia inventat
i aleshores ja es feia bon formatge.
Era el mateix pastor el qui recollia

la llavor de carxofera, en els mesos

d'estiu, la secava al sol i això era

el que feia prendre la [Let.

Ara esta en complet desús, però,

potser, no sia convenient deixar-ho

abandonat dins el racó dels oblits

i antigalles que no ens tornaran

servir, ja que tots sabem que enca-

ra hi ha vegades que hem d'emprar

les espelmes.

Amb aquest escrit no vull, ni molt

manco, menysprear els avanços cien-

tífics tan freqüents de poc temps

cuca, sinó que m'agradaria que fos

el principi de la contestació a la

Empresa Autorizada por el M. de
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Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
--Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Se pone en conocimiento de todos
los agricultores de esta localidad,
que la Conselleria de Agricultura
realiza la camparia contra la mosca
de la fruta y chinche del almendro
por lo que dispone de los produc-
tos subvencionados que se relacio-
nan.
Mosca de la fruta:

Fetión 40 % (Lebaicid).
Proteína hidrolizada.
Trampas.
Feromonas.

Chinche del almendro:
Endosulfan 35 %.
Para más información y solicitu-

des, pueden dirigirse a esta Cámara
Agraria en horas de oficina, cerran-
do el plazo para admisión de solici-
tudes el 24 de julio.

Felanitx, julio de 1986

El Secretario
Pedro Llompart Bosch

pregunta que tots ens hem plante-
jat un dia o altre: que fariem si,
un dia, ens faltassin totes les como-
ditats?

Margalida Mascará
«Santa Barbara»
Vilafranca de Bona ny

ELECTRO-FRED

Cámara Agraria Local

F. Contreras

DONARIA CLASES PARTICULARS
D'EGR.
In f.: C. Roca boi ra, :;2 - Tel. 582039

Luis Enrique Arbulu Crousillat
GI'ÆCOWGIA Y OBSTETRICIA

Especializado en Jamaica Ilospi;al (.1'neo(l York) - Instituto De.reus (Barcelon (l) - Hospital Cantonal
((ii 	de Basilea)- Centro Médico Naval (Lima).

Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos

	

c/ Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22
	

MANACOR

	•=111111•M

,PANADERIA PASTELERIA

E,	 MA
Pasteles todos los días - Pan de Plorta

	
No cerramos al mediodía

C. Asumpció, 2
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Expliquem la diferencia entre:

- veí/veïna/veïns/veïnes: El/la que habita
poble, etc. que un altre.

en un mateix barri,

- veinat/veinada/veinats/veinades: El/la que viu a la casa del
costat.

— veïnat: Conjunt de veïns d'un poble, d'un barri, d'un earner,
etc.

Exemples:

— L'Associació de Veïns organitzarà una festa grossa.

— La veinada s'ha comprat un lloro que molesta molt.

Tot el veïnat celebra la collocació del monument

PRIMERES COMUNIONS
I BAP FISNI

Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia parroquial de St. Esteve de
Ciutadella, celebraren la primera
Comunió els germans Jaume i Car-
me Andreu Pascual i va rebre les
aigües baptismals el nin Manuel
Tejedor Pascual.

I el diumenge dematí, a l'església
de Sant Alfons, prengueren per pri-
mera vegada l'Eucaristia els ger-
mans Joan Antoni i Josep Lluís
Fullana Mestre.

Rebin tots ells la nostra enhora-
bona que feim extensiva als seus
pares.

vida social
ENLLAÇ

Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia de Santa Maria del Mar de
Cala d'Or, s'uniren en matrimoni
els joves Bartorpeu Miguel Nadal
i Maria Antònia Picó BauçA. Beneí
l'enllaç el seu onde Mn. Bartomeu
Miguel, rector de la nostra parrò-
quia.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. Enric Mi-
guel i D.a Catalina Nadal, D. Miguel
Picó i D.  Magdalena Bauca.

Foren testimonis per part del
nuvi el seu germà Antoni, la seva
germana política Anna Rosa Riera,
els seus cosins Antoni Nadal i An-
dreu i Joan Bonet i Pere Estelrich;
per la nuvia ho foren els seus ger-
mans Francesca i Francesc, els seus
germans politics Joan Barceló i Ma-
ria Villalonga i els seus cosins Mi-
guel &INA, i Maria Lluíssa Planas
i Margalida Prohens.

Un cop acabada la cerimònia, fa-
miliars i convidats es reuniren en
un sopar que fou servit a Motel
Cala Gran.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació al nou matrimoni.

SOL BOUTIQUE
fa saber als seus clients que a

partir del proper dimarts dia

15, començarà els acostumats

DESCOMPTES
de la temporada

Els horabaixes tenim tancat

\
n
\n

Stixampla el tram del Collet
de la
carretera
del Port

Whirls pAssat, l'empresa concessionAria de les
obres d . eixampla i rectificació de la carretera de
Portocolom, en vesti al sector que havia quedat
estrangulat a l'altora del Collet per mor que el
propietari de la fi nca confrontant no havia acce-
dit a donar els terrenys quan el Bane gestionà
aquest assumpte. .1 la fotografia Pere I3ennAsar
signa el document de cessió (leis 1.500 metres qua-
drats a la Conselleria d'Ordenació del Territori,
en pres.ncia del President de la C. A. Gabriel
Ca Sellas.

FELANITX

XIV Homenatge als majors
de Porto-Colom

Des del seu inici, l'homenatge
que es feia als nostres majors, de
PORTOCOLOM, se celebrava durant
les festes del Carme.

Enguany no hi mancarà la Fes-
ta, però queda ajornada pel mes
d'agost.

El Patronat d'aquesta festa, tan
rrelada ja dins la nostra contrada,

es considera obligat a anunciar-ho
a ',tots els qui, d'alguna - manera hi
prenen part, esperant que podrem
comptar amb la seva collaboració.

El Patronat

Jubilació
Amb el final del curs escolar ha

deixat la seva tasca docent per ju-
bilació, el nostre bon amic Rafel
Rosselló i Adrover de Ca's Donat,
el qual ha exercit el professorat
dins l'àrea de ciències en el collegi
«Verge de Montission» de Porreres
i anys abans a Pantie col.legi femení
de 2.a ensenyança de Felanitx.

Per tal motiu Rafel Rosselló ha
estat objecte a la veïna població de
sengles actes d'acomiadament per
part del professorat i alumnes del
ccllegi així com per l'Associació de
Pares d'Alumnes, el president de la
qual Sebastià Alzina li feu entrega
d'una plata commemorativa.

Desitjam a Rafe! Rosselló molts
anys per a fruir de la seva existen-
cia. lliure ja dels deures professio-
nals.

Adoració Nocturna
Dimarts dia 15, a les 9'30 del ves-

pre, a l'església de Sant Agustí, hi
haurà vigília d'Adoració Nocturna.

Nortek] «paga doble» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «paga doble»
efectuat per la Caixa de Balears
«Sa Nostra», ha sortit agraciada
D.a Catalina Maimó Portell del
carrer Metge Obrador, 2 de Ca's
Concos, amb la quantitat de 22.700
ptes.

Llar de la 3a. Edat
SORTEIG MENSUAL

En el sorteig mensual entre els
socis de la Llar que patrocina
LA CAIXA, han resultat guanyadors
dels tres darrers mesos:

Mes d'ABRIL: soci n.° 2.659
D. Llorenç Juan Sansó
(Placa Perelada, 8, Felanitx)
Mes de MAIG: sod n.° 3.055
D. Francesc Artigues Bou
(Carrer Jaume I, 23, Felanitx)
Mes de JUNY: soci n.° 3.436
D. Antoni Munar Nicolau

(Carrer Ramon Llull, 6, Montuïri)

ESTUDIANT UNIVERSITARI
donaria classes de repàs d'EGB a
Porto-Colom branca de Ciencies.
Inf.: a aquesta Adm6.

ES DONEN CLASSES DE REPAS !
DEGII i BLIP.
Inf.: Tel. 581294.



Molts anys
madi) Antonina
Molts anys, made) Antonina!
Amb amor els concarrins;
Dones, homes vells i nins
Obrin son cor a la padrina.

Ara hem de rememorar
Nosaltres tots, en torn vostre,
Tota una vida que es mostra
O model de ben obrar.
No valen cent anys la festa?
Ide), veinats i companys
No hi falteu a dar el molts

[anys
A una dona com aquesta.

Guillem Monserrat

felicitar una altra centenária. Es
made Maria Rosselló Juan, de Ca'n
Ramis des fil, qui complirà aquesta
edat tan respectable. Una dona que
passa molts anys rera el mostrador
de la merceria de Ca'n Ramis del
carrer Major i que, com bona co-
neixedora de l'ofici, fou molt destre
en l'art • de fer randa i encara ara
sap entretenir la seva existencia
amb aquesta artesania.

ESTUDIANTE DE 5°. INGENIERIA
TELECOMUNICACIONES daría
clases de repaso de Matemáticas y
Física BUP y COU en Porto-Co-
lom.
Informes: Tel. 575011

FELANITX
_seicassaviszmeasazzamalacclum

Corn era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena

Gener, 9.—La compañía dramática que actúa en el teatro del Centro
Filarmónico, el domingo anterior nos hizo pasar una velada deliciosísi-
ma. El Drama Nuevo de Echegaray y la zarzuela El Ultimo Figurín que
se pusieron en escena, fueron muy bien interpretados por todos los ar-
tistas, arrancando frenéticos aplausos el Sr. Castillo (padre), su hija la
Srta. Leonor, y los Srs. Alfonso y Cardús.

El Sr. Castillo (hijo) que tiene excelentes disposiciones para el gé-
nero cómico recogió también gran cosecha de aplausos en la zarzuela
representando con mucho gracejo el papel de salvaje. Las hermanas
Srtas. Leonor y Rosa obtuvieron también merecidos aplausos y a instan-
cias del público, al igual de su señor hermano, viéronse precisados a re-
petir varios números de la expresada zarzuela.

El popular drama. D. Juan Tenorio atrajo el miércoles inusitada con-
currencia y la Huérfana de Bruselas que se anuncia para mañana, cree-
mos ha de obtener también extraordinario éxito, puesto que, como el
drama de Zorrilla, va a representarse a instancia del público, ávido siem-
pre de grandes emociones.

Gener, 9.—El miércoles, último, en nuestro sufragáneo La Horta se
representó al aire libre por varios aficionados, la Adoración de los Reyes
Magos. Dícese que mañana ha de representarse la misma función en el
casería de Porto-Colom.

Gener, 9.—La semana pasada, el día que las autoridades de marina
regresaban de Porto-Colom, donde habían ido al objeto de instruir el
sumario relativo a la pérdida del marinero de la Nueva Carmencita, el
carruaje que los conducía, volcó pocos pasos después de haber pasado
un espantoso precipicio que hay a cada parte de la carretera, faltando
muy poco para tener que lamentar una sensible desgracia.

Gener, 9.—Ingresos y gastos de la Iglesia que se está construyendo en
Porto-Colom Total de limosnas recogidas durante el año 1885, 2.601 ptas.
Gastos, 3.454 ptas.

Gener, 9.—La carretera de Felanitx a Campos estava molt malament,
damunt «El Felanigense» es publicaren unes gloses firmades per tres
pcons caminers cessants

EL CAMf DE CAMPOS

—Demà m'en vaig a Campos.
—No te n'i vages, no
que per la carretera
hi trobaràs maró.

—Jo m'ennire amb un carro
que bones molles te.
—Alerta que podries
queda dins un fité.

N'hi ha que són més grossos
que tres o quatre cups
i alta t'enterraries
sense tenir baiil.
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Cofradía de Pescadores de Porto-Colom
Con motivo de la Festividad de la Virgen del Carmen, se

informa a los afiliados a esta Cofradía y jubilados de la': misma,
que quedan invitados al VINO ESPAÑOL que a las 12'30 se cele-
brara en el Bar d'es Moll, así como a la comida de compañerismo
a las 14'30 en la Plaza Comercio de Porto-Colom.

Asimismo se informa a todos los interesados, de los actos
populares programados para este día:

A las 18'30 traslado a hombros de los pescadores de la
Virgen de la parroquia al muelle.

A las 19 Misa en el muelle y a continuación procesión
marítima.

A las 22'30 Gran Velada con la actuación de TOMEU
PENYA y otras atracciones.

restes patrana!s
Salita Margalida

Dissabte dia 19 de juliol

A les 19, cercavila a càrrec dels CAVALLETS i Banda de Cor-
netes i Tambors de l'Escola de Música Pare Aulí.

A les 22, Completes solemnes a la Pan Oquia de Sant Miguel
i tot seguit Processó a la Font de Santa Margalida. Hi assistira
Ia Corporació Municipal.

A les 22,30, a la Plaga de Sa Font, vetlada teatral a  càrrec del
grup «GENT DE BULLA» que posara en escena l'obra «EL MI-
LLOR DEPENDENT DEL MON».

Diurnenge dia 20, festa de Santa Margalida

A les 20, a la Parròquia de Sant Miguel, Missa concelebrada
amb homilia, a la que assistira la Corporació Municipal.

A les 21,45, a la Plaga de Sa Font VETLADA DE BALLS DE
BOT, amb la participació de: S'ESTOL DES GERRICO,SIS-SOM
i MUSICA NOSTRA.

A la Plaga del Rei Jaume II, concert per la Banda de Música
de Felanitx.

A les 0,30, a la Plaga de Sa Font, gra namollada de focs arti-
ficials.

Felanitx, Juliol de 1986.

Demb Ca's Concos celebrará eis 100
anys de madi) Antimia Vida'

A final de mes, una altra centenària a Felanitx
Demà la comunitat concarrina,

farà festa grossa per tal de festejar
cls 100 anys de made) Antònia Vidal
cBieleta». Dissabte passat ja infor-
marem d'aquest fet i avui oferim
de bell nou el programa d'aquesta
festa. És el següent:

A les 19 hores.
La Junta Directiva de l'Associació
de la Tercera Edat de Ca's Concos
donara la benvinguda a les Auto-
ritats.

A les 19'15 hores.
Compareixença de tot el poble de-
vant Ca'n Xet. Des d'alta, tots
junts acompanyarem a donya An-
temia. Vidal Garcias fins a l'Es-
glésia.

A les 19'30 hores.
Missa solemne amb acció de gra-
cies. Presidira i predicará el M.I.D.
Bartomeu Vaquer Vidal,
Vicari General. Concelebra-
ran capellans amics de la familia.

A les 20 hores.
Acte d'Homenatge a donya Ante,-
nia Vidal Garcias oferit per les
Autoritats, Associacions, Entitats
i Poble.

A les 20'30 hores.
Berenada per a tots els assistents,
de coca i vi per a millor celebrar
la festa.

A les 21 hores.
Actuació de la Banda de Música
de Felanitx i de l'Escota de Ball
de Ca's Concos.

A les 21'30 hores.
«Sa Madona Bieleta» donara a
tots les gràcies acabant així la
festa.

Pere) a finals de mes es a Felanitx
mateix on tendrem la satisfacció de



Felicita a la marinería de
Porto-Colom en la fiesta
de su Patrona

y ruega a los clientes y público en gene-
ral perdonen las molestias que pueda
ocasionarles el estar cerrado el local de
las 11 a las 13 h. del día 16 de julio, mo-
mentos en que la casa obsequia a la
marinería.

FOTOS OLIVER Major, 24

EN EXCLUSIVA LA BI-FOTO DE
SOLIS COLOR

(2 fotos al precio de una)

Además al revelar sus fótos le obsequiamos con un carrete
gratis y una ampliación 18x24. 

FELANITX    

•
UN MES SIGNIFICATIU

— El mes de Juliol de 1936, esta
marcat per uns esdeveniments poli-
tics importants, per a la história
d'Espanya, Mallorca i Felanitx.

— Els qui visqueren els comença-
ments d'aquella lluita fratricida, sa-
ben la versió personal d'uns fets
que no havien d'haver passat.

— Els més joves, han tengut oca-
sió d'informar-se a unes fonts no
sempre clarificadores, però bastant
reals.

— Durant aquelles saons, la cen-
sura al nostre Setmanari era més
rigorosa i les informacions eren de
circum stancies aconjunturalsp.

—Per consideració especial als
qui, d'alguna manera, eia foren na-
frats, pens que el millor camí és el
que, des d'un principi em vaig
senyalar: fer memória d'aquelles
coses que no obrin ferides ni deixen

'ressentiments.

ALBARICOQUES
— El comercio de venta de los

albaricoques, está en su punto álgi-
do; la fruta es muy abundante,
buena y generalmente de gran ta-
maño. Los precios, ruinosos: se
pagan a 2'50 pesetas el quintal.

— Los agricultores aseguran y es
cierto, que no cubren los gastos de
recolección y transporte.

- Por otra parte, hay trcha
actividad por parte de los fabrican-
tes, pues adquiriendo a bajo precio
Ia fruta, siempre hay más posibili-
dades de defenderse.

BAÑOS Y PLAYAS
En cumplimiento de la legislación

vigente sobre el uso de las playas
y de la zona marítimo-terrestre y,
haciendo uso de las facultades que
me confiere el artículo queda
terminantemente prohibido en los
sitios mencionados y en el mar, en
las aguas jurisdiccionales de esta
Provincia, el que se bañe ninguna
persona de ambos sexos que no
vaya cubierta del correspondiente
bañador, como también vestirse en
forma inmoral o indecorosa.

RUEGO PERFUMADO
Sin la menor intención de moles-

tar y de la manera más respetuosa,
llamamos la atención a quien in-
cumba, se interese del estado de
limpieza que observan ciertos veci-
nos con las pocilgas, ya que con
sus hedores,parece que se está in-
fringiendo el reglamento de sanidad.

SERVICIO DE CAMION
Separado del ferrocarril, ha em-

pezado un servicio diario de camio-
nes de pasaje que saldrá de Fela-
nitx a las 7'30 y de Palma a las 3.

Otro camión saldrá a las 12'30 de
Felanitx y a las 7 de la tarde, de
Palma.

Precios: un camino, 3 pesetas.
Ida y vuelta, 4 pesetas.

Despacho: En Felanitx, Ca's Cam-
pan& Nuño Sans, 3 y en Palma,
Café Mallorquín.

Per la transcripció, resumida,

D'ALLAVORS

VENDO EN PORTO-COLOM
22.000 1112. de terreno, buena si-
tuación.
Informes: Toni Estapoll.

Tel. 580651

Ia roda de! 
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• Juny 1986: Eleccions al Parla-
ment espanyol.

• A les eleccions generals legis-
latives al Parlament espanyol, el
PSOE torna a obtenir la MAJORIA
ABSOLUTA tant en el Congrés de
Diputats com en el Senat, tot i que
ha perdut més d'un milió i mig de
vots respecte de les eleccions de
1982. L'ABSTENCIÓ ha estat prou
elevada, arribant 'quasi al 30 %.

• Els resultats de les eleccions
del 22 de juny al Congrés de Dipu-
tats són els següents: PSOE (184
escons), CP (105), CDS (19), Izquier-
da Unida (7), Convergència i Unió
(18), Partit Nacionalista Basc (6),
Herri Batasuna (5), Euskadiko Ez-
kerra (2), Agrupación Independiente
Canaria (1), Partido Aragonés Re-
gionalista (1), Unión Valenciana (1).

• Els resultats de les eleccions
del 22 de juny al Senat són aquests:
PSOE (124 escons), CP (63), CDS
(3), Partit Nacionalista Basc (7),
Convergència i Unió (8), Herri Ba-
tasuna (1), Agrupación Independien-
te Canaria (1).

• El programa d'EXPLORACIO
INTERPLANETARIA de la NASA
ha estat suspés indefinidament fins
que no es resolguin els problemes
de seguretat, detectats en les naus
espacials després de l'accident del
Challenger.

• Les sublevacions de presos als
penals del Perú, promoguts per sen-
cieristes, varen ser violentament re-
primides per l'Exèrcit amb el resul-
tat de més de dos-cents morts
entre els sublevats.

• Mentres els musulmans de
Melilla realitzaren eleccions paral-
leles un dia abans de les que es
celebraven a tot l'Estat espanyol,
els enfrontaments entre la població
espanyola i la musulmana han anat
augmentant i reproduint-se.

• El govern racista de Sud-Afri-
ca decreta l'ESTAT D'URGfiNCIA
uns quants dies abans de l'aniver-
sari de la matança de Soweto, l'any
1976, en què la policia mata quasi
sis-cents negres.

• La meitat de l'obra de JOAN
MIRO, que va ser cedida per la
seva familia a l'Estat en concepte
d'imposts de successió, tornara a
Mallorca per ser exhibida en un
museu de l'illa.

• La selecció espanyola va ser
vençuda per la belga en el Campio-
nat Mundial de Futbol que es cele-
bra a Mèxic.

Cronicó concarrí
OPERACIO DEL RECTOR

Fa unes guantes setmanes, el nos-
tre rector Mn. Miguel Lladó va
passar per tercera vegada pel qui-
ròfan per mirar de remeiar la
coixera que li queda de l'accident
que va sofrir fa un parell d'anys.

Era clar i evident que tenia mol-
ta dificultat per caminar com perto-
cava amb aquella cama coixa, per
lo qual va decidir una nova inter-
venció quirúrgica de la que s'esta
recuperant en aquests moments, si
be amb prou calma i molta de pa-
ciència.

Esperem que aquesta vegada el
resultat sera satisfactori i ben prest
e! tornarem tenir entre nosaltres.

COMBREGAMENTS

A principi del passat mes de
juny se celebraren les primeres co-
munions a la nostra parròquia.

Na Cristina Soler, En Miguel
Bordoy, En José Miguel Burguera i
En Pere Obrador reberen per prime-
ra vegada l'Eucaristia essent un dia
de festa i de joia tant pels mateixos
nins com pels seus familiars.

ELECCIONS

Les passades Eleccions Generals
es feren sense pena ni glòria.

Aquesta vegada la participació
fou mes numerosa ia que va acudir
a votar el 71 per 0 0 de l'electorat i
una vegada mes varen funcionar els
mateixos vicis d'anteriors consultes.
Que hi farem!

La campanya electoral fou gaire-
bé nulla. Els que havien de guanyar
no se molestaren per agrair el vot
i els que perderen s'estalviaren la
caminada, que també es d'agrair.

Els resultats sún prou clars: De
459 vots emesos 348 foren per la
Coalició Popular i 49 pels • Socialis-
tes. Les altres formacions es repar-
tiren la resta.

CENTENARIA

I per demà diumenge festa grossa
al nostre poble amb motiu de com-
plir cent anys sa tia Antonina Bide-
ta. Sera una data històrica que que-
dara escrita amb lletres d'or a la
crònica de i nostre volgut Ca's Con-
cos des Cavaller.

VENDO CASA en calle Mar, con
salida en C. Son Pinar.
Informes: Tel. 272187

ALQUILO PISO EN PALMA,
amueblado, cuatro habitaciones.
In formes! Tel. 580147.
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CALL-17 MODES
SEBASTIA SUN- ER

Rebaixes



Se necesita

Secretaria
con conocimientos de Inglés o Alemán,
con experiencia contable y contabilidad
oficial. Trabajo todo el año.

Informe: de 6 a 7 tarde
Tel. 657605 (Sr. Pérez)

•

CAFETERIA

S‘AEBA
Pollo al Ast

Hamburguesas, Hot Dog y
bocadillos

Urbanización Cala Musa! no. 1

CARPINTERIA FELANITX
(antes Guillermo Barceló)

ha trasladado su taller a la
C. Convento, 8, y C. S'Escorxador, 7

Tel. 580430

donde seguirá atendiendo a sus
clientes y público en general.

FELANITX

IX Torneo de Tenis de Porto-Colom
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
servicia permanente 24 lloras

• GUILLEM TIMONER, 60 años
muy bien llevados, intentará revali-
dar contra viento y marea —léase
presiones de todo tipo— el CAM-
PEONATO DE ESPAÑA en pista
tras moto-stayer, que se va a dispu-
tar próximamente en BARCELONA.
Antes tuvo que someterse a un ri-
guroso examen médico que le hizo
el Doctor Cabanes, que pasó feliz-
mente.

• En los primeros días de julio
tuvo lugar en t 'alma, concretamente
en el Parc de Mar, el festival «CAN-
CONS DE LA MEDITERRANIA»,
participando cantantes y grupos de
música-folk de Mallorca, Andalus-
sía, Grecia, Egipte, Marroc, País Va-
lencia y Algeria.

La presentación corrió a cargo del
felanitxer/poeta JOAN MANRESA.

• A punto de estrenarse está la
película de aventuras que dirige
JUAN MIÑON titulada «LUNA DE
AGOSTO», rodada en el norte de
Africa, cuya dirección artística co-
-trió a cargo de nuestro amigo
MIQUEL OLIVER.

• El simpático JOAN SBERT
del «Rte. Mallorca., hombre campe-
chano donde los haya, va a poner el
candado a su local a mediados de
este mes, para tirarse unas largas
y merecidas vacaciones. Nuestro
amigo piensa aprovecharlas en plan
fetén, vuela lejos hasta el puerto,
donde le espera anclado el crucero
«Princess of Sea» (el maravilloso
palacio flotante de la serie televisi-
va «Vacaciones en el mar»). Va a
viajar por los parasidíacos y exóti-
cos parajes del mar CARIBE, donde
uno se ve obligado a tener más de
un romance tórrido con alguna de
las hermosas nativas que se van a
cruzar ca el largo recorrido, sin per-
der de vista a las turistas de todas
Ias nacionalidacke: que holgazanean

- a bordo. Que suerte tienes ¡macho!

• Una de las más firmes prome-
sas del TENIS felanitxer, el joven
TOFOL BENNASAR ha participado
en el trofeo «Manuel Alonso» de-
mostrando sus magníficas condcio-
nes para el deporte de la raqueta.
Pero una cacicada de la F.B. de te-
nis truncó su racha triunfadora. Fue
eliminado por un inmerecido W.O.
cuando ya se había metido en la
recta final tras vencer en dos sets
a un difícil adversario con total co-
modidad. El partido, que se jugó a
las nueve de la mañana sin recibir
ningún aviso, estaba anunciado en
los tableros para las cinco de la tar-
de. El chico, claro, no se presentó
y fue eliminado ipso-facto, aplicán-
dose el reglamento. Uno no sabe
que pensar, si sería un hijo de pa-
pá, si sería familiar de algún clirec-

tiro el que salió favorecido. lo cier-
to es que la cosa no está nada clara
y no es de extrañar, porque según
las malas lenguas en la Federación
Balear, desde hace algún tiempo, se
desprende un cierto olor a tufillo.

• VIDEOCLUB. — «La maravi-
llosa historia de SANTA CLAUS. de
CHRISTIAN GION. Con KAREN
CHERYL y ARMAND MEFFRE.
Una película infantil muy recomen-
dable para los chichos pues invita
a la paz y a la no-violencia. Y son
pocas las películas en las videotecas
con argumento y que no sean de di-
bujos animados para la gente me-
nuda.

• Ya está al caer el III MARA-
THON DE FUTBITO senior que se
va a celebrar en la pista de «Sa
Mola.. Comenzará hoy a las 12 de
la noche y terminará a las 12 ho-
ras del día 13. ¡24 horas de fútbol
menor a toda pastilla!

• Pese a que a medianoche en
PORTOCOLOM sólo se ven cuatro
gatos, a ALFREDO la cosa le fun-
ciona. Hay que darse un garbeo por
la discoteca «CALIPSO» para ente-
rarse de que hay vida por aquella
zona porteña, el que fuera el centro
del mogollón. Alfredo, que sabe de
estas cosas, cuenta con personal fe-
menino para el servicio de sus
clientes, vamos chicas que un día
de estos vemos convertidas en mo-
delos o stars del cinema, amén de

Ias numerosas girls from England

que se contonean en la sala echan-

do algún golpe de vista a la panta-

lla gigante de video, donde se echan

los clips de moda.

• LOS FAMOSOS CUMPLEN
AÑOS.—En esta E» quincena de ju-
lio OLIVIA DE HAVILLAND (70),
KEN RUSSELL (59), GINA LOLLO-
BRIGIDA (59), CHICO IBAÑEZ SE-
RRADOR (51), JANET LEIGH (59),
SFLVESTER STALLONE (40), RIN-
GO STARR (46), BOB HOPE, (82),
MARIA JOSE CANTUDO (31), ANA
TORRENT (20), HARRISON FORD
(44) y INGMAR BERGMAN (68).

• Ah! para los que no tienen co-
che y tienen que quedarse en su
Felanitx les queda «CLASS., siem-
pre hay alguien por ahí y buena
música.

JORDI GAVINA

Rafa P10310
Alta peluquería unisex
C. llorts 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9'30 a 1
Tarde 3.30 a 8

Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mayor 27

Edilicio KANSAS
su peltiqueria al más alto nivel
europeo: femenino y masculino

NECESITO CHICA para trabajos de
hogar para todo el dia en Porto-
Colom.
Informes: Tel. 575795.

Pese a las dificultades encontra-
das por el alma-mater de este histó-
rico torneo, Pepito Mesquida, no ha
cejado en su obstinación, evitando
a toda costa que este ario no se
celebrara. Habrá torneo, nos dijo,
cueste lo que cueste. Sé que no va
a ser tarea fácil, pero éste no des-
merecerá de los anteriores.

Hablábamos de las dificultades
encontradas para su organización, y
la verdad es que son muchas. Para
empezar el Ayuntamiento no ha
querido saber nada de este torneo,
lo encontraba demasiado costoso,
por otra algunos colaboradores se
han echado atrás, amén de otras
causas que nos dejamos en el tin-
tero.

Lo cierto es que ya podemos ade-
lantarles fechas concretas. Empeza-
ra el próximo día 25 de julio y se
clausurará el 10 de agosto. El plazo
para las inscripciones ya está
abierto.

Esperemos que otro de los pro-

motores de este torneo, Bernardo
Adrover, que ha tirado la toalla
ante tantos impedimientos, recupe-
re el bon seny, y haga de tripas
corazón y se una a los esfuerzos
del popular organizador. Falta que
hace para la buena marcha de esta
nueva edición. La novena.

El deporte, en este caso el tenis
felanitxer, no tiene la culpa de que
existiera cierto litigio entre el «Ho-
tel Vistamar» y el Ayuntamiento.

El tenis debe estar por encima de
estas cosas, como deporte que es.
A buen entendedor sobran palabras.

Esperemos que sean numerosas
las raquetas que formulen su ins-
cripción y colaboren lo máximo po-
sible para sortear tantas adversida-
des. Un torneo con tanto historial
no merece desaparecer así por las
buenas, todo lo contrario, debe re-
cobrar nuevos bríos y apuntar me-
tas más altas, si es que se puede,
claro.

J. M. GARCIA
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-GRATIS-
Fin de semana en IBIZA para das persa% s
Si, totalmente gratis, Vd. puede disfrutar de un fin de sema-

na en Ibiza, NO TIENE QUE COMPRAR NADA. Basta que pase
a recoger una papeleta numerada que le entregaremos en nuestra
oficina de P. S'Arraval 8, y si coincide con el sorteo de la
0.N.C.E. del día 12-09-86 Vd. y la persona que quiera que le acorn-
paile disfrutarán de ui inaravilloso tin de semana en la i, a blanca,
ida y vuelta en avión -I- hotel.

Apresúrese a por su papeleta, cuantas más papeletas más
oportunidades.

Es una gentileza de Viajes Felanitx, su agencia de viajes.

Vuelos charter, precios especiales. Consúltenos.

GALICI 7 días id:t	 viieWi en avión, hotel
A	 3 estrellait'y segur() del viajero: 28.950

Gama Opel Corsa 2,3,4y5 po -ettas.

Tenemos para ydr,'..la gama más
completa del mercó: 32 versiones
diferentes. 2 cartM'tías. 5 niveles de
equipamiento. 3,'.0otentes motores.
2 cajas de carr30)i...

Consumiendo lo mínimo: desde
4,7 litros a 90.ims(h.

Y por zjOrecio, que pone la inge-
niería *Triana a su alcance: desde
756.47titas. (F. F. + impuestos
+ transporte).

Venga a probar cualquier
mo*1.0 de la gama Opel Corsa

y 5 puertas.
esperamos.

AUTOMOVI LES
1).• Ramón Llull, 12	 FELANITX
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MEXNES POR EXKIZENCIA

FELANITX

Presentació dei darrer !libre del
P. Gregori Mateu

Dissabte passat a vespre, a
l'Auditbrium de Campos va tenir
Roe la presentació del darrer 'libre
de psicòleg P. Gregori Mateu Esta-
rellas, —que en diverses ocasions
ha honrat les nostres planes amb
les seves collaboracions—, titulat
«Ramell de nostàlgies».

L'esdevinement resulta singular
perquè, contràriament al que sol
succeir en aquesta mena d'actes, hi
assisti un públic nombrossissim
procedent de gairebé tots els in-
drets de Mallorca, que omplí de
gom en gom el local i que confirma
les paraules de l'autor quan digué

que ell gaudia de colleccionar amis-
tats.

La presentació fou a càrrec de
Gabriel Veny, director de la revista
«A tota plana», i la Tuna de Cam-
pos illustra musicalment la vetlada.

El llibre, al que dedicarem el co-
mentari que mereix a una de les
properes edicions, és editat per
l'Editorial Herder de Barcelona i
barreja molt encertadament el text
amb unes imatges fotogràfiques de
Gabriel Mas de Campos. La portada
reprodueix una escultura de Pere
Pujol.

S'ARENAL

Señor Director:

Ahora que estamos ya en pleno
verano es ocasión para sacar a flote
que la limpieza por lo que respecta
al Arenal de Porto-Colom presenta,
desde años, la irregularidad de que
las dos escaleras que separan las
dos playas nunca han sido limpia-
das por ninguno de los concesiona-
rios de los bares y somos los usua-
rios —y contribuyentes— los que
tenemos que llevar allí las escobas
y las palas para que la cosa quede
decente. ¿Puede el Ayuntamiento
solucionarlo?

Otra cosa que sucede en el Arenal
es que cada ario, con o sin permiso
de las autoridades, vienen grupos
de extranjeros que realizan sus pe-
ligrosos cursillos de surfing duran-
te varios días y en repetidas oca-
siones y que llenan las escaleras de
restos de comida, leche, moscas y
hormigas y las matas im'Is próximas
a la playa son los lugares donde
depositan sus contaminados excre-
mentos. ¿Puede impedirse esto?

Robert

Sopar Mapa
Popular amb el
president
Catiellas

El proper dimecres dia 16 a ves-
pre, en un restaurant de Portoco-
lom que oportunament es conara
conèixer, el president Gabriel Calle-
lias se reunira amb els afiliats i
simpatiizants d'AP. de la comarca
felanitxera.

Els interessats en assistir-hi es
poden dirigir a qualsevol membre
de la Junta local cl 'Aliança Popular.
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C.D. Felanitx
La Comissió Gestora del C. D. FE-

LANITX, comunica als soeis i sim-
patitzants, que el termini per a la
presentació de candidatures per a
la Presidencia el Club, és de dia 10
a dia 30 del present mes de juliol.

Els possibles interessats poden
passar pel local social del Club,
Ear Raiill, qualsevol dia menys els
cirnecres.

1011‘1
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LA DESFETA DE LA SANTA
ALIANÇA

O sigui, el PDP no és AP, pero
fins el 22-J formava part de la CP
i UF abans no era el PDP, per6
llavors UF va esser el PDP i el PDP
es va convertir en part d'AP. Es
dir, UCD era UCD i AP era AP i
després UCD ja no va esser més
UCD i UCD va parir UM, el CDS i
UF. Més tard, UF, que en el fons
es el mateix que AP, va fer-se PDP
i el PDP va dir que si aquells es
feien PDP, ells es feien AP i anaven
i no anaven dins la CP (tres perso-
uas distintas v un solo Dios verda-
dero). Vegem, una cosa és Felanitx
i una altra la resta del món. De la
resta del món, pel que fa el cas,
n'hem de descomptar tot el que no
sigui Estat Espanyol. De Felanitx
no descomptam res. Un moment,
UF no és UM, ni de lluny, perto UF
era UCD i UM també ho era. Ara
UF es PDP que abans no hi era. AP
sempre és AP. Ah, bé! Quan UF
encara no era PDP, a Felanitx i a
Ia resta del món —descomptant tot
el que ja sabem— el PDP era CP,
o sigui. quisi AP. Onan IF es va fer
PDP, el PDP de Felanitx es va fer

AP de tot i la CP estava en vigència

pertot, exceptuant Felanitx. A l'Ajun-

tament, per?), AP vota tot quant diu

PDP, ordres són ordres, i semblava

que arribarien a encaixar en els

esquernes de la CP. Però de sobte,

de cop i volta, de rup-i-tup, la

CP deixa d'esser la CP i el PDP

s'allunya d'AP i sobre una porta al

carreró sense sortida que es plante-

java davant la dreta felanitxera

cara a les properes eleccions muni-

cipals, locals i d'aquí.

Aix6 és un botó de mostra de la

importancia de Felanitx: no cre-

gueu que el PDP se'n vagi de la CP

per culpa deis —al seu entendre—

mals resultats electorals, sinó per

una telefonada rebuda des de Fela-

nitx:

—Diga.

—Oscar, ¿eres oí?

—Si, dígame jefe.

—Envíalos a hacer prifietas. Y (L:
la comida, cada imo pao lo suyo.

Nicolau Barcelj

Al': Alianza Popular

PDP: Partido Demócrata Popular
CP: Coalición Popular

UCD: Unión de Centro Democratiec

CDS: Centro Democrático y Social

U1\4: Unió Mallorquina
UF: Unió Felanitxera




