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DIUMENGE DIA 19 DE JULIOL

A les 19, cercavila a càrrec dels CAVALLETS.
A les 22, Completes solemnes a la Parròquia de Sant Miguel

i tot seguit Processó a la Font de Santa Margalida. Hi assistira-
la Corporació Municipal.

A les 22'30, a la Plaga de Sa Font, vetlada teatral a  càrrec
del .grup «Taller de Teatre Passatemps» de Son Sardina, que
posara en escena l'obra «Don Ventura verenea» de Lluís Segura.

1)11.1AINS, DIA 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA

A les 20, a la Parròquia de Sant Miguel, Missa concelebrada
arnb homilia, a la que assistira la Corporació Municipal. La Coral
de Felanitx interpretara la Missa del Pare Aulí i estrenara els
«Goigs a Santa Margalida», amb música de Mn. Bernat Julià
i lletra de Joan Maimó.

A les 21'45, a la Plaga de Sa Font, Vetlada de Balls de Bot,
amb la participació de: S'Estol d'Es Gerricó, Sis Som, S'Estol
des Picot i els Xeremiers Tomeu i Miguel.

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, gran amollada de focs
artificials.
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Més de quatre centes quartera-
des, entre pinar i garriga, s'estima
que han estat consumides per l'in-
cendi que s'inicia dissabte passat a
migdia i dura fins la tarda del
diumenge i que s'estengué des de
l'altura de Can Roques Blanques, a
ma esquerra de la carretera de
Cala Murada, fins a Can Perdiu a
Ia carretera de Portocolml per la
banda de liebeig, i fins a Sa Bassa

'des Coll, Can Galarí i Sa Carrotja
per la banda de ponent. La major
part de la zona calcinada pertany
al terme municipal de Manacor i
concretamente a la finca d'Es Fan-
gar.

Un gran contingent humà traballa
fins la tarda del diumenge per tal
de controlar i extingir l'incendi, ja
que hi collaboraren els destaca-
ments de bombers de Felanitx, Ma-
nacor, Arta, Llucmajor i Santa
Margalida, efectius de SERPREY-
SAL i SECONA i els dos hidro-
avions «Canadair» destacats a Ma-
llorca més un labre que en vingué
de la base de Madrid. El dissabte
a vespre estaven controlats dos dels
tres fronts, pepe) els bombers conti-
nuaren el servei tota la nit, car el
perill no estava encara conjurat. El
diumenge a vespre, tot i que res-
taren a l'espectativa els aconsella-
bles retens, es dona per extingit el
sinistre.

Les proporcions de l'incendi i

que haçomer_

iliuntament de Felanitx
ANUNCIO

HaMndose interesado este Ayun-
tamiento ca la concesión de la ex-
plotación de los bares ubicados so-
bre la entrada y en el fondo del e-
cho del Parque Municipal de «La
Torre» de esta Ciudad, durante las
próximas 'Ferias y Fiestas de San
Agustín, se anuncia que la presenta-
ción de ofertas para la contratación
directa de referencia, podrá reali-
zarse en estas oficinas de Secretaría
hasta el próximo dia 31 del corrien-
te mes de Julio.

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, a 8 de Julio de 1987
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

El C.D. Felanitx a !e ralestra

--
muchas""ffltevas caras, casi

totalmente reformado, el próximo
lunes, festividad de Santa Margari-
ta, se presenta el C. D. Felanitx.

La hora será a las ,8'30 de la tarde

y los aficionados que acudan al

Campo de «Es Torrentó» podrán

presenciar las primeras evoluciones

de la primera plantilla del C.D. Fe-

lanitx. Es de esperar que aprove-

chando la festividad de nuestra Pa-
trona, sean muchos los aficionados
al fútbol de nuestra Ciudad que se

den cita en el histórico recinto para

presenciar el primer entreno y ver

Ias nuevas caras de la plantilla, que

con toda ilusión y la esperanza de
hacer una gran camparia y volver

a la 3 •a División ha preparado la

Directiva blanca. Hombres proce-

dentes de 2.. B, 3.a División y de

otros destacados equipos de Prefe-

rente han pasado a engrosar las

filas blancas. Hombres como el re-
cordado X. Riera, M. Riera, Pont,
Pastor, Veny, Rosselló, Rigo y otros
junto con los Alzamora, Valentin,

R. Juan, Julí, Cano, Barceló, etc,..,

tienen forzosamente que completar

una plantilla con garantías para
que el mister Jaime Fiol logre con-
feccionar un equipo que retorne al

lugar que el C. D. Felanitx merece.

La Junta Directiva desde estas

páginas invita a todos los aficiona-

dos locales a que acudan a este

primer acto de la temporada, el

cual esperan que sea el inicio de

una gran camparia para ftítbol
felanigense.

Al final del acto de presentación,

habrá «coca de verdura» y vino

para toda la afición.

Poratjoi que avivava les llames pro-
piciaren una pluja de cendres i bu-
falagues que envairen pràcticament
tota la població de Felanitx, i l'olor
de cremadissa se sentia de molt
lluny.

Tots els indicis apunten a que
l'incendi, com succeix en el noranta
per cent de casos, fon provocat. I
Ia magnitut de la catàstrofe la
sitúa malauradament en primer lloc
de les que s'han registrades d'ençà Son

Durant la visita pastoral feta a la nogtra vila l'any 1569,
corresponent al bisbe Diego de Arnedo, foren interrogats alguns
testimonis perquè informassin i declarassin sobre l'origen d'algu-
nes festes. Aquests testimonis foren Antoni Oliver, Joan Abrines,
Joan Ballester i Gabriel Montserrat, els quals digueren —la ma-
joria ho saben oraiment dels seus pares— que la festa de Santa
Matgalida fou votada parqué trobaren aigua a la font, i els jurats
convocaren consell i amb ilicència del Bisbat decidiren fer festa.
Quant a la festa de l'Aparició de Sant Miguel fou votada perquè
féu «una gran pedra». El sobredit testimoni Gabriel Montserrat
dóna el detall que això succeí quan ell tenia 10 anys d'edat.

Efectivament, si reculam una quarentena d'anys, exactament
dia 12 de desembre de 1530, trobam que compareixia a la Cúria
eclesiastica. Gabriel Pons, canonge i rector de Felanitx, i en nom
propi i en nom dels jurats de la vila exposava que els felanitxers
voten fer festa a Santa Margalida, a l'Aparició de Sant Miguel i a
Sant Roc, i per tant demanen que a Felanitx i tot el terme dits
dies de tais sants sien festius.

Com a antecedents direm que el mes de juliol de 1490 la
font donava poca aigua i per iniciativa de fra Guillem Caselles,
inquisidor general del Regne de Mallorca, fill de la vila, s'orga-
nitza una processó de rogatives i després picaren a la font, i quan
hagueren llevat una gran pedra, a uns devuit pams de fondària,
brolla aigua amb abundancia. Això suceda dia 20 de juliol...

El mes de juliol de l'any 1571, una devota persona demanava
als jurats poder cobrir la font i posar-hi una imatge de Santa
Margalida, de diners propis, cosa que accepta tot el consell.

Ramon Rosselló

Pre.atoon de la



LAND X
Setmanari d'interessos locals

arian
g"wilor

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.500 pies.

Semestral a fora:	 1.650 píes.

SANTORAL

Diu. 19 Stes. Justa i Rufina
Dill. 20 Santa Margalida
Dim. 21 Sta. Praxedis
Dim. 22 Sta. M.a Magdalena
Dij. 23 Sta. Brígida
Div. 24 CSta. Cristina
Dis. 25 St. Jaume, ap.

LLUNA

Lluna nova dia 25

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10' 15, 14 i

17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 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 Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
15,30, 17,30 i 20,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 i 20.30. Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,1D, 13,
16, 18,15 i 20,30.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
mengcs a les 9 1 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. Diumcnges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte I diumenge:
Gayit-Melis
Miquel-Nadal

C. Ticoulat.

Gayit-Melis

TELEFONS D'INTERFS
Ajuntament: Oficines i Policía
580051. 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200

Funeraria 	580448. 581144
Ambulancies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgencies 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717

Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

FELANITX

iljuniamont
de

EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION

DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 11, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros, a excepción de
D. Francisco Adrover Alonso, quien
excusó su asistencia:

Sc aprobó el acta de la sesión
anterior.

Se dejó sobre la mesa la emisión
de in forme al proyecto de accesos
a la playa de Cala Marçal, remitido
por la Demarcación de Costas de
Baleares.
Se a dju , liea las obras de insta-

lación de alumbrado público en la
calle Santueri y adyacentes de Fela-
nitx, a Eléctrica Sierra en la canti-
dad de 4.750.558 pesetas.

Se autorizó a D. Antonio Fiol
Obrador para a utilización de la
Casa de Cultura para una reunión
general.

Se acordó encargar a Instalacio-
nes y Tratiajos Submarinos, S. A.
una urgente limpieza del emisario
de Porto Colom, según directrices
del Ingeniero D. Pedro Sampol.

Se acordó suscribir con DIGITAL
un contrato de mantenimiento del
ordenador instalado en las depen-
dencias municipales.

Se acordó suscribir con Sa Nos-
tra el contrato de adquisición del
ordenador municipal.

Se acordó suscribir el convenio
de adhesión al sistema de gestión
municipal informatizada.

Se acordó recibir definitivamente
las obras de ampliación del Cemen-
terio Municipal, 1. a Fase.

Se acordó recibir definitivamente
las obras de construcción de un
campo de futbito en el Campo de
Deportes de «Sa Mola».

Se acordó recibir definitivamente
la obras de construcción de un
local social en el Campo de Depor-
tes de «Sa Mola».

Se acordó recibir definitivamente
las obras de vallado del Campo de
Deportes de S'Horta.

Se acordó solicitar tres presu -
a uisición de una

mesa y un armario p
tica municipal.

Se dejó sobre la mesa la adqui-
sción de una máquina de escribir
para la oficina de Recaudación.

Sc acordó adquirir de Industrias
Metálicas G. M., S. A. estanterías
para el Archivo Municipal, por el
precio de 42.000 pesetas.

Sc aprobó la liquidación del arbi-
trio municipal sobre ocupación del
subsuelo de las vías públicas con
redes de distrinbución de agua po-
table, suscrita por D. Simón Bonet
Adrover.

Sc acordó la reducción del 50 'Yo
del arbitrio municipal de recogida
de basuras a 273 personas jubiladas
de esc  y se desestima-
ron 12 por no justificar debidamen-
te su Ili - echo a la reducción, para
el presente ejercicio de 1987.

Se concedió licencia a Playa
Ferrera, S. A. para proceder a la
adición y reforma de locales comer-
ciales y viviendas en solar 78 de la
Urb. de Cala Ferrera, con una tasa
de 36.774 pesetas.

Se concedió licencia a D. Francis-
co Carrillo Cáceres, para proceder
a la agrupación de los solares 195
y 196 de la Urb. Lafe de Porto
Colom.

Se concedió licencia a Domizil
Ballear, S. A. para construir un edi-
ficio de viviendas con piscina sito
en el solar 38 y 39 de Cala Marçal,
con una tasa de 322.164 pesetas.

Se concedió licencia a D. Bernar-
do Monserrat Binimelis para cons-
truir un edificio de locales y vivien-
das en Plaza España 2, con una
tasa de 487.386 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Sebastián Ferragut Barceló, a
D.a Coloma Uguet Uguet, a D.a Ca-
talina Bou Amengual, a D.a Doris
Meyer, a D. Gabriel Roca Pomar, a
D. Francisco Oliver Pila, a D. a Julia

Guerrero Carreño, a D. Gabriel Bar-
celó Obrador, a D. Antonio Marcos
Fernández y a D. Guillermo Roig
Pujol.

Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras ya auto-
rizadas.

Fuera del Orden del Día y tras la
preceptiva declaración de urgencia
de todos los asistentes, por unani-
midad se acordó interesar del Con-
sell Insular de Mallorca la inclusión
de los trabajos de limpieza de las
playas, calas, rutas y enclaves de
interés turístico de este Termino
Municipal de Felanitx en la Cam-
paña de Limpieza organizada por
ese organismo provincial durante el
presente afio 1987. Asimismo se
acordó solicitar una suir cnción
1.288.000 pesetas, gasto correspon-
diente a retroescavadora, pala car-
gadora, transporte, vertedero y ma-
no de obra de operarios, ya que los
gastos del capataz, correrán a cargo
de esta Corporación.

Igualmente fuera del Orden del
Día y tras la preceptiva declaración
de urgencia por todos los asisten-
tes, por unanimidad se acordó soli-
citar tres presupuestos, de otras
tantas empresas para la confección
de papeletas para las votaciones del
10 de junio, de los partidos políti-
cos de esta localidad.

Por último se dio cuenta del es-
crito del Delegado de Gobierno en
la Comunidad Autónoma Balear so-
bre convocatoria de un Concurso
Nacional entre los Ayuntamientos
que se hayan destacado por su ini-
ciativa e impulso respecto a la
Protección Civil.

Felanitx, a 13 de mayo de 1987.
E Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

CONDUCTOR con carnet de la.

Informes en la Empresa.

Fco. Grimait, S.A.
Via E. Mestre, 34—Tel 580197

Precisa: ADMINISTRATIVO. Servicio mi-
litar cumplido.

francesc Ocirovev nadat
entregá l'Anima a Déu a Felanitx, dia 12 de juliol de 1987, a 16 anys.

Al cel sia

Els seus pares Miguel i Antònia; germans Miqueta M.  i Jaume; padrina Catalina Vicens;
padrins de font Jordi Bordoy i Catalina Sureda i els altres parents, vos demanen que encomaneu la
seva ánima a Déu.

Casa mortuòria: C. Anglesola, 20 (Ca'n Miguel Rubio)
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Avantatge de Ilavors

L'Angel de Sant Salvador
(Continuació)

L'ermita ens acompanya a la cambra. Devia ser la rnés gran, perquè
en reaiitat eren dues petites que se comunicaven, una saleta i sala de
banys. Tot net, com una patena, i amb cinc llits. L'ermita deixa la roba
per dos llits, em dona les claus, i ens deixa sols. Així mateix, cinc Bits
me preocupaven, molt. ¿Quin triaria ella? Per jo quedarien altres quatre,
com per fer de Tarzán, botant de l'un a l'altre... i acabar d'un fort
esclat en terra, esclafat com una coca. Com que no duiem gaire trastos
(jo, un «jersey», eines per netejar dents i barba... i un llibre), aviat tot
era al seu !loe, bo de trobar. I tancarem la porta... després d'haver sortit.

Recordava aquelles bauxes a Sant Salvador, que contaven mon pare
i ma mare, de quan eren joves (más que jo ara), que els ermitans les
donaven cambra, sal, pa, olives i llenya, a canvi d'un no-res, i quasi
sempre no-res. Oh! aquella contarella negra, d'aquells que trobaven molt
que can porta tengués pany. Preocupats per no poder tancar en fort,
dcmanaren com ho podien fer. L'ermita, per tota resposta, demana:
«D'on sou?». «De Manacor». «Que n'han vengut mes?». «No». «Id& que-
dau tranquils»... En Miguel Manilla, i aquí no tenc més remei que fer
POMS que me guardin de mentir, festejava a Manacor i demana entrada
a ca Dins la butxaca 1i duia sis pessetes... i quan sorti no en
duia cap ni una. ¿Com se pot explicar una feta d'aquestes? És que a
Manacor hi havia la presó, i encara hi és.

Lo primer de tot, saludarem la Mare de Déu de Sant Salvador, men-
tre es celebrava una missa de noces de plata, per tant no pujarem fins als
seus peus. Al pati, vaig traduir per aquella extrangereta els versos d'En
Mateu Obrador, cridant al cim de la muntanya a tot aquell que tengui
qualqua pena, o un bon feix...

Ens installarem a un d'aquells bancs de prop de la cisterna, després
d'haver begut un bon glop d'aigua, sobre tot jo que tenia la gargamella
seca. El pensament volava allà &leca del sol que ja es ponia. Pens que
podria transcriure paraula per paraula, tot el que ella em digué i li vaig
dir a ella. Com mes xerràvem, mes enlluernat estava... i no tenia res
que veure el sol que es colgava davant nosaltres. Els temes que tocarem
anaven des de la història i la filosofia.., fins a capficar-nos un dins
l'esperit de l'altre, que, de moment, semblaven una bassa d'aigua calma
I clara. Els pensaments, no sé si se podien comparar talment.

Tret d'un breu espai per a sopar, lleugerament, seguirem la xerrada
al mateix banc. Tendria per escriure tota una enciclopèdia, però la major
part del que diguèrem i la conclussió, pertany al secret de confessió.
Al tercer badall, no sé si meu o d'ella, eren exactament les tres de la

matinada.

I no he pensat a dir: mentre sopàvem, vengue a la nostra taula

l'ermita. Havia oblidat les tovalloles petites. El convidarem a sopar, havia

sopat. Un tassonet de vi, l'agraí i no begué. Un cafetet tampoc va esser

possible. Convidat a seurc ho accepta, mentre posa les tovalloles damunt

una cadira. Aquell ermitanet semblava un Sant Antoni davallat de l'altar.

Tot incorregut, no gosava alçar la veu ni els ulls. trem nosa tres, i mes

que jo aquella allota, qui fel preguntes sense aturall sobre la vida eremí-

tica, i al niateix temps era coneixedor que aguan home de Déu se sentia

atret per qualque cosa, que semblava no era altra que servir-nos, «per

a servir millor a Deu Nostre Senyor», segons repetia a cada instant.

Encara mentre Ilevavem qualque cosa d'abric de la nostra cambra, i

abans de retirar-se, ens toca suaument a la porta,_ baldament estas

oberta..., per si no trobàvem el sabe). Aqui vaig veure, o várem veure,

que era ell qui havia menester de qualque cosa, que nosaltres no acaba-

vem d'endevinar el que podria ser, i la seva condició no li permitia dema-

nar. Dona la bona nit i s'oferí a tocar-nos baula devers les cinc i mitja,

quan a l'horitzó s'esborra la foscor de la nit. Li vaig agrair la seva

preocupació, perquè mai he hagut de menester despertador... I per poc

no me n'hauria penedit.

Eren les tres de la dematinada, quan xerrant encara i caminant molt

Poe a poc, entrarem a l'apartament i, lo primer de tot, triarem llit Tot-

d'una el baratarem, porta pel mig, com se suposa, amb l'advertència de

que jo roncava, i se podia tancar en voler. Decidits a dormir, sol esser

costum de la meya familia, i altra gent ben educada, el de dar-se una

besada, o clues com s'estila aquí. He de confessar que vaig intentar que

fossin tres... per allà do la tercera es la vençuda, per allò del mascle que

no se resigna a ser passiu, per alió de l'animal que sempre esta amagat

dins nosaltres. Sort que no arribarem a les tres... grades a ella que
subtilment posa un poc de resistencia. Hauria estat el desastre, en tots
els sentits.

(Continuar())

Avantatge d'ara
PROLEG

Totalment innecessari de la ma
executora d'En Miguel, el cosí.

Les «Avantatges d'ara» sortien espaiades altre temps, producte de
vagu2ria consuetacliaaria d'En Miguel Manilla. Be cl pregava que es-

crigués, però que n'hem de fer, ell es mes Manilla que Enginyer. Ara ja
torna pels seus «fueros», més vago que mai, i amb la ma esquerra, ell,
home de dretes, ha posat la firma i el seny de tota la vida amb aquesta

IN MEMORIAM
Pau:

He sabut que ets mort. No pensava mai que podics morir tan jove.
Eres molt conegut i apreciat. Sa teva vida ha estat sempre una especie
de viure i no viure, Com si visquessis aillat de tota sa societat. S'extra-
nyaran molt alguns que et clirigesqui aquestes emocionades paraules, on
juguen es sentiments i un sincer afecte. A tu te coneixien sobre tot per
fer de dimoni, a Santa Margalida i a Sant Agustí, on sa canyamel ja t'ha-
via crescuda; si sc necessitava força te prestaves també a fer de gegant.

T'enyorarem els qui t'apreciavem, i també pot ser que no compren-
guin aquest adéu sentit, amb so desig de que descansis en pau, i que et
vegem a la Glòria, ben segur, perquè eis d'aquells que hi van recte.

Miguel Manha

Porto Colom, 12 de juliol de 1987.
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Festes Patronals de St heme
Perto-Coitm 1907

DIVENDRES DIA 24

FESTA INFANTIL

A les 18 h., en el Regueró de Ca's Corso, carreres de cintes, trenca-
dissa d'olles, carreres de sacs, etc.

A les 18,30 h., damunt les barraques de la Ronda Creuer «Baleares»,
Concurs infantil de Dibuix.

A les 19 h., cercavila d'animació infantil a carrec del grup CRAZI-
AZAR.

A les 20,30 h., entrega de premis.

A les 22,30 h., en cl moll comercial,

BALL DE BOT

amb la participació de S'ESTOL D'ES GERRICO, i S'ESTOL D'ES
PICOT.

DISSABTE DIA 25, FESTA DE SANT JAUME

A les 10 h., a la Parròquia de la Verge del Carme, Missa amb assis-
tencia de la Corporació Municipal.

A les 17,30 II., en el moll comercial i organitzat pel Club  Nàutic Por-
to-Colom:

— Pal ensabonat.

— A les 18,30, NATACIÓ: Travesia dcl Port. Concentració en el
Babo.

A les 22 . 30 li., VETLA DA TEATRAL a carrec de la companyia de Xese
Forteza, que posará en escena «Trunfos, oros».

DIUMENGE DIA 26

A les 18 h., «I MILLA URBANA POPULAR». Concentració al moll co-
mercial. Organitza el Club «Joan Capó».

A les 22 h., a la plaça de Sant Jaume, CONCERT per Ia Banda de
Música de Felanitx.

ORGANITZA: Associació de Veins de Porto-Colom.

PATROCINA: Excm. Ajuntament de Felanitx.

Traspaso local Comercial

SA BOTIGUETA
con o sin muebles

C. Placa, 19
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Accident mortal
Dissabte passat de capvespre, a

la carretera del Carri`AO a S'Horta
es produí un accident de circulació
a conseqüència del qual morí ins-
tentaniament el jove de 16 anys
Francesc Adrover Nadal i en sorti
amb ferides qualificades de greus
el conductor de l'automòbil, Gabriel
Gaya Matamalas, de 22 anys.

La desgràcia H soccei quan
l'automòbil pilotat per Gabriel Ga-
yà avança a un altre vehicle i topa

amb el ciclomotor que
conduïa el jove Francesc Adrover.

El succés produí una gran cons-
ternació dins la nostra població i
no hi ha per manco, perquè si és
lamentable que es perdin vides hu-
manes per aquestes causes, sembla
que és més penós quan aquesta és
la d'un jove de 16 anys.

Uns goigs a Santa Margalida
El dia de la festa patronal de

Santa Margalida, a l'Ofici solemne
que tindrà lloc a la parròquia, es
farà l'estrena d'uns goigs de la
Santa, la música dels quals es de
Mn. Bernat Julia i la lletra del nos-
tre collaborador Joan Maimó, amb-
dós felanitxers.

Ës aquest un fet que de segur
celebraran totes aquelles persones
que valoren i estimen les manifes-
tacions musicals populars.

Les gloses d'En Roberto
Comunicam als subscriptors del

llibre d'En «Roberto» que poden
passar a dipositar 1.000 pessetes als
següents comptes:

LA CAIXA, llibreta 19.162 - 10
SA NOSTRA, llibreta 1.045.176 - 85

El llibre sortira, si Déu vol, per
Sant Agustí.

La Banca March ha obert sucur-
sal a Portocolom

La Banca March va obrir el pas-

sat dia 2 de juliol una sucursal a

Portocolom. Aquesta oficina esta
ubicada a la carretera de Cala

Marçal a l'edifici que fa cantonada
amb el carrer del Raó.

Desitjam que la sucursal tengui
una bona acollida entre el palie i
pugui prestar els seus serveis espe-

cífics per molt de temps dins el

puixant nucli urbà del Port.

Sorteig «Paga doble» de
«Sa Nostra»

Ha resultat premiada amb 23.140
ptes., en el darrer sorteig «Paga
doble» realitzat per «Sa Nostra»,
D.a Francisca Maimó Barceló de la
4•a Volta, número 223.

Felanitx Radio Televisió
Posam en coneixement del públic

que la nova localització de l'emisora
en el dial es el 104.3 en Freqüència
Modulada Stereo.

vida social
DE VIATGE

Per tal d'assistir a un curs d'idio-
mes a l'estranger, han sortit cap a
Anglaterra els joves estudiants Emi-
li Arroyo Bennasar, Gabriel Huguet
Adrover, Nadal Obrador Maimó,
Antoni Vicens i Joan Adrover Bor-
doy.

LLICtNCIAT

Acaba d'obtenir la llicenciatura
en Filosofia i Lletres, rama de Filo-
logia Catalana, a la Universitat de
les Illes Balears, el nostre company
En Guillem Monserrat Vidal.

Enhorabona.

NAIXEMENTS

Els esposos Joan Cerda Manresa
i M.  deis Angels Oliver Barceló,
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, un
nin, que en el baptisme rebrà el
nom de Miguel Angel.

Felicitam els novells pares.

A Ciutat, Na Marisa Berga Picó,
esposa de Bartomeu Oliver García,
ha donat a llum el seu primer fill,
una nina preciosa que rebrà el nom
d'Antònia.

Enviam la nostra més cordial
enhorabona als novells pares.

La liar dels nostres conciutadans
En Sebastià Massutí Nicolau i Na
Margalida Prohens Y , s'ha
vista augmcntada amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin
que rcbrà el nom de Bartomeu.

Enhorabona.

NECROLOGIQUES
Divendres passat horabaixa morí

sobtadament a la Residencia-Hospi-
ci de la nostra ciutat, En Pau Mas-
care) Manresa, que comptava ales-
hores 52 anys. Dekansi -el
Senyor.

En Pau era una persona molt
popular a la nostra població i alho-
ra estimada pel seu bon caràcter i
esperit servicial. La seva afició als
toros, la seva presencia a les festes
populars sota el camuflatge de
«caparrot» i la seva bona disposició
per a collaborar, sobre tot quan de
fer festa es tractava, ens defineix la
figura senzilla i simpàtica, unida
sempre a la Casa Hospici, d'aquest
bon xicot.

Enviam el nostre condol a la seva
mare Na Catalina, a la comunitat
de religioses de la Casa Hospici-
Hospital i a tots els seus familiars.

Divendres dia 10, descansà en la
pau de Déu a Portocolom, a l'edat
de 87 anys i després de rebre els
sants sagraments, D.8 Jaumeta Co-
vas Rigo, Vda. de Barceló. E.e.p.

Enviam la nostra més viva condo-
lencia als seus fills Antònia, Tomas,
Jaumeta i Bàrbara, fills polítics i
als altres familars.

Dissabte dia 11, entrega l'anima a
Déu a Felanitx, a l'edat de 80 anys,
després de veure's confortada amb
la recepció dels sagraments, D.a Ma-
ria Artigues Febrer, Vda. d'Ensefiat.
A.C.S.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial als seus fills D. a Maria, D.a En-
carnació i D. Miguel.

--
Víctima d'accident de circulació,

morí a Felanitx el dissabte passat
a vespre, a l'edat de 16 anys, el
jove Francesc Adrover Nadal. Q.C.S.

Ens solidaritzam amb el dolor
dels seus familiars, a qui feim pre-
sent la nostra condolencia, i d'una
manera particular als seus pares
D. Miguel i D.a Antenna i germans
Miquela M.a i Jaume.

--Agitiment
La familia Adrover Nadal,

davant les innombrables ma-
nifestacions de condol rebu-
des amb motiu de la mort del
jove Francesc Adrover Nadal
i en la impossibilitat de cor-
respondre-les a totes perso-
nalment, ho vol fer per mitjà
d'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.

VENDO TRES PARCELAS de tierra
en Son Oliver, a 3Km. de Felanitx
una de 1'5 cuarteradas (una de
viria), 1 cuarterada de albarico-
ques e higueras y 5 cuartones tie-
rra buena.

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N." '267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
CAmaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
--Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista

VENDO MOTOCULTOR con acce-
sorios. Fresas, remolque, arado
contrapesos ruedas.
In f.: Tel. 580999

NECESITO MECANICO en Porto-

Colom.

Informes: Tel. 575266.
.11••••••••111•1=1!	 1111•••n••n•n•n•••

PROFESORE DE EGB.
DA CLASES DE REPASO de
EGB. Matemáticas 1. 0 de BUP y
Matematicas y P'isica y Quinnea 1. 0

FP. durante todo el ano.
Inf: C. Dame/o, .54 - l'el. 582110

SE PRECISA FONTANERO O
ELECTRICISTA con experiencia,
en Cala d'Or.
Inf. Tel. 657994.

FELANITX

Maig.—L'Ajuntament subhastava cada any: L'abastament de neu per
74 ptes. a l'alta.

Pesos i mesures, 130 ptes.
Quartera, 100 ptes.
Trats de la plaga, 1.420 ptes.
Fires i mercats, 193 ptes.
Corral colma. 15 ptes.
Escorxador, 580 ptes.
Aigues sobrants, 25 ptes.
Durant l'estiu els caminers feien de guardies rurals i a l'hivern torna-

ven a fer feina als camins.
Juny.—Va esser nomenat Vicari de la Parròquia D. Antoni Muntaner

Soler (a) Costella.
Juny.—L'Ajuntament taxa les multes que hauran de pagar els que

sien trobats pasturant bestiar en terra que no sia seva, sense permís del
propietari i el segell de l'Ajuntament.

Juny.—E1 Governador ha multat varies vegades l'amo i madona del
cassino de Ca'n Nofret perquè hi juguen a prohibits i per «los escándalos
que continuamente se dan» i diu el bathe «que impida que concurran a
dicho establecimiento ciertas mujeres mal afamadas convirtiéndolo en
centro de inmoralidades».

Juny, 11.—Va esser suprimida la plaga de Vista de Duana del Port, a
petició de l'Ajuntament, el qual havia de pagar un sobresou al Vista.

Juny, 13.—Un carro carregat de garbes passa per damunt un jove i
rompe una cuixa.

Juny, 17—A la plaça de toros, correguda de vedelles, Varen esser molt
dolentes.

Juay, 17.—Festa de les Filies de Maria. Predica D. Bernat Matas.
Juny, 22 —Festa del Cor de Jesús. Hi acodí molta gent.

	41•••n•••••n

Informes Tel. 563278 (de 8a lly BUSCO CHICO para ayudante playa
de 22 a 24).	 Informes: Tel. 575138.
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cuirtiub a ¡a alei
Amb la no assistència (justifica-

díssima i per qüestions del tot im-
personals) de tres membres de
l'Assamblea, i amb el quòrum ne-
cessari per prendre, es prengueren
les següents determinacions damunt
l'ordre del dia que tenia un únic
punt:

«Discussió i explicació del fet
que part de la Corporació diu que
no som seriosos».

1.—Qui diu que no som seriosos
no ho justifica ni ho pot justificar,
perquè nosaltres no hem prcs cap
determini; no tenim cap area de
poder.

2.—De moment hem donat opi-

11;ffainielit
La familia Barceló - Covas,

da vant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Jau-
meta Covas Rigo i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gràcies.

PROFESSORA D'EGB, dona ria
classes de repas.
Inf.: A aquesta administració.

nions i sempre basa les en fets
reals i conclusions que, qualsevol
professor de lògica que en sàpiga,
podrà dir que científicament les
nostres conclusions són lògiques.

3.—Qui diu que no som seriosos
és perquè te un concepte pessimis-
ta dels actes deis essers vivents, no
entén la ironia ni l'humor.

4.—Si diuen que som poc serio-
sos en comparació amb la «serie-
tat» dels fets i decisions dels vuit
anys de govern passats, ens ale-
gram; ni som seriosos ni ho volem
ésser, aquesta serietat escarrufa a
qualsevol ésser humà que cregui
que-un poble es una comunitat.

Agraiment
La familia Ensetiat-Artigues,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Ma-
ria Artigues Febrer i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per maja d'aquesta
nota.

Molt agraits a tots.

PROFESSORA D'EGB, passaria
lrehalls a maquina.
In 1.: A aquesta adminislració.   

BON CONSELL,BONS 'RESULTATS 1  
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corisELL INSULAR DE MALLORCA        

Gabinete Pediitrico
Carrer d'Es Ce!, 17 - Tel. 581197

Comunica que des del 15 de julio! al
30 d'agost, restarà TANCAT els dimarts
i dijous exepció del 21 de juliol i el 27
d'agost).

1 - Vendo local comercial, almacén y vivienda en
planta piso sobre solar de 800 m2., en
carretera Porto-Colom, esquina calle
Bellpuig.

2 - Vendo solar de 1.850 m2. en carretera
Porto-Colom, esquina C. Bellpuig.

Informes: t(SA BOTIGUETA»
C. Placa, 19

Miquell Pub
Ruz BAR
Porto-Colom

LOCAL CLIMATIZADO

FELANITX

Eis veinats de 13 Ronda Creuer ohleares» i les
reionitos d'Obres do Put

Les obres que du a terme a Por-
tocolom el Grup de Ports de Ba-
lears han esdevingut polemiques en
algun sector i han provocat inclús
Ia contestació dels veins, els quals
la setmana passada collocaren algu-
nes pancartes amb les inscripcions
següents: «Els veinats volem apar-
caments», «Mes aigo neta i menos
ciment», «Bordillos NO. Aparca-
ments SI».

Es tracta dels veins de la rengle-
ra de cases que integren el primer
tram de la ronda del Creuer «Ba-
leares». En aquest indret, entre la
carretera i les barraques, hi queda-
va una zona on era fàcil d'aparcar
els vehicles. Ara el projecte del
Grup de Ports eliminava aquesta
zona d'aparcament per tal de fer-hi
una voravia i uns parterres. Els
veinats han vist amb això el perill
de que els vehicles s'haguéssin
d'aparcar forçosament dins la carre-
tera al costat de la voravia que
tenen davant els seus domicilis i a
més a mes hi han vist una substan-

cial disminució de Roes d'aparca-
ment. Per això, a més de les pan-
cartes Ieren unes gestions amb
Obres Públiques que conduiren al
desplaçament del Cap d'Obres de
Port Fernando Moscardeo, el qual
juntament amb el celador del Port
Bartomeu Estelrich, el Batle de Fe-
lanitx i algún regidor tingué un
canvi d'impressions amb una repre-
sentació dels veinats.

Aixe, sembla que haura portat a
reconsiderar el projecte per part
del Grup de Ports, el qual s'ha
compromés a deixar una zona
d'aparcament amb els corresponents
accessos, entre les barraques i la
renglera de pins.

Pensam que la preocupació dels
veinats era justificada i que a
Portocolom patim una manca de
Roes d'aparcament. Per altra banda,
creim que sobren les zones projec-
tades com a jardins i que no són
mes que bocins de terra on hi creix
en els millors dels casos quálque
herba venturera.



Maria Ciptigues febper
Vda. d•Ensefiat

va morir a Felanitx, el dia 11 de julio!, a 80 anvs, havent rebut els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Els seus lills Mario, Encarnació i Miguel; fills politics Cristófol Bennassar, Miquel Capó,
Bafel Mulct i Miquela Bigo; néts, fillols, germa Bartomeu; germans politics Margalida Mesquida,
Angela, Manuela, Joana i Encarnació Enseñat; nehots, cosins i els altres parents, vos denla 11011 i pie
encomaneu la seva itnitna a Déu.

Casa mortuòria: C. Sant Miguel.

FIESTA DE SAN CRISTOBAL
Numerosa fue la asistencia de fie-

les a la Misa que se celebró a las
9'30 de la MalitlaU en la Iglesia de
San Alfonso, oficiada por el P. Jose
Riera, C.R.

Acto seguido y en la esquina 1105-

Bordo)', fué impartida
la bendición a varias centenas de
vehículos, obsequiandose a cada
uno de ellos con un banderín con
la efigie del Santo.
FESTEJOS VARIOS

«18 de Julio».—A las 8, Misa en
la Iglesia Parroquial, seguida de
ofrenda de coronas en la Cruz de
los Caídos.

A las 8'45, inauguración de las
obras y mejoras realizadas desde el
18 de Julio anterior.

Santa Margarita.—E1 19 de Julio,
Víspera de Santa Margarita, des-
pués de los pasacalles, tendrá lugar,
a las 22 horas y en la Iglesia Parro-
qui , d, Completas Solemnes, segui-
das de Procesión hasta la Fuente
de Santa Margarita y acompaiiada
de las autoridades V Banda de Alti-
sica.

A continuación suelta de fuegos
artificiales y Revetla.

Día 20, a las 11, Misa Mayor en
la Parroquia. A las 18, Gran Novi-
llada en la Plaza de Toros. A las 22
Revelia en la Plaza de Santa Alar-
garita.

Fiestas del Carmen.—Dia 16 de
Julio a las 8 Misa de COMIlniCíli.

A las 10 Misa Mayor, con sermón
por el P. Jaime Genovart, T.O.R. A
las 7 de la Tarde, Procesión Marí-
tima, con actuación de la Estudian-
tina Coral del Colegio «Santísima
Trinidad» de nuestra Ciudad.

LA SILVANA EN PORTO COLOM
El 27 de Julio llegó a nuestro

Puerto en un vate con bandera pa-
nameña, la famosa artista de cine
Silvana Panpanini, de paso para
Formentera.

Asediada por admiradores, firnui
buen ;Minero de autógrafos.

ENTREGA DE PREMIOS
En la terraza del Club Náutico

Porto Colom, fueron entregados los
trofeos disputados en las distintas
pruebas deportivas, celebradas con
motivo de las fiestas de San Jaitne.
En natación masculina, Antonio Ra-
món fut .! el vencedor. En la prueba
femenina en la especialidad de Es-
palda, Mariposa y Libre, ganaron,
respectivamente, Margarita Obra-
dor, Lourdes Ramis e Isabel Oliver.

En Travesía del Puerto ganaron
Margarita Obrador y Antonio Ra-
món.

Regatas a vela, ganó la embarca-
ción .Tetis..

D'ALLAVORS

;OPOBTUNI DA D!
URGE TRASPASO TIENDA DE
COMEsTIBLVS en Porto Colom.
Razones familiares. Pleno funcio-
namiento.

INFORMES: EN ESTA ADMON

6 FELANITX

S.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
4,•r< ici:t permanente 24 horas

C El próximo lunes a las 830 tarde
en «ES TOBRENTO» tendrá lugar
la PRESENTACION de la nueva
PLANTILLA del C. D. FELANITX.
Se habla de muchos FICHAJES.

• En la «DISCOTECA CALIPSO
de PORTO-COLOM se prepara un
gran evento. Los próximos días 17
y 18, PRESENTACION del; nuevo
estupendo grupo musical «INTER-
MINABLES», que pronto van a
grabar un disco. No se trata de
«espontáneos», sino de personas se-
rias —dentro de lo que cabe—.
Auténticos profesionales de la mú-
sica que antes hicieron el camino,
largo y sinuoso, con el nombre de
los «Macao». A los «INTERMINA-
BLES» hay que verlos «in situ».
Nadie que ame la música actual
puede faltar a la cita. Es un seno
aviso.

• ¿Se va a quedar FELANITX
sin SOLTEROS DE ORO? Dicen
por ahí lenguas viperinas que JOAN
de «S'AUBA» va a caer pronto en
Ias redes de una nativa. Uno, que
es compañero, me confesó: «Ya me
lo temía».

• En la «SPORT-TABERNA-GA-
LACTICA» de CAS CONCOS darse
un garbeo es pura delicia. Donde
mas TEACHER'S puede uno encon-
trar. Desde FATIMA MIR, profeso-
ra de natación y maestra en el difí-
cil arte del TAEKWONDO, 3.» en
Ia EUROPA del bendito/maldito
Mercado Común, pasando por PE-
DRO «TWIST» el profesor (ojos
avellana que derriten, a distancia,
la más pura nata, aunque se halle
en el congelador) de nuestras pistas
de tenis, sin olvidar a S. M:• «El
Sastre» alias D. SEBASTIEN que
es un maestro del complicado arte
de la confección y de la cocina

más tradicional, sin olvidar al autén-
tico maestro que es GUIEM MON-
SERRAT, ìue e. además un fenomal
«recopilador» de gloses, basta para
terminar esta lista, que continuará
el día menos pensado. Hablar del
experto submarinista GUIEM FE-
BRER, que en los tiempos que
corremos te pilla, y te caza un
.amfós» en menos que canta un
gallo, a base de pulmones. Una fe-
nomenal puesta a punto y los opor-
tunos «cubatas» que se toma a
discrección en el respetable estable-
cimiento.

• VIDEOCLUB.—«VIERNES 13»,
5.a parte (1). Director: Danny Stein-
mann. Duración: 88 minutos. Edi-
ta: Cic Video. Género: Terror. Pro-
ducción 1985. SINOPSIS: El psicó-
pata Jason Voorhees está muerto.
Lo mató un niño de doce años en
defensa propia. Pero si Jason está
muerto, ¿quién está matando a los
enfermos del Instituto de Salud
Mental? COMENTARIO: Un nuevo
criminal anda suelto. Si las anterio-
res «Viernes 13» le aterrorizaron,
esta nueva entrega lo hard todavía
más. Pesadillas, sangre, suspense,
angustia... y mucho más.

• El tema está de moda. Pre-
gunta: ¿Cuál es el primer síntoma
del SIDA? La contestación la he
escuchado por ahí: «UN CALIDO
ALIENTO EN LA NUCA». ¡Sere-
mos «fachas»!

• Me confirman que JaAN SU-
NYER, BERNARDO FERRAGUT 7
FERNANDO LILLO a partir del
próximo 6 de agosto serán «LOS
TRES MOSQUEPERROS» que olis-
quearán el magnífico vodo que des-
prenden las interminables playas
de ACAPULCO (MEXICO). Una
aventura, no dudo, digna de contar.
Cocos-locos a rabiar.

• ¿Una serie de televisión en
FELANITX? Al parecer se está pre-
parando para la cadena local unos
capítulos de una serie de historias/
policíacas / divertidas / críticas bajo
el título de «COMISARIO JOAN
PLA». Un policía que encarnaría el
célebre periodista. Pero de momen-
to la cosa está todavía en el mismí-
simo tintero, y faltan casas comer-
ciales que patrocinen el cuantioso
costo de la producción, pese a las
trescientas mil pesetas que da
cierto señor para que se lleve a
cabo la idea. Ya digo, el proyecto
es muy ambicioso.

JORDI GAVINA

EsTuDIANT de 2on. de	 i
t 'aria REPAS	 a roil-
veli

Inrormaciô, Vi.i I. Mesh c,

1)110\TC1011 Su-
per 8.
1111.: Tel. 5titKi:,1 (Horas (i ficina)

Restaurante
SE PATA lES

CASA PEDRO
Ronda C. Baleares, s/n. - Tel. 575171 - PORTO-COLOM

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

Especialidad en toda clase
de mariscos

y pescados frescos
Gracias por su visita



Jaumeta Covas figo
Viuda de Miguel Barceló (Roca)

va morir a Portocolom, al dia 10 de juliol, a 87 anys, havent rebut els sants
Sagraments i la I3enedicció Apostòlica.

Descansi en pau

Els seus fills Antònia, Tomas, Jaumeta i Barbara; fills politics Joan Adrover, Magdalena
Obrador, Joan Mesquida i Joan Monserrat; néts, renéts i els altres familiars vos demanen que enco-
maneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. de la Mar, 29 Portocolom  

FELANITX      

UN ALTRE PUNT DE VISTA
SC.)BRE LES EXEQUIES

Sr. Director:
Escrivim aquesta carta, per ex-

pressar la riostra disconformitat
que exposa SEVARA en el seu
«Punt de vista» del setmanari pas-

Creim sincerament, que SEVA-
Ra, «toei el violón», en algu.les t.ca-
sions i ens ho esta demostrant una

ada Inés aquesta sctrnana.
vertaderament llastimós que

quin s'ha fet un intent per donar
al moment de la mort el tracta-
ment scriós que pertoca entre els
cristians, ens surti un senyor, dient
qu a Felanitx som un exemple a
seguir. Perqu a Felanitx el que
s'aconsomeix és fer de la mort un
«sainete», en el qual multes fami-
lies no hi voldrien participar i les
obliguen a aguantar i fer de prota-
gonistes. Es ver, que quan tenim la
desgracia de perdre un familiar,
agraim de bon de veres el que els
Ilustres civiles ens acompanyin, però
la resta dels coneguts, en haver ma-
nifestat un moment davant el di-
funt i familiars el seu sentiment,
creim que es més que suficient anar
al funeral si volen oferir la missa
al difunt, i no passar-se les hores
dins la casa xerrant i moltes vega-
des riguent, trencant l'ambient res-
pectuós i trist de la familia.

Per això els arguments que ens
dóna el senyor o senyora SEVARA
ens fa•i riure. Que la casa sigui peti-
ta no es cap inconvenient, perquè
el difunt generalment esta a la casa
mortuõria bastantes hores, mes que
suficients perquè les amistats vagin
passant (sense installar-se), mani-
festant el seu condol. Llavors, els
que vertaderament se sentin cris-
tians, que acudesquin a la parró-
quia a oferir la missa pel difunt,
que es l'únic que li aprofitarà.

Dir que dins l'església s'hi han
celebrat molts d'actes sociais, no
vol dir res. També se celebren
aquests actes als teatres o cines i
perventura no estaria malament
que per les persones que pensen
com SEVARA, es llogas el cinc per

donar el condol, així la gent estaria
més còmoda i també tendrien el
bar avinent per enrodonir l'escena.
Per altra part el cine seria tan bo
de trobar com l'església. Perquè el
que ens diu de no poder trobar la
casa del difunt «ens fa riure un
calcetí». Felanitx, senyor, no es,
grades a Déu, Barcelona ni Madrid
i qui més qui manco ens coneixem
i sabem on viven els nostres amics.
I si tenim amics a fora tampoc les
costara gaire trobar-nos.

Per últim no sabem que deu pen-
sar el Sr. SEVARA quan diu que la
desfilada a Felanitx es fa respec-
tuosament. Es respectuós xerrar
sense parar dins la Casa de Déu,
per després fer una capada davant
els familiars? Es respectuós fer
aguantar a una familia afligida, i
en la majoria dels casos molt can-
sada, veure passar per davant una
torrentada de gent de la qual el

vuitanta per cent ja els ha saludats
a ca seva?

Per això no podem més que dir
que no coincidim gens ni mica amb
els punts de vista de SEVARA, i des
d'aquí volem manifestar la nostra
total adhesió a que el condol se
suprimesqui dins la parròquia

Sr. Director, moltes grades.
Un grup de cristians

EN DEFENSA
DELS NOSTRES PARATGES

He cregut oportú ara que s'ha
acabat el periode electoral i s'han
acabat els pactes que han permès
la constitució del nou ajuntament
enviar aquestes quatre retxes per-
què es publiquin al setmanari Fela-
nitx, cas de merèixer la seva apro-
vació.

El motiu que • em decideix a fer
aquest escrit es el fet que la cen-
sura que sovint es fa a les tertúlies
dels cafés sobre temes d'àmbit mu-
nicipal no són més que una crítica
que la majoria de les vegades res-
ten sense solució positiva. En can-
vi, per ventura, amb la paraula
escrita i a través dels mitjans de
comunicació pot ferir més la sen-
sibilitat dels responsables de la vida

iu t adana.
Acabat aquest preàmbul, m'expli-

caré: En les hores en que la meya
professió m'ho permet, som afee-
cionat al «Footing» i a passejar pel
camí de Sant Salvador; bell paratge
estimat per tots nosaltres.

Sempre que arrib a la creu del
Corral d'en Nofret la meya estima
envers aquest indret queda atacada.
Quan gir la vista cap el camí que
surt de Son Quelles es ven un munt
d'escombreries, fems del consumis-
me actual, que s'acaramullen i
s'escampen per tots el voltants,
donant així la impressió d'abando-
nament i despreocupació dels ciu-
tadans i autoritats.

Si seguim la caminada, no hi ha
volta que no hi surti un caramull
d'objectes tirats, de moltes i varia-
(les classes: televisors romputs, cui-
nes, ferns dins bosses, pots... en
dues paraules, una porqueria.

Aquest espectacle continua fins a
la volta del garrover dels Manaco-
rers; grades a Den que aquí s'atura.

Em suPès que mes d'un visitant,
que en gran nombre i freqüència
visita la formosa i preuada mun-
tanya, haura tengut més d'una excla-
mació de censura en veure aquests

llocs tan abandonats. Ben segur que
eis seus comentaris sobre la nostra
ciutat no són gaire afalagadors.
Són totes aquestes raons les que
m'han empès a escriure aquesta
carta i amb el desig d'aturar per

sempre que aquest paratge es con-

vertesqui en un abocador de fems.

Em permet, alhora, demanar als

ciutadans que tenen el mal costum

de dur-hi les seves deixalles, que

ho deixin de fer; a la vegada que

em plau informar-los que hi ha un

servei municipal de recollida de

ferns encarragt de realitzar aquesta

funció.

La meya intenció amb aquesta
carta es ferir la sensibilitat de les
persones que, pel seu càrrec, els
pertoca posar fil a l'agulla i solven-
tar aquest qüestió; en especial als
nous regidors de la Comissió de
Sanitat que, ben segur, posaran
tota la seva voluntat per tal d'aca-
bar amb aquesta vergonya per al
nostre municipi.

Atentament, un felanitxer

PETICIONES

Sr. Director:

Un felanigense de pocos estudios,
piensa en la posibilidad de que Fe-
lanitx pueda disponer algún día de
las siguientes instalaciones:

1.° Una residencia para persbnas
de la tercera edad. Por ejemplo en
«es jardí de l'Hospici», pues creo
que tendría un taire más puro.

2.° Una ciudad deportiva. Tal
vez podríamos ver un atleta felani-
gense en las olimpiadas del 92.

3.0 Que a nuestro queridísimo
Campeón, en vez de hacerle una
estatua le hiciéramos un veló-
dromo.

Un que ha nascut a Felanitx

SE VENDE PISO AMUEBI„A DO on
el Arenal de Lluemajor. Bien si-
tuado
n f. :Te . 660261

/TIC

VENDO SOLAR en Felanitx. 4C0
cuadrados. Esquina. Facilidades.
Infor.: Tel. 580651

Aviso al público
Reunidos los propietarios y legales representantes de
TODOS los talleres de reparación de automóviles
(mecánica, electricidad, chapa y pintura), acordaron
por unanimidad lo siguiente:

«A partir del día 1 de septiembre del presen-
te año, y al amparo de la legislación vigente,
todas las reparaciones deberán pagarse al
contado, antes de retirar el vehículo de los
talleres.
Esta norma se aplicará igualmente a las re-
paraciones realizadas con la intervención de
Ias compañías de seguros. En estos casos
los talleres entregarán los documentos ne-
cesarios para que el propietario del vehículo
pueda cobrar la reparación de la compañía
de seguros».

Todos los reunidos se comprometen a hacer cumplir,
de forma efectiva y puntual el acuerdo antes señala-
do, al tiempo que recuerdan a sus clientes que pue-
den hacer valer sus derechos de acuerdo con la nor-
mativa legal vigente.

Felanitx, julio de 1987.
MONO.	
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acAcin ES

ffELANITI LALONCT.

EI servicio Renault de Felanitx y
Calonge :e. acompafia en su viaje
Este es el Servicio Renault que le garantiza unas excelentes va-
caciones:

- Un numeroso equipo de talleres móviles, en contacto con
mas de 1.400 puntos de la Red Renault, le prestan asistencia
técnica en las principales rutas de España.

- A lo lorgo de más de 10.000 Kms. de carreteras.
Sábados, domingos y festivos, del 27 de junio al 30 de
agosto.

- También en las festividades de Navidad y Semana Santa.
Cualquiera que sea la marca del vehículo que usted posea,
Renault le ayudará.

- Aunque sea de otro país.
- Con mecánicos especializados en intervenciones de urgencia.
- Totalmente gratuito.

Sólo se factura n las piezas nuevas, en caso de ser nece-
sarias.

Conetsionario

FCO. MANRESA S.A.
FELANITX - CALONSE

Tel. 657763 (Servicio urgencias
sábados y domingos)

Importante Empresa presisa para su
factoría de Felanitx

SECRETARIA
Remuneración según valía candidata

Interesadas contactar al teléfono 580075 o 580054
(Preguntar por Srta. Amengua')

FELANITX
ZOMMOLINV.L.43111.710.0.7.1•032111MIONINIAMOILMI.t2GZ,464/NeAltlININI,

-L1
.1.2f1

Diumenge passat dia 12, i dins el
programa de festes del Carme, se
celebrà a Cala Ratjada una cursa
popular de 10 Kilèmetres de re-
corregut.

Acceptable participació. El circuit
un poc dur amb abundants desni-
vells, combinant terra i asfalt.

Molt de sol i molta calor, el que
va fer que la prova fos un tant
més forta de lo habitual.

A pesar de tot els atletes fela-
nitxers que hi participaren tengue-
_

Prizr maiiiife: de
POtITICA

Hem llegit el programa de les
festes de Santa Margalida, elaborat
única i en exclussiva pel grup go-
vernant.

Al programa esmentat, a dos
actes religiosos diu «Iii assistira la
Corporació Municipal».

Els anys de la U.X.D. varen pren-
dre l'acord que la «Corporación»
assistiria als actes religiosos de
Santa Margalida i Sant Agustí. No-
saltres no hi érem, presa esta..

Volem explicar que de petits ens
repugnava veure en Franco «bajo
palio» i l'Església i l'Estat de la
maneta. Ara ens repugna qué el
Papa digui misses a En Pinoxet, i
més coses. Som sensibles i respec-
tam molt la religió i insensibles
al teatre de les institucions i a les
noces diàries dels poders econò-
mies, polítics i religiosos i es que
no volem combregar amb «tradi-
cions» que encoblen poders terre-
nals i celestials.

Es per això que no assistirem a
presidir actes religiosos, perquè
trobam que són coses massa serio-
ses com perquè en facin ús i osten-
tació els «polítics». Si particular-
ment hi anam, hi anirem com a
persa-17's i no corn a representaX11.4
d'una part de Felanitx, creim .que
no hem de «representar» • res per-
que mai no hem oferit represa-llar
humanismes cristians ni coses sem-
blants a una bancalada ostentosa.

Que quedi clar, perquè som joves
i no anam de comedies.

Senyors - del PUP
D'ençà de l'elecció del batle, hem

rebut de l'Ajuntament dos escrits
(en castellà) a on ens comuniquen
que «la Corporación Municipal asis-
tirá... día 19 a... Completas en la
Parroquia... y acto seguido, Proce-
sión... Día 20 Misa concelebrada...».
L'altre comunicat diu «...Misa So-
lemne día 25 en Portocolom ..».

La veritat és que hem quedat
allucinats. Tots els actes esmentats
ens pareixen correctes i respecta-
bles, però, que la «Corporación» hi
hagi d'assistir, ens pareix del tot
irreverent i així ho explicam al
MANIFEST.

ren una destacada i bona actuació.
En Victoriano Martínez i en Sebas-
tià Adrover es collocaren en 2.a 1
3. a posició de la general. En Miguel
Nadal de l'equip AUTOMOVILES
JULIA - OPEL obtingué un meritori
76 lloc. En les posicions 8, 11 i 12
quedaren classificats respectivament
Joan Huguet, Miguel Soler i Antoni
Fuster. Hem de dir que va guanyar

la prova el vetera. corredor Joan

Barceló del Costa de Calvià.

Llampet

DiürdS a h S -

DELIGla
Per lo vist el PDP no va entendre

Ia nostra campanya i varen suposar
que ens presentàvem per fer d'es-
colans; no devien escoltar el so de
les taules rodones que no pogueren
assistir. Vists els comunicats que
hem rebut, hem de deduir que els
assumptes de presidencies i fer pa-
per, els preocupa més que consti-
tuïr l'Ajuntament i que a això de
fer comedia ens conviden, ara, per
posar en marxa el poble i mirar de
resoldre els problemes que té plan-
tejats Felanitx (alguns dells creats
per aquest grup) amb això no
compten amb nosaltres, amb l'ab-
surda i increïble història de que
no som seriosos. ¿Es seriós tenir
el poble ben aturat, sense plenàries,
ni solucions als greus problemes
que tenim i, que alguns potser ja
no tenguin solució? Es seriós això?

Com així aquesta «Corporación»
que te tantes ganes de presidir i
fer paper, no van a tastar el brou
de Cala Marcal?Segur que n'hauran
mester de paper!

Deixau-vos estar d'absurds i serie-
tats i si no teniu interès en arre-
glar el que encara es pot arreglar,
deixau el càrrec que teniu, que si
el voleu per presidir actes oficials,
entre tots vos podem comprar una
cadira grossa i ens sortirá més ba-
rat que deixar morir del tot aqifeS1
poble.

marta pollenga
i bartomeu xamarrí -
regidors de l'ajuntament

VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, --muy cerca de la
calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.

Informes: Tel. 4.11911

ES DONEN CLASSES DE REPAS
a Porto-Colon4D'EGB. tots els nivells.
I Matemátiques de BIT i COL

lnf: A aquesta administració

-4-
Cursa popular Festa Ce! Carm 1 a Cala Ratjada

Destacea gctuació deis felanitms




