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SALUTACIO
Després d'un any ple d'alegries, commemoratiu del Centenari

de la proclamació com a Ciutat del nostre poble, títol ben meres-
cut pels nostres avantpassats, amb nombroses obres i inaugura-
cions, com la Casa de Cultura, el Parc de Bombers, la nova De-
puradora de Cala Ferrera, la pavimentació de molts de carrers,
etc., ens toca ara agafar altra vegada l'ànim necessari per tornar
a caminar cap endavant, fent tot el possible i Ines perquè el
nostre estimat Felanitx lluesqui esplendorosament dins rencon-
trada de Mallorca.

En els moments actuals en que ens trobam en el comença-
ment d'una nova legislatUra Municipal es fa mes necessari que
mai la concertació per dur el nostre poble per camins de convi-
vencia, progrés i benestar. Esper que tots els Regidors sabran
posar per davant l'amor a Felanitx abans que qualsevol consi-
deraCió.

Pere) a finals d'agost feim una aturada en el camí per poder
fruir tots plegats les festes de Sant Agustí, tan arrelades i cone-
gudes dins tota Mallorca, i sobretot perque Felanitx es vesteix de
festa per rebre tants d'amics que volen compartir amb nosaltres
aquests dies golosos i al mateix temps relaxants, tan necessaris
per la bona salut, a més de l'alegria compartida dins el marc
incomparable del nostre Parc, vertader punt de trobada de tants
de ¡oyes, pels quals són per ventura els dies mes agradables de
tot rany.

El programa de Festes és exteas i n'hi ha per tots els gusts.
Tots, propis i extranys, ens hi trobam be a Felanitx. Volem aco-
llir a tothom amb les mans obertes, portes de pinte en ample,
i l'esperit tan peculiar, que fa del caracter felanitxer universal i
amigable, i per això vos faig com a Batle i en nom de tots els
veïnats una convidada de bondeve res perquè siguin uns dies de
diversió i companyonatge i per oblidar, encard que per breu
temps, les preocupacions d'altres dies.

Quedau, per tant, emplaçats de que aquestes festes són pels
felanitxers i per tota Mallorca i aixi vos esperam per continuar
aquesta gran tradició d'assistir a les Festes i Verbenes de Fela-
nitx.

Pere Mesquida i Obrador

Cosme Oliver, batle en funcions per malaltia de
Pere Mesquida. Es parla de la possible dimissió

d'aquest darrer
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Fires i Festes de an Agusti

Divendres passat i a conseqüència
del dictamen metge que revelava un
estat de salut certament preocupant
de Pere Mesquida, aquest signà un
decret pel qual delegava en el pri-
mer tinent batle Cosme Oliver les
funcions de l'alcaldia.

Tot i que la baixa medica en un
principi sols contempla un període
de vint dies, la naturalesa psíquica
del desmillorament de Pere Mesqui-
da i les seves causes —que ningú no
dubta relacionar amb la crisi mu-
nicipal— fan pensar en la possible
dimissió.

En efecte, la baixa temporal de
P. Mesquida no esbargira la. situa-

i,

ció d'encallament que pateix l'Ajun-
tament des de les eleccions passa-
des i gairebé tothom coincideix en
que sols la seva dimissió pot possi-
bilitar l'encarrilament de l'aparell
municipal. Perquè sovinteja l'opinió
de que un cop a la presidencia Cos-
me Oliver, no seria difícil arribar a
una entesa amb AP.

El PDP, a l'hora de redactar
aquesta nota, no s'havia reunit en-
cara, per?) sembla que un dia
d'aquests havia de tractar oberta-
ment la qüestió i el tema de la di-
missió sura part damunt l'ambient
i des del si del partit es contempla
com una solució possible.

l'estat de la qüestió
A la primera sessió plenaria cele-

brada pel nou Ajuntament de Fela-
nitx, dia 5, va quedar ben clar allò
que tots ja sabíem d'ença de les
eleccions: que les coses ja no serien
iguals a la Sala.

En efecte, totes !es votacions
deixaren derrotat el grup presidit
pel batle Pere Mesquida. Un fet
que no s'havia produït ni una sola
vegada en vuit anys d'installació de
la democracia al nostre Consistori.

—I que trobau que es per tenir-ne
alegria?

—Dories sí. Perquè allò que s'as-
sembla més a una dictadura es una
majoria absoluta. Sobretot, quan el
poder que li dóna el fet d'esser-ho
es exercit sense tenir en compte el
parer de tots els altres. Si pensau
que, de dictadura, els qui tenen la
nostra edat ja varem esser a temps
de menjar-ne a voler, es lògic que
una situació com l'actual era una
passa endavant.

—Explicau-vos Ines.
—Sí. Aquí tenim una democracia

instaurada. Faria falta sebre, pert),
si a més a més tenim uns gover-
nants amb esperit democratic.

—Com ha d'esser aquest esperit?
—Un governant democratic ha de

fugir de la fórmula d'imposar, a
cops de votacions guanyades, una
política exclusiva i excloent, es a
dir, que no tenga en compte el
parer de les forces minoritàries.

—L'oferiment que el PDP va fer
als regidors d'Alianza Popular va
esser molt generós.

—Sí que ho va esser; però hi fal-
tava un requisit." Un pacte entre
partits ha d'esser el resultat d'una

Tal vegada quan els lectors llegi-
ran aquestes ratlles ja s'hauran
produit canvis dins el panorama
politic local, però també es possible
que no, ja que aquestes jornades
que es presenten, coincidents amb
les festes de Sant Agustí, no són les
més adeqUades per a prendre se-
gons quines decissions.

Des d'aquestes planes desitjam a Pe-
re Mes quida una prompta recuperaci6.

LA COMISSIÓ DE GOVERN

La setmana passada, tot i que es
coHegia. del comunicat del PDP que
insertarem, que el Batle havia no.

negociació, d'un diàleg; i no una
oferta unilateral, que equival a una
imposició, per molt generosa que:
sia. A més, el batle ja sabia que
l'oferta no seria acceptada. En tal
cas no té sentit ni tan sols parlar
de generositat.

—Me voleu explicar quina es la
situació d'ara?

—Doncs es una situació molt
complexa: per una part, sembla que
tenim una comissió de govern inte-
grada nomes per regidors del grup
majoritari, pert, no me'n demaneu
més perque la política informativa
del PDP no ha variat. Per altra ban-
da, el regidor senyor Cosme Oliver,
s'ha fet càrrec de la batlia perquè
el batle està malalt. Allò que no
acabam de veure clar es si la substi-
tució només durara vuit dies o be
si se tracta del primer moviment
d'una retirada estratègica definitiva.

—Vós trobau que el batle ha de
dimitir?

—Fill meu, això no es cosa meva.
Si el batle no acaba de pair que la
correlació de forces a la Sala ja no
es la mateixa i que s'ha acabat el
bròquil, com diu la Trinca (tu ja
m'entens), potser lo millor que pot
fer es dimitir.

—Però, aquesta situació d'emer-
gència, de desconcert i d'indefinició,
¿no pot resultar perjudicial pels
grans problemes que te plantejada
la nostra comunitat?

—Mirau, els grans problemes de
la nostra comunitat fa vuit anys
que esperen esser encarats de ma-
nera decidida, intelligent i seriosa;
si ara han d'esperar uns quants mc-
sos mes, no vendrà d'això.

Pirotècnic

menat la Comissió de Govern, no
poguerem donar compte de la seva
composició perquè la desconeixíem.
Avui l'oferim tal com la deixa per-
filada Pere Mesquida:

President: Pere Mesquida Obra-
dor.

ler. Tinent Batle: Cosme Oliver
Monserrat.

2on. Tinent gaffe: .‘ . .Pefe Batle
Garcias.

3er. Tinent Batle: Josep Bonet
Grimalt.

4rt. Tinent Batle: Miguel Barceló
Batle.

56. Tinent Batle: Baitórneu Cerdà
Higo.

la rodeila
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral:	 1.500 ptes.

Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL

Diu. 23 Sta. Rosa de Lima
Dill. 24 St. Bartomeu, ap.
Dim. 25 St. Lluís
Dim: 26 St. Cesani d'Arles
Dij. 27 Sta. Mònica
Div. 28 St. Agustí
Dis. 29 Martiri del Baptista

LLUNA

Lluna nova dia 24

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 1015, 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 1 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, 9,20, 13,
16, 18,15 i 20,30.

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

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges 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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Francesc Pifia
Gayit-Melis

jaurne Rotger

C. Ticoulat.
Francesc Piña
Gaya-Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200

Funeraria 	580448. 581144
Ambulimeies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

'Embutidos Blanco, S.A.
Hace saber a su distinguida
clientela y público en general

que el viernes 28 día de San Agustín,
después de la corrida, se detallará la
carne de toro de lidia en los puestos del
Mercado de Felanitx.

Muy agradecidos y felices fiestas.

COLLECTIVA SANT AGUSTI 87
del 22 d'agost al 6 de setembre
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o	 Taller de Ceràmica Call Vermell
C. Major, 44, Felanitx

Inauguració
dissabte dia 22 a les 8 del vespre

Sebastiana Munar

Maria Ramis

Barlonieu Obrador

Blanca Palau de Comassema

Radoy Serra

i quatre ferros d•En Jaume Cauet
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Setè Congits Internacional de
Coloras a la Sala

Al sete Congres i degut a la calo-
rada que feia, nomes hem decidit:

1.—Al punt començarem a expli-
car a tots els lectors, tota la histò-
ria de les reunions, reunionetes i
reunionarres que han fet fins ara
lap, el pdp i el psoe (nosaltres hem
assistit a una), creim que tothom
ha de saber que diuen mentides
quan diuen que volen el be del
Poble y cabotades consemblants. Hi
ha interessos, gent que nomes es de
planta, renyades públiques, consig-
nes i esgotament de temps que
passa inútilment.

2.—E1 govern actual segueix amb
Ia seva histèria del secretisme. A
hores d'ara els Coloms a La Sala
sabem que faran verbenes perquè
ho hem vist als diaris i a les parets,
oficialment, el silenci ha estat la
informació que hem rebut. Per Fe-

lanitx Radio hem sabut l'ordre del
dia de la comissió de govern on
s'havia de tractar el tema de l'esco-
la del Port. Al juny assistirem a una
reunió a l'escola, que el pdp no
assisti i suggerirem que les obres
s'havien de fer i que si el govern
de l'ajuntament no anava de res,
fossin aquests senyors els responsa-
bles que al setembre l'escola ro-
mangués tancada. En esser l'hora
de començar sabrem el que han
decidit aquesta setmana, una setma-
na abans del setembre.

3.—E1 pdp, després dels fets

d'aquesta setmana, vol tornar a fes-

tejar l'ap, no festeja al psoe per-

que no governa a Ciutat (???). Com

així no ens vol festejar a nosaltres
que no ens comanden i governam el
nostre redol?

4.—E1 comunicado del pdp de
dissabte passat hi ha una mentida.
Diu: «Antes de la elección del alcal-
de, el pdp mantuvo contactos con
las diferentes fuerzas políticas que
habían obtenido representación en
el Ayuntamiento...» això es senzilla-
mcnt una mentida, amb nosaltres
no han tengút cap contacto ni ens
varen dir ni niti

5.—Començar una plenaria qua-
tre minuts tard, no creim que sigui
motiu per renyar el batle al senyor
portaveu del psoe.

6.—Volem fer pública la nostre
suggerencia a l'alcaldia referida a
la pujada a Sant Salvador que cada
any es celebra, diu:

Suposam que enguany, per les
festes de Sant Agustí, es farà una
vegada més la cursa de cotxes de

•la pujada a Sant Salvador.
Pel que hem vist, cada any, això

suposa una contaminació ambiental
molt grossa i evident: estridències
a les nits d'entrenament, acampa-
des incontrolades i perilloses pels
focs que fan al pinar, ferns a les
voreres de la carretera, parets esbu-
cades que ban de refer els Ermi-
tans, etc.

Amb tot aixe:1 que passa i els
perills que suposa, vos demanam
que a l'hora de donar permís als
organitzadors, els exigigueu dues
coses:

1.—Un dipòsit de 5.000.000 pts. de
fiança pel possibles mals, desperfec
tes i despeses de neteja, una vega-
da acabada la cursa.

2.—Que l'organització i pel seu
compte, posi el personal i mitjans
suficients per les possibles emer-
gencies i per controlar el públic
assistent perquè no faci ni foc, ni
brutor.

Esperam que faceu bon ús de la
nostra suggerencia.

Felanitx, onze d'agost de 1987.

SR. BATLE PRESIDENT DE
L'AJUNTAMENT DE FELANITX

7.—No és cert que el nostre grup
hagi contracikat una pala mecànica
per esbucara paret del Parc Muni-
pal, perquè 1 gent entri a les ver-

1 .a

benes de franc. Així i tot, no deixa
de ser una bona idea.

8.—Mitjançant el present congres
volem donar els molts d'anys a tots
els felanitxcrs, sobretot als 732
intelligents que són el forment per-
que d'aqui a quatre anys hagi co-
brat coneixement algun altre.

VENDO CASA antigua de campo,
en buen estado, con terieno de
1500 m2. Agua corriente, luz, 3

En carretera deldormitorios.
Puerto.
¡ni.: Tel. 55-1982.

GABINET DE PSICOLOGIA 

VENDO RENA ULT 5 CTL PM-P
Precio a convenir.
I. Santueri, 02 ((le 7 a 10 tarde).

Llicenciat Bernat Calafat
• Fracas escolar
• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura  

S'ofereix al.lota per cuidar nins a
Palma.

INFORMES: EN ESTA ADMON. 

VENDO 01*1. CORSA PM-AD
Muy buen estado.
Inf.: En esta Admón.

CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
C/. Costa i Llobera, 32, ler. B	 FELANITX    
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Nis de la acreditada

Hi ha Festes i festes. A part, hi
ha també coques bambes. Les Fires
i Festes de Sant Agustí són talment
una gran coca bamba. Les coques
bambes, segons informacions de
personal autoritzat que se repetei-
xen cada any, sempre s'assemblen,
pera al mateix temps de cada any
són más dolentes, més magres. I
ara ens resulta, per acabar de con-
fitar-ho tot, , que el Gran e General
Forner climitelx. No m'estranya: les
coques bambes d'enguany pareixen
de l'any passat i no poden ser bo-
nes mai unes coqueS - guardades d'un
any per l'altre, per molt .born feiaa
que facin les conservadores de mar-
ca japonesa.

Fer.5 no es nomás un nroblerna
coques bambes: es tota la pasta que
no es bona. El bunyol urbanístic
indigerible i el forat	 fa pudor.
L'Ajuntament pedepista guardava l a .
pasta de l'any passat (uns 80 o 90
milions de pessetes de superavit)
per fer pastissos enguany: de mo-
ment han posat una altra cana de
xocolata als carrers sense aconse 7

guir resultats de bon gust. De ve-
gades els forns que durant l'estiu
fan molta de feina per als hotels
utilitzen el mateix trUe: molta
xocolata damunt pasta de segona
fila. L'Ajuntament enxocalata • els
carrers perquè, al- poble, no li sap
fer res más.

(M'han contat que una dona que
venia de l'Ajuntament de pagar els
arbitres va caure dins un fondal al
carrer Major i tanta de sort que a
baix hi havia uns esgrellats que •im-
pediren que caigués a l'infern. Ld•
profunditat d'un, clot es pot aug-
mentar de dues maneres: cavant en
el fons i alçant els laterals).

L'aigua per fer la pasta, per .afe-

distintes fotografies publicacIL s.
fmatges que posaren de relleu que,
encara, a les portes del segle XXI
hi ha propietaris capaços de per-
metre certes coses per tal d'acon-
seguir uns beneficis econòmics, a
pesar que puguin ser minims.

Fets com aquests posen de relleu,
una vegada más, que la societat en
Ia qual vivim no es del tot justa.
Que situacions com la de Son Mes-
quidassa es puguin donar vol dir
que hi queda bastant camí per fer,
per avançar, per arribar a que tot-
horn tengui realitzat el dret de viu-
re amb dignitat. Per aconseguir-ho
hem de lluitar en molts de fronts.
No tan sols des dels Parlaments ela-
borant lleis per evitar situacions
com aquesta; sinó, també, indivi-
dualment, a trave s de l'educació i
d'altres mitjans; per fer calar, d'una
vegada, que el dret a viure amb dig-
nitat que tenen totes les persones
no es només un paper mullat, sinó
una exigencia de la nostra societat.
Que la nostra collectivitat vol que
aquest dret sigui fermament real,
per a tots noltros.

Can Gerrer. Ca's Concos.

* Diputat al Parlament Ralear

gitó, esta contaminada. • Ho va de-.

nunciar el diari El Día, pera ja feia
Lomps que se'n parlava. Algunes per-
sones han agafat fongs a s'Arenal i
altres han sofert infeccions a les me-
ravelloses aigües de la badia de Por-
tocolom. CristaHines. Xof.

La Casa de Cultura, lloc de mol-
la de pasta, se tuda. La pasta s'as-
secarà definitivament, treura flori-
dura i no la voldran ni els moixos.
Les rates, en canvi„ segurament si.

Però tornem a les festcs. Enguany
per bailar la bamba, coca, .hi hau-
rem de posar més gracia encara. Un
poquet no sera suficient. Haurem
de treure el millor de nosaltres ma-
teixos per quedar be i sentir-nos
engrescats en el ball.

De tot el programa de festes no-
más hi ha una cosa que necessiti
consulta: els conjunts que actuaran
a les nocturnitats o el títol de la
cem?.:dia o qui fara el tradicional
recital. ás a dir, detalls variables.
l'ola la resta, la pasta de l'any pas.
sat. Quina poca imaginació! Quines
poques ganes de fer festa i d'orga-
nitzar novetats! Si no vaig eqtdvo-
cat, fa quatre anys que sistemati-

• coment escric un article per dir oue
les festes són una patata. I caríssi-
mes. Cada any tarnbe acab dient
Cale l'alternativa passa per El Coso.
Enguany mes que mai.

Nicolau Barceló

COMPRARIA OPTIMIST
In formes: Tel. 575817.

=1.11MIMWM1111111

TENGO PARA ALQUILAR CASA
en Porto-Colom para lodo el a fío,
a m u eblad a .
Informes: Tel. 462317

mas:a:ame ernaogeoanzesommonmospoarraissmem.,-.-ana

ODECITAT
obesitat es un augment de la

quantitat de grases a l'organisme
que ocasiona un augment del pes
normal, generalment causat per una
alimentació excesiva i inadequada.
Moltes obesitats s'inicien a la in-
fancia, i el fet de que els pares ja
ho siguin pot ser un factor que pre-
disposi a l'infant a una tendencia a
1 obesitat.

Descart aquí les obesitats de cau-
sa biológica, centrant-me amb l'obe-
sitat de causa psicológica, aquella
on l'adult o l'infant menjant gran
quantitat d'aliments o petites quan-
titats durant tot el dia —aquella
gent que cada horeta va a la cuina,
ara un galleta, ara un troç de so-
brassada— perquè el menjar els cal-
ma. Està comprovat que per certes
persones el menjar els redueix la se-
va ansietat, el seu nerviosisme i in-
tranquilitat. Menjar suposa una co-
sa positiva que pesa más que les
conseqiiencies de devenir obés, es a
dir d'engreixar, com poden ser crí-
tica social i efectes negatius sobre
Ia salut. Aquí es produeix un estat
de conflicte entre els efectes ansio-
litics del menjar molt i les conse-
qiiencies negatives.

Normalment les obesitats infan-
tils solen iniciar-se en una alimen-
tació materna ja excesiva als pri-
mers anys —són els nins ben gras-
sos i rodons—, aquesta alimentació
excesiva crea un patró de conducta
alimentaria en el nin també exce-
siu, l'infant esta avesat a l'excés
necessita menjar molt. Moltes vega-
des aquestes mares sois es relacio-
nen amb l'infant a l'hora de menjar,
i volen solucionar qualsevol proble-
ma d'ell a traves de l'alimentació,

donen aliment en hoc de donar
amor. D'altre part també tenen una
tendencia a sobreprotegir al nin,
sense tenir en compte les necessi-
tats bàsiques d'aquest, de qualque
manera la mare imposa al nin el
que ha de sentir i el que ha de ser.
Dones, hi ha una relació mare-fill
inadequada, ja que aquella inter-
preta qualsevol malestar d'aquest
com a una necessitat d'aliment quan
no sempre es aixi, cal modificar
aquesta relació. D'altre part el nin
más gras pot utilitzar el menjar
com a efecte tranquilitzant dels
seus problemes emocionals,
ment té un valor de compensació i
d'alivi, aquí es fa necessari solucio-
nar aquests problemes emocionais.

També cal considerar que l'obe-
sitat causa a l'infant tota una serie
de problemes de no acceptació del
seu cos —de mala integracó del seu
esquema corporal— i també conse-
qüències d'una relació social amb
els seus iguals no satisfactória. Te-
nen tendencia a la inactivitat, a la
repulsió de tot excrcici físic, que es
com es cremen energies i grases..
Aquestes conseqüències agreujen
l'estat del nin ()bes, que no podrit
solucionar únicament una dieta ali-
mentaria, ja que els problemes són
emocionals o de relació amb els
seus pares. La dieta es necessària,
perla alhora precisa d'Una atenció
psicoterapèutica, i que els pares
s'assessorin sobre quin tipus de re-
lació alimentaria i psicològica Man-
tenen amb el seu fill, per establir
una relació més sana i equilibrada.

Bernat Calafat, Psicòleg

VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition».
Mando a distancia,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

AGOSTO

Felanitx no en té la culpa
Valenti Valenciano *

Qui no ha escoltat qualque vega-
da dir que Mallorca és una de les
zones mes riques d'Espanya; o be,
per ser más exactes, una de les au-
tonomies que genera més riquesa
económica? Però això, com també
s'ha dit moltes vegades, no signifi-
ca que Mallorca sigui allà on es viu
millor. Allà on hi ha una millor
qualitat de vida, on la gent que hi
habita tengui més i millors serveis
a la seva disposició; on la gent, el
tracte personal, la millora de les
condicions de vida sigui l'objectiu
prioritari i, per tant, estigui en la
ment de tots els seus habitants.

Felanitx no en té la culpa. Sense
ser-ne responsable ha estat objecte
aquesta darrera setmana de múlti-
ples informacions, planes de diari,
comentaris de radio i TV; i, fins i
tot, certa premsa nacional se n'ha
fet ressó. Em referesc al cas de l'ex-
plotació de Son Mesquidassa: Em
vull fererir al cas d'uns treballa-
dors que viucn en unes condicions
que, per no dir alguna cosa molt
mes forta, crec que ningú desitja-
ria per a si mateix, ni per cap d'al-
tre persona o individu.

Es superfluu voler sustituir ara
amb aquestes Ifnies el que iens van
moVrar les imatges de la TV o les

No tota la pasta és italiana

Viernes
qaradería de LOS MUNES do 	 I a as 5'45

aleiTIBIT8.. • 72.111/4•ME

Unica actuación en Mailcrca del fantástico
rejoneador

E OVA
NOVILLEROS

LuI$ Jóšé Amador
Matilla

Venta localidades en taquillas Plaza Toros
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Ses 6lose3 d'En Roberto
Divendres, dia de Sant Agustí, a

les 8 de vespre, a la Casa Municipal
de Cultura, es fará la presentació
del llibre Ses Gloses d'En Roberto.

S'entregara als subscriptors (que
hagin pagat) i es posara a la venda
l'esmentada publicació.

Miquel . Monsermt Antich <,Master
S&ence» per !,‘, 17niversVy
Montreal de (1w.ibec

Grades a una de les beques con-
cedides per la Caixa de Balears «Sa
Nostra» per a l'ampliació d'estudis
a l'estranger, el nostre paisà Miguel
Monscrrat Antich, acaba d'aconse-
guir el títol de «Master Science)) en
Matemàtiques i Estadística per la
Mc-Gill University Montreal de Que-
bec. És el primer títol d'aquesta
mena que obté un mallorquí i es
lambe un dels primers resultats de
la política de beques que du a ter-
me la Caixa de Balears.

Miguel Monserrat Antich, que té
actualment 28 anys, va sortir fa dos
anys com a becari cap a Canada, un
cop aconseguida la llicenciatura en
Matemàtiques per l'Autònoma de
Barcelona i l'examen de Grau l'any
1984 i després d'haver exercit l'ac-
tivitat docent com a professor aju-
dant de la Uuiversitat de les Illes
Balears.

Ara Miguel NIonserrat, amb el fla-
mant títol aconseguit no sense es-
forç en aquesta prestigiosa universi-
tat de Canada, continuara impartint
Ia docencia a la nostra Universitat.

Ens congratularn de l'èxit acon-
seguit pel nostre paisà i des d'a-
questes planes li enviam la nostra
més sincera enhorabona.

Exposició-Concurs de Cans de
Bestiar

Organitzat pel Club Espanyol de
Ca de Bestiar tindrà lloc aquesta
exposició-concurs el proper diumen-
ge dia 30 d'agost, a les 10 del matí,
en el passeig d'Ernest Mestre.

Hi haura premis especials per als
millors exemplars locals.

Es poden fer les inscripcions en
el mateix Roe moments abans. No
són necessaris papers de raça.

L'arquitecte Andreu BennAssar
El diari ciutadà «El Dia» del pas-

sat onze d'agost, insereix a les pa-
gines centrals un reportatge signat
per Antoni Salva, iHustrat amb fo-
tografies de Miguel Massutí en el
qual a més de presentar unes mos-
tres de l'obra de l'arquitecte felanit-
xer Andreu Bennasar, s'hi recollei-
xen les seves opinions entorn al con-
cepte que te del seu ofici i la consi-
deració que li mereix el desenvolu-
paMent urbanístic a que ha estat
Sotmesa la nostra illa.

Meces d'er sacerdotals
Dimecres de la setmana passada i

amb motiu cl'haver-se complits els

50 anys de l'ordenació sacerdotal
del nostre paisà D. Sebastià Gaya,
Canonge de la Seu, es reunircn al
seu entorn a Sant Salvador un gra-
pat de familiars i amics per tal de
donar gracies comunitàriament per
aquesta feliç circumstancia.

Concelebrarcn amb D. Sebastià
una dotzena de sacerdots, represen-
tants del cabildo de la Seu, antics
collaboradors i amics. Predica Don
Francesc Suárez, qui rememora la
seva primera missa en el Convent
en circumstancies tristes: la mort
del seu ende capella, els seus tre-
balls a Mallorca —secretari del Bis-
be Hervàs— i a Madrid en el Secre-
tariat de Cursets de Cristiandat.

IHustra musicalment l'Eucaristia
la Coral de Felanitx, dirigida per
Jaume Estelrich, que després de la
missa oferí un petit concert.

Al final, D. Scbastia Gaya agrai
l'assistència i el gest dels qui havien
tingut la iniciativa d'organitzar l'ac-
te a Sant Salvador.

Després, al restaurant de Sant
Salvador s'oferí un sopar-buffet.

Reiteram la nostra enhorabuena
a D. Sebastià Gaya. Que per molts
anys.

El P. Domingo Andreu, nou supe-
rior de Sant Alfons

Pels seus superiors ha estat no-
menat superior de la Comunitat de
PP. Teatins de Felanitx, el nostre
paisà P. Domingo Andrett Sastre
que fins ara havia exercit aquest
càrrec al monestir de Ntra. Sra. del
Castañar de Béjar.

El P. Guillem 'Estrany, que fins
ara havia estat superior de la co-
munitat fclanitxera, ha estat desti-
nat a Béjar per fer-se càrrec de
l'escolania del mon2stir.

Ens acomiadam del P. Estrany
alhora que donam la benvinguda al
P. Andreu.

Sor Catalina Puig, nova superiora
de la Providencia

Ha estat nomenada superiora de
la Comunitat de Religioses Teatines
de Felanitx, Sor Catalina Puig So-
ler, natural de Felanitx, i fins ara
adscrita a les comunitats de la Casa
Sacerdotal i Residencia que regen-
ten les RR. Teatines a Ciudad Real.

Sor Catalina Puig abans de resi-
dir a Ciutat Real havia estat breu
temps a Mèxic i anteriorment havia
estat mestre en el juniorat de Pinto
(Madrid).

Sor Margarita Casellas ens deixa
després d'uns quinze anys d'estan-
ça entre nosaltres, al llarg dels
quals ha exercit per dos periodes el
càrrec de superiora.

Desitjam a Sor Catalina Puig una
grata estança entre els felanitxers i
ens acorniadam de Sor Margalida
Casellas.

Pinturas de Marquet Pascual a
Sa Nostra»
Avui sera inatigurada a la sala

d'art de «Sa Nostra», una exposició
de pintura del pollenci Antoni Mar-
quct Pascual. Un brillant i atepeit
«curriculum», que comença l'any
1962 amb la sclecció d'obra seva per
a la mostra «Pintura jove de l'Es-
cola Catalana» a la saia Pares de
F',arcelona, avala la personalitat ar-
tística d'aquest pintor format a l'es-
cola d'Ars i Oficis de Ciutat, a l'Es-
cola Superior de Belles Arts de Bar-
celona i tarribé en el taller del pin-
tor català Caries Gol.

La mostra que ens presenta du-
rant aquestes festes, integrada per
paisatges i figures, creim que sera
prou interessant. Restara muntada
fins el cliurnenge dia 30 d'agost.

vida socias
NAIXEMENT

Els esposos Antoni A. López Ben-
nasar i Isabel Terrones Hernández
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill,
una nina preciosa que en el baptis-
me rebrà el nom de Isabel Maria.

Felicitam els novells pares.

NUMERES COMUNIONS
Diumenge passat, dematí, a -l'es-

glésia de Sant Alfons, va rebre per
primera vegada l'Eucaristia, la nina
Anna Maria Domínguez Algaba.

D'horabaixa i al mateix temple, la
va rebre el nin Cosme Adrover
Oliver.

I el mateix dia, a l'església de
Crist Rei de Son Valls, la va rebre
Ia nina Miqueta Soler Adrover.

En hora bona.

NOCES
Diumenge passat horabaixa, a

l'església parroquial de Sant Mi-
guel, s'uniren en matrimoni els nos-
tres ben volguts companys En Joan
Pons i Adrover i Na M.a Magdalena
Perelló Monserrat. Beneí la unió el
rector de la parròquia Mn. Miguel
Serra.

Ei nuvi fou apadrinat pel seu pa-
re D. Joan Pons i la germana polí-
tica D. a Apolle•nia Bonet i la nuvia
pels seus pares D. Bartomeu Perelló
i D. , Andreva Monserrat.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Bartomeu
i Bernat i la seva germana política
Margalida Mas; per la nuvia els
seus germans Bartomeu, Barbara i
Miquel.

Quan els nuvis sortiren de l'esglé-
sia foren objecte d'un simpàtic ho-
menatge pels joves del club «Joan
Capó».

Després, els convidats es reuniren
en un sopar que fou servit a la bar-
bacoa «La Ponderosa».

Enviam la nostra més cordial feli-
citad() als novells esposos.

NOCES DE PLATA
MATRIMONIALS

Diumenge passat celebraren les

bodes de plata matrimonials els es-
posos D. Andreu Martorell Bordoy
Y D.. Ant5nia Prohens Fortcza.

Per tal motiu, d'horabaixa, es reu-
niren juntament amb els seus fami-
liars i amics en una missa d'acció
de gràcies al seu domicili de So'n
Nadal, després de la qual fou ser-
vit un refrigeri als assistents.

A les felicitacions rebudes en tan
grata circumstancia hi unim la nos-
tra mes cordial.

'BODES DE Pi ATA DE
PROFESSIO RELtGlOSA

En el cohvent de la Providencia,
tingué lloc dijous passat dia 13, una
senzilla i íntima celebració amb mo-
tiu de complir-se els vint-i-cinc anys
de professió religiosa de Sor Cata-
lina Puig Soler. El P. Antoni Oliver
presidí una Eucaristia concelebrada
a la que assistiren les germanes de
comunitat i familiars de Sor Cata-
lina.

En tan grata ocasió, enviam la
nostra felidtació a Sor Catalina
Puig. Que rier molts anys.

ELECTRO-FRED
F Contreras

Empresa Autorizada por el M: de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industria les.
Para rra os y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas. vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
--Servicio permanente.

Jaime I, 1, 4avellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Necesito aprendiz electricista

Se precisa auxiliar administrativo
can nociones de contabilidad

Informes: Tel. 575234



El Caer Coupu.tiu 31,1111Epeix
sa ajudaajuda	 la Cumulad Euizika, per a

reestructuració de la vinya
Una de les primeres ajudes per a

la millora de la qualitat de la pro-
ducció en el sector vitivinícola, con-
cedides a Espanya per la Comuni-
tat Europea, ho ha estat a 1 t nos-
tra «Bodega Cooperativa».

Es tracta d'una ajuda del Fons
Europeu d'Orientació i Garantia
Agrícola (FEOGA), secció d'Orienta-
ció, destinada a l'operació de rees-
tructuració de 140' 62 Ha. de vinya
de la zona de Felanitx, el cost de
la qual s'estima en 129.188.471 pes-
setes, dels quals 15.525.921 sán apor-
tats pel FEOGA, 77.435.401 per la
mateixa «Bodega. i 36.227.149 per
l'Estat Espanyol.

Aquesta ajuda respon a un projec-
te que els directius del Celler encar-
regaren a l'Obra Social Agrícola de
Ia Caixa de Pensions, l'enginyer de
la qual, Raimundo Alabern, cuida
de redactar. Es un intent de reno-
vació de la viria del nostre terme,
amb la plantad() de prop de dues-
centes hectarees de vinya autòctona
de les varietats «manto negro» i «ca-
llet» que proporcionen el vi rosat
característic, d'un «bouquet » molt
apreciat i d'una graduad() aproxi-
mada de 12 graus. Aquest és, segons
els entesos, el vi que pot retornar
el prestigi a la nostra zona vitiviní-
cola, introduir-se dins el mercat de
l'hosteleria i àdhuc plantejar un dia
la possible denominad() d'or;gen.

L'actual Junta Rectora del Celler
ha vist corresposts per un caire els
seus esforços amb aquesta ajuda, ja
que segons unes manifestacions fe-
tos aquests dies pel president Fran-
cese Antich a la premsa ciutadana,
la Junta, des del moment de la pre-
sa de possessió es fitxa uns objec-
tius, entre els quals, tal volta el
mes preuat sia el de millorar la

qualitat del vi mitjançant una reno-
vació del vinyet.

En un reportatge de Javier Mato
publicat a «Diario de Mallorca., es
recolleixen les impressions del pre-
sident del Celler Francesc Antich, i
aquest afirma que la Cooperativa es
troba en un moment excellent per
al seu reviscolament econòmic. S'han
sanejat eis deutes de l'empresa i ja
es disposa dels doblers necessaris
per a pagar el cralit que es féu
l'any passat per tal de pagar en el
tall la collita entregada pels socis,
tàctica que constitueix el millor in-
centiu per a guanyar-se la confian-
ça d'aquells. S'ha equipat una nova
nau per al procés d'elaboració de
l'albercoc i es contemplen com ob-
jectius imminents, la renovació to-
tal de la planta embotelladora de
vi, una nova imatge quant a la pre-
sentació i la installació d'un equip
de refrigeració amb fermentad() es-
pecial, que eixamplarà les possibili-
tats de comercialització del vi rosat,
molt més qualificat que el vi de tau-
la que actualment es comercialitza.

Francesc Antich afirma que els
bons resultats de les mesures adop-
tades per guanyar-se la confiança
deis socis ja són ben paleses i que
dels 34 mil quintars que entraren
l'any 1985 es passa a 57 mil l'any
passat i s'espera arribar enguany als
70

La racionalització del treball, l'a-
dopció de previssions i nous m e to-
des en el sistema de comercialitza-
ció, han donat ja a l'hora d'ara uns
resultats excellents que, segons Fran-
cesc Antich, han tret la Cooperativa
del guirigall on l'havien abocada
anys successius (le gestions equivo-
ques.

Cuinart
Comunica a sus clientes y público en

general, que del 7 de julio al 31 de agosto
permanecerá

CERRADO POR LAS TARDES
Horario: de 8 a 14'30 h.
Sábados y domingos de 9 a 13.

Eléctrica SIERR A
NECESITA:

-Oficial ta o 2.a carnet 2.a y S.M. cumplido (Abs-
tenerse inexpertos).

-Aprendiz
Inf.: C. Nutio Sans, 23 - Tel. 582146

FELANITX

VERBEMIS DE FELANITX
1987

Viernes, 21 de Agosto.

LOS SECRETOS
Aerolíneas Federales

La Granja - San Francisco
Sábado, 22

AMAYA
La Década Prodigiosa

Los Javaloyas
Géminis - Brumas

Domingo, 23

FABULOSO ESPECTACULO INTERNACIONAL

Josema y Millan

«Martes y Trece»
Angelo and Jeanette

Vissy - Young - Sensation
Con las canciones y presentación de

MARGA LITZ

Viernes, 28 - VERBENA GRATUITA

TROCADERO BIG BAND
Barones - Transilvania

Sábado, 29

DANZA INVISIBLE
Orquesta Alcatraz

Cuentos Chinos
Aqua Vitae - Interminables



Se necesita ayudante
almacén piezas recambio

con carnet de 2. y servicio militar
cumplido.

TRABAJO TODO EL AÑO.

Inf.: Tels. 581984 y 581985

Estudi ANDREU MAIMO
Classes de dibuix i pintura - Curs 1987-88

PLACES LIMITADES
Començament de les classes dia 1 de setembre.

Per a inscripcions Tels. 575103 i 580265

FELANITX

La Asociación de Vecinos y Propietarios
de Porto Colom

Desea informar brevemente sobre
un escrito aparecido el pasado día
24-7-87 en este semanario:

1."—Agradecer el interés de todas
aquellas personas o vecinos que se
preocupan de verdad por las cosas
del puerto, aportando ideas o pun-
tos de vista.

2."—Debemos manifestar pero que
la falta de asesoramiento, descono-
cer la realidad, la falta de objetivi-
dad o mezclar «ous amb caragols»
no favorece a nadie en particular
ni mucho menos a nuestro puerto.

3."—Que en Asamblea celebrada
el día 25-4-87 fue elegido por una-
nimidad Luis Julia como presiden-
te y actúa con su junta directiva
que ha elegido.

4."—Que dicha carta apareció an-
tes de celebrar las Fiestas populares
y parece extraño criticar algo an-
tes de realizarse, y queremos infor-
mar a todos que la falta de presu-
puesto, elecciones y ciertas razones
conyunturales tuvieron que superar-
se con la voluntad y colaboración
tanto por parte del Ayuntamiento
como por todas aquellas personas
del puerto que desinteresadamente
participaron. DAndoles las gracias a
todos.

Y lo que nunca puede hacer la
Asociación es quedar endeudada o
patrocinar algo que no le hayan
subvencionado anteriormente. Cree-
mos y trataremos de esforzarnos
dentro de nuestras posibilidades y
confiando con la ayuda de todos a
resolver, organizar o gestionar to-
dos aquellos actos, iniciativas o pro-
blemas que nos lleguen puntual-

mente, pero nunca sin salirnos de
nuestros estatutos o marco de tra-
bajo.

Os garantizamos que periódica-
mente trataremos de informar so-
bre puntos o temas donde «Sa Gent
d'Es Port» debe participar ya que
de ellos depende nuestro futuro.

L'Associació de Veïns de Porto
Colom mitjançant aquest escrit vol

donar les gràcies a tots els qui col-

laboraren en el Festival Infantil del

dia 24-7-87 organitzat per l'Associa-

ció i en especial als següents:

Caixa d'Estalvis Sa Nostra
La Caixa
Banca March
Crédito Balear
Andreu Maimó
Policía Municipal
Transportes Roig
Construcciones J. Bordoy
Febo
Neu d'Or
Gran Shop
J. Grimalt

Ca Na Torres
Librería Ca Na Massot
Galería Sirer
Supermercado ALDI
Spar N."
Comestibles Micaela Vadell

Ajuntament de Felanitx
PADRONES DE EXACCIONES

MUNICIPALES

Aprobados por la Comisión de Go-
bierno de este Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 12 de los co-
rrientes, los padrones del Impuesto
sobre circuleción de vehículos, co-
rrespondientes al ejercicio de 1987,
los cuales quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por plazo de quince días
a efectos de reclamaciones.

Felanitx, a 14 de agosto de 1987.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

¡OPORTUNIDAD!
URGE TRASPASO TIENDA DE
COM ESTI13LES en Porto-Colom.
Razones familiares. Pleno funcio-
namiento.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

PROFE'SOBE DE E613.
DA CLASES DE REPASO de
EGB.1alenvilicas I." (le  lilt •l' y
Malenuilicas y Física y Quimica I • °

FI) • durante lodo el aho.

Inf.: C. Danielo, a - Tel. :582110

VENDO CASA EN PORTO-COLOM

Con dos viviendas semitermina-

das.
Informes: a. liellpuig, 21 (tardes).

01 11j4
SA NOSTRA 

CAIXA DE BALEARS

vos desitja que passeu unes

festes de Sant Agustí amb alogria
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necessari 
— LLs testes de Felanitx són

les millors de Felanitx.
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Cirtti a licriitEnic
Senyor PIROTECNIC:
Sou Allucinan t. Heu escrit des-

prés d'un mes, el vostre silenci era
Ia millor resposta a les meves
macions. Rcalment heu pixat fora
clel test i vos demostraré perquè.

Titllar-me d'«inquisidor de la con-
trada», demostra que desveriejau
olímpicament. «La contrada» es per
vós LA RODELLA? Si es així, me
clonau la raó, la vostra vida co-
mença i acaba amb les paraules que
escriviu, els fets, ja són figues d'un
altre paner. «Inquisidor»? Si voleu
fer referencia a »La Inquisició», ja
desveriejau i feis escuma, ara si vos
referiu a l'accepció del mot «inqui-
sidor» que vol dir investigador dels
Jets de la gent, aix6 si que ho heu
reparat i jo vos vull afegir que ho
faig per evidenciar que les paraules
són (segons vós) la contrada i els
fets vostres, ja són història.

Heu tengut una mesada per cer-
car una excusa betzola: deis que
En Pirotècnic no es En Pirotècnic,
que En Pirotècnic es un altre Piro-
técnic (esclafit molt fort de rialles).
Mirau, tothom va entendre a qui
feia referencia i ara no heu de voler
fer córrer el toc, es clar que no no-
més hi ha un Pirotècnic, i també
és cert que si fossiu un collectiu
firmarieu com a Pirotècnics i jo
sempre m'he referit al Pirotècnic
que té nom i llinatges que coinci-
cleixen amb els fets que jo vaig
recordar i que tothom i vós vareu
entendre, malgrat ara faceu filigra-
nes de singulars i plurals( el Firo-
tècnic, nosaltres...).

Vull agrair-vos que hageu copiat
als Coloms a La Sala la idea central
de la seva campanya (luan escriviu
(vós, no vosaltres) que la ideal seria
que els ajuntaments no funcionas-
sen de cap manera, es afalavador
que captcu les idees, llàstima que
no volgueu fer referencia d'on sur-
ten i no vos faci vergonya vós,
no a vosaltres) haver donat una
ensabonada als representants d'a-
quells senyors de madrit, que sem
molt centralistes i ben espanyolis-
tes.

Vos vull demanar (a vós, no a
vosaltres) que aneu a veure la ro-
delta de la revetHa de Sant Agustí,
veureu quina Iluminositat i hermo-
sura, dura poc mes d'un minut, des-
prés fa paff! i ja s'ha acabat. Així
són els vostres escrits (de vós, no
de' vosaltres) acaben en posar el
punt i no tenen res a veure amb el
que heu fet i feis encara, vós, no
vosaltres. L'altre Pirotècnic mereix
tots els meus respectes.
' Fins prest.

El mateix colom negra ales Man-
ques, que no l'heu de confondre
rv6s) amb el cigne negre de l'Hort
del Rei.

,yP ,
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La temporada pasada, por sias fechas, prometimos echar las me-
jores películas del momento y lo conseguimos. Esta nueva etapa promete-
mos poner más alto el listón que la anterior y vamos a prometer mucho
más. Ven a verlo y lo comprobarAs. Estas son de momento nuestras prue-
bas:

«Sufre mamón», «Loca Academia de Policía 4»,
«Arma letal», ((Superman 4 en busca:de la
paz», «Proyecto X», «Aladino», «Karate Kid Ill»,
etc.

Te esperamos. Inicio de temporada los días 4, 5 y 6 de
septiembre.

Alto 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.

FELANITX

Algo se muere en el alma cuando un amigo se va...
Esta copla andaluza, reflejo del

sentir de muchos por la muerte de
Sebastián Fiol Gomila, es lo que
se me ocurre para empezar esta
carta a mi pueblo.

Sebastián no ha sido una figura
importante, no escribió ningún li-
bro pero plantó algunos árboles y
deja mucho más que un hijo y una
esposa, deja un canto a la amistad
virtud que siempre cuidó. Sebas-
tián comprendió el sentido de la
amistad y deja amigos en todos los
estratos de esta sociedad. Felanitx
ha perdido un hombre de bien.

Ayer, cuando tapiaban su sepul-
tura, creí xer entre los presentes a
gentes de esta tierra nuestra, jóve-
nes y menos jóvenes, gentes de Ma-
zarrón, de Huercalovera, de Extre-
madura... Pregunté por uno que no
conocía y me dijeron que era ar-
gentino. Sebastián deja amigos que
apreciamos su prudencia, su humil-
dad y más que nada el saber estar
siempre en tercera fila y en todas
partes.

Aprendí de él a entrar y salir sin
meter ruído, sin timidez pero con
delicadeza. En un bautizo, en la clí-

nica o en un entierro allí estaba
Sebastián en tercera fila, atento a
cuidar los detalles y ofrecer una
mano desapercibida.

Sólo una vez al ario se le veía en
primera fila —el Viernes Santo—
encabezando la cofradía del Club
Taurino. Nunca supe de su afición
por los toros, es más, dudo que la
tuviese y puede que no fuese más
que un motivo para aglutinar a una
asociación de buenas gentes para
un destino colectivo que iba más
allá de los toros.

Sebastián no fue un hombre de
alma estrecha, no guardó lista de
agravios ni de favores, no volvió la
espalda a nadie, no fue un hombre
importante, fue sólo un amigo en-
trañable.

Se murió como había vivido, en
silencio, con delicadeza y con mu-
cha paz; lejos de su pueblo aunque
regresó a su pueblo donde perma-
nece para siempre este hombre hon-
rado.

Porto-Colom, día de la Mare de
Deu.

José Falcó

7

Els nins Saharauis arriben

dijous que ve a Feianitx
El proper dijous dia 27 d'Agost a

les 10 hs aproximadament arriba-
ran a Felanitx els 15 nins Saharauis
que fan una estada a Mallorca
aquest estiu.

El programa del dia que passaran
a la vila es el següent:

10 hs: recepció oficial a l'Ajunta-
ment per part del Consistori que els
obsequiara amb uns regals dc hen-
vinguda i material esportiu i didac-
tic per les seves escoles.

Després d'aquest acte, faran una
volta per la vila visitant alguns llocs
a on han estat convidats.

Devers les 12 hs anirem al Port
per dur-los a passetjar amb barca i,
sobre tot, prendre un bany.

El dinar sera a Sant Salvador.

S'horabaixa a les 18'30 hs al
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE
SA MOLA hi haura una FESTA DE
TROBADA AMB ELS NINS FELA-
NITXERS, a la que hi participaran
els nins de l'Escola de Ball, cl club
d'Esplai, música per part de S'Es-
tol des Gerricó. Hi haura cucanyes
i un refresc. Hi assistiran els cava-
llets, que faran un ball de benvin-
guda, en Jaume Nousous i en Gui-
llem Botiguer ;Paran foc pels quei-
xals. I si hi ha prou animació, se
jugara un partit de futbolet.

Amb aquesta nota volem que' tots
els nins de Felanitx se sentin con-
vidats a aquesta festa.

Les institucions, entitats o perso-
nes que estiguin interessades i ob-
sequiar a aquesta representació dels
nins deis camps de refugiats de 'a
R.A.S.D., es poden possar en contac-
te amb noltros mitjançant l'admi-
nistració d'aquest Setmanari.

FELANITXERS AMICS DEL PO-
BLE SAHARAUI.

Agost/87.

OCASION, VENDO SEAT 133 PM-K
7789, buen estado, buen precio.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SER,'El D'EDUCA:Y) SANITARIA
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses .

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Ya tenemos cartel para la
FIESTA TAURINA FELANITXERA
en «LA MACARENA». A nimación to-
tal por parte de la «PEÑA EL
COSO» que este ario va a desbor-
dar todas las previsiones, mientras
la «PEÑA EL TOPO» querrá poner
—con todo derecho— su pica en
Flandes. Lo que hace más intere-
sante el mogollón festivalero. El
día 28, pues, tenemos función sin
caballos, anunnciádose cinco erales
—que no son moco de pavo— de
los «Bayones», uno para el rejonea-
dor CURRO BEDOYA —conocido
él— y los menos conocidos noville-
ros JOSE LUIS AMADOR y NACHO
MANTILLA, este último triunfador
en CIUDAD RODRIGO y sobrino
(por tanto imagino que enchufado)
del, hombre fuerte de la «Casa Ba-
latid», Teodoro Mantilla. El cartel
promete, echemos pues, un capote
por enmedio.

• El ALQUERIA BLANCA que
perdió en su feudo su trofeo patro-
nal frente a un poderoso FELA-
NITX, tiene a un entrenador de
postín, antes sufrió en el banquillo
dcl CA'S CONCOS, me refiero al
conocido SACARES.

• RAFEL «SIMONET» vuelve a
estar en el candelero con su famo-
sa BANDA DE TAMBORES Y COR-
NETAS tras su notable paso por
S'ALQUERIA BLANCA. Las «MAJO-
RETTES» de MONTUIRI también
puntuaron. Pronto habrá allí una
cita inolvidable.

• A COSME OLIVER que asu-
me, ahora, la ALCALDIA, le rogaría
que informase un poquito mejor.
Es de los municipios que menos
informan a la prensa. Estamos más
enterados de lo que pasa en Mana-
cor que lo que se cuece por aquí.
No ya en • plan político, sino en lo
que él sabe, el aspecto socio-cultu-
ral, me refiero.

• JOAN PLA, el felanitxer/perio-
dista ha emprendido una nueva
aventura. La nueva publicación de
CALVIA, con nombre de guerra «EL
QUID», ya está en la calle y él es
e! nuevo y flamante DIRECTOR. Le
deseamos larga vida a este nuevo
semanario, y felicitaciones. Joan.

• VIDEOCLUB.—«A 20 MILLAS
DE LA JUSTICIA». Director: Jer-
roldyreeclman. Intérpretes: Charles
Brelyison Bruno Kirbi, Bert Rem-
sen'; Michael Lerner, Kenneth Mc-
Millan. Duración: 103 minutOs. Edi-
t.: CBS/FOX. Género: Accióri. Pro-
aicción 1983. SINOPSIS: Mi curti-
do Policfa se enfrenta, por una
parte .; con el difícil trabajo de su
profesión y, por otra, con el intrin-
cado lado humano de aquellos que,.

desde la ilegaldad de su situación,
buscan sobrevivir en condiciones
infrahumanas, siempre mejores que
Ias ofrecidas por su propio país.
COMENTARIO: Esta emocionante
película, protagonizada por Charles
Bronson, refleja las duras experien-
cias vividas por los trabajadores
que son introducidos en Estados
Unidos clandestinamente por «guías»
y organizaciones.

• En la salutación/programa bre-
ve de festejos de SANT AGUSTI,
que nos hace nuestro alcalde PERE
MESQUIDA (que tiene auténticos
problemas de salud y se ha visto
obligado a tomar unos días de re-
poso, al que deseamos un pronto
restablecimiento y de paso le damos
un saludo cordial), diré que cuenta
con una bonita pintura en la por-
tada de MARIA VICH.

• CARMEN ROSSI (antes Fran-
co) cenó con NARCIS SERRA, el
ministro. ¡Qu cosas! También lo
hizo con MIQUEL BARCELO, el
pintor. ¡Qué cosas, oigan! ¿Se habrá
metido de lleno el pintor felanitxer
en la JET-SET? Yo no lo creo, pero
ya no quiero meter la mano en el
fuego por nadie, todo es posible en
este mundo de locos.

• En CA'S CONCOS en la «TA-
BERNA SIDERAL» hay un gozo
desmesurado, y no es para menos.
Resulta que el «DOBLE ELECTRI-
CO» ha puntuado tanto que ha con-
seguido suficiente botín para dispu-
tar los «MASTERS». Vivir para ver.
A sus arios, están a la «page» con
los grandes. Me refiero a PEDRO
«TWIST» y «S. M. SEBASTIAN
MONSERRAT». La de raquetazos
que dan estos dos tíos, super- fenó-
menos.

• Finalizó la GRAN FINAL DE
FUTBITO en el «POLIDEPORTIVO
DE SA MOLA». Hubo el pasado
lunes ENTREGA DE TROFEOS. El
gran vencedor fue (C. CAÑA» que
se impuso fácilmente a oB. LUNA»
por el tanteo de (10-2), si no se me
ha perdido ningún gol en el tintero.
De todas formas -mi más cordial
felicitación a ambos equipos y de-
más participantes (un total de
doce). Perder o ganar es lo de me-
nos cuando no hay mala uva..

• El próximo día 28, el día
clave de «EL COSO» y secuaces (en
plan cariñoso, oigan), se INAUGU-
RAN LOS NUEVOS ESTUDIOS de
«RADIO TELEVISION FELANIT-

DE PORTO COLOM
Se trabaja en una obra de gran

utilidad, que proporcionará grandes
comodidades a los habitantes de la
barriada de la Iglesia.

Se trata del enlace de la calle del
Carmen con la carretera del Algar,
prolongando la segunda en su tra-
yectoria.

El propietario del predio La Pun-
ta ha cedido al Ayuntamiento la
parcela necesaria del terreno...
VERANIEGAS

La temporada de verano en las
playas de nuestro Puerto, transcu-
rre sin la animación de los años an-

XERA».
• El «CINE PRINCIPAL» vol-

verá a abrir sus puertas el 3 de
setiembre. Y van a caer las pelícu-
las de moda. «SUPERMAN IV»,
«LOCA ACADEMIA 4.0 ENTREGA»,
«ARMA LETAL» etc...

• El domingo en la clausura de
Ia «III MOSTRA FOLKLORICA DE
SOLLER» estará presente el grupo
felanitxer «S'ESTOL D'ES GERRI-
CO», confirmando una vez más su
prestigio.

• Si les digo que en PORTO-
COLOM hay un señor que «se lla-
ma» MONTE ALCALDE, sólo algu-
nos sabrán de que va la historia.
Pero si les digo que es además el
REY DEL POLLO AL «AST» y del
PINCHO, «Limonero» para más se-
ñas, todos sabrán que se trata del
«Big TONI». Más de una inglesa ha
salvado su situación con esos famo-
sos limones, que han servido para
dar su líquida acidez y rellenar
más de un <<Belcor» alicaído por el
soponcio y el deterioro de la goma-
espuma. ¡Olé!

• Mc entero por «U. H.» que,
gracias a una beca de «Sa Nostra»,
el felanitxer MIQUEL MONSERRAT
ANTICH es el primer mallorquín
«MASTER SCIENCE» en matemá-
ticas y estadística por la MC-GILL
UNIVERSITY MONTREAL de QUE-
BEC. Miguel tiene tan sólo 28 años.
;Enhorabuena!

.lortli (la vitu t

tenores. No obstante... son numero-
sas las familias que habitan circuns-
tancialmente en Porto Colom, lo
cual hace que esté algo animada la
vida tranquila de aquel caserío.

Los baños se ven así mismo bas-
tante concurridos y con plausible
beneplácito se nota algún comedi-
miento en las indumentarias de los
bañistas.
COLECTA

Cumpliendo órdenes de la superio-
ridad, se hizo la colecta a favor de
nuestros soldados de todos los fren-
tes...

La Sección Femenina de Falange
postuló dtirante el día con un espí-
ritu y entusiasmo desgraciadamente
muy distinto al de los donantes y
especialmente al de los donantes
acomodados.

En las barriadas anexas se hizo
lo propio que en Felantix, destacán-
dose por sju falta de patriotismo y
cariño hacia nuestros combatientes,
Porto Colom, sin que demos la cul-
pa de elloa los habitantes habitua-
les del caserío, todos ellos de posi-
ción modesta y otros que nos son
de sobras Conocidos; pero sí la da-
1710 S a los muchísimos veraneantes
que no han tenido en cuenta que
mientras ellos veranean, los solda-
dos se asan en las trincheras...

Merece, por el contrario, nuestra
felicitación, Ca's Concos que con un
espíritu patriótico que les enaltece,
ha hecho una recaudación superior
a media ciudad de Felanitx...
AGRICOLAS

— Este ario el ganado de cerda
sale indemtie de las plagas de años
anteriores. ILos payeses, que de co-
mún son alarmistas, en este aspec-
to están satisfechos pués no se ha
notado ninOn caso de enfermedad.

— Los viñedos va empiezan a co-
lorearse cota la nueva cosecha que
sera reducida este año, pués 25 una
verdadera i?laga las abejas que pi-
can los racimos y los pajaritos tam-
bién acuder a ellos para saciar su
's e d.

Se presto u: que el precio de la
uva oscilara entre las 9 y LO pese-
tas el quirital mallorquín, momo
por el cual los agricultores se mues-
tran esperanzados pues el precio
compensará en parte la poca toe-
Cha.

— Entre los agricultores y ¡'ro-
plc tunos ha sido muy bien acogia
la noticia tel precio fijado al al-
mendrán, pues la cotización inicial
de 150 pesetas quintal mallorquín,
satisface las aspiraciones del

f.) ALLAVO RS

VENDO FINCA URBANA en Fela-
ni 15, -- Ifl ny cerca de	 la
calle M a y - en solar de
unos 500 m4 con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitmlbs, bario grande, aseo,
dos trasteros; cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales j.le corral. Electricidad,
agua corrientle más pozo y cisterna
de agua potable.

M'orines: ro. 11 IN I

VE,VDOC.1.1110.V 17. 1 . cubina gran-
(te Pi t-A. Pio:erio 390.000 plus.

• In].: Tel. 3Spki (de S (1 1'1'30).

Restaurante MARMICA
Pasee 117361LkU , 21 - Tel 581631- FFLANITX

Especialidad en platos
típicos mallorquines.

SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA

Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
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Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Cal, 17 - Tel. 581197

Comunica que desde el 15 de julio al
30 de agosto, permanecerá CERRADO
los martes y jueves (excepto el 21 de
julio y el 27 de agosto).

Carnicería-Charcutería
DAMIAN COLOM

Plaza Pax, 17 - Felanitx
Agradece la gran acogida dispensada por
el público y les recuerda que tiene a su
disposición:

Toda clase de carnes procedentes de las mejores
ganaderías de Felanitx.

Gran variedad de embutidos y fiambres.

Fabricación propia de los embutidos tradicionales
de Mallorca.

Pescados, mariscos y verduras congelados.

Gran surtido en quesos nacionales y de importación.

Mantequillas, margarinas, yoghourts, etc.

INTERESANTES OFERTAS

HORARIO: De martes a viernes abierto de 8 a 1 y de 5 a 8.
Sábados y domingos de 8 a 1.
Lunes cerrado.

FACIL APARCAMIENTO

FELANITX

FUTBOL

En la festividad dcl pasado sába-
do el Felanitx disputó un partido
de signo amistoso en el campo de
S'Alqueria Blanca, disputándose dos
bellos trofeos donados por el Ajun-
tament de aquella villa, frente al
equipo local.

Varios felanitxers en las gradas
para ver este «nuevo» Felanitx, que
causó una inmejorable impresión.

CERO A CINCO
El entrenador Fiol alineó en la 1."

parte al equipo de gala, el que se
supone que será el titular. Un equi-
po que jugó bien al fútbol, reali-
zando auténticas jugadas de gran
clase, rozando la perfección. Se
jugó bien el balón, a ras del suelo,
saliendo desde la defensa, al pri-
mer toque... ¡una maravilla, oigan!
X. Riera y Alzamora por la derecha
hicieron auténticas diabluras. La
defensa estuvo bien, organizada,
con los laterales bajando con asi-
duidad y creando peligros. El por-
tero Rigo no estuvo afortunado en
dos salidas, que pudieron costar
sendos disgustos, pero el equipo
local no era nada del otro 'jueves
y sus delanteros bastante inocento-
nes. Mas el Felanitx era mucho
equipo y eso se dejó notar en el
marcador al final de esos 45 m. ini-
ciales (0-5), con Juli, esa joven pro-
mesa, en plan protagonista.

SOBRO LA 2.a PARTE
Bajo el calor sofocante, Fiol, dejó

en la caseta a la mayoría de juga-
dores felanitxers que habían jugado
en la La parte, y esto se notó dema-
siado. Sólo Valentín y el portero
Rigo jugarían los 90 minutos.

El Felanitx siguió dominando y
creando numerosas situaciones de
gol. Pero unas veces el cancerbero
local, otras la madera y la mayoría
de ocasiones la falta de portería
dejaron al Felanitx sin poder añadir
otro gol a su casillero, por contra a
consecuencia de una falta y de un
penalti —riguroso— en el último
minuto, el Alquería marcó dos goles
a consecuencia de las dos o tres
únicas jugadas de contrataque que
efectuó en esta segunda mitad.

Arbitró el Sr. Barceló que se
equivocó en algunas faltas que pitó
y en otras que no sancionó, pero

en definitiva no tuvo problemas
pese a que enserió dos tarjetas
—una por bando— por protestar.

GOLES.—(0-1) Valentín de penalti
cometido a Juli (0-2) Juli al lanzar
una falta con maestría. (0-3 Gran
jugada de X. Riera, Alzamora, y
Roselló para que Cano sin parar
marque. Un encaje de bolillos. (0-4)
Juli marca de nuevo tras una gran
jugada de toda la delantera. (0-5)
X. Riera recibe un balón en el área,
para con el pecho, y a lo Schuster,
sin dejarlo caer al suelo, cruzarlo a
Ia red. (1-5) Se saca una falta, rebo-
ta en la barrera, falla la defensa
blanca y el Alqueria acorta el resul-
tado. (2-5) En el último minuto falta
al borde del área que se señala
como penalti, ocasión que aprove-
chan los locales para sentenciar el
resultado.

FELANITX.—Rigo, M. Riera, Ve-
ny, R. Juan, Valentín, Vanrell, Juli,
Pont, Alzamora, X. Riera y Rosse-
lló. (Cano salió ya en la La parte
por Vanrell, lesionado. Los demás
que siguen a continuación lo hicie-
ron ya en la segunda: Pastor,
M. Barceló, Alfonso, G. Muñoz,
N. Juliá, Obrador, J. Barceló y
J. Julia).

MAIKEL

«CIUTAT DE FELANITX»

Se disputará el pr6ximo día 25
a las 18'30 de la tarde, claro, entre:
C. D. FELANITX y MALLORCA ATC.

AMISTOSO

Día 27, víspera de Sant Agustí,
telonero entre JUVENILES, a con-
tinuación a las 20'30 de la noche
entre el SANTA PONÇA (recién
ascendido a 3.a división) y el C. D.
FELANITX.

PRESENTACION DEL CLUB
PROTECTORA/A. GRIMALT

Será el día 29 a las 18'30 de la
tarde.

PRIMER PARTIDO DE LIGA

El día 30 a las 18'30, entre FELA-
NITX - R. LA VICTORIA, en «ES
TORRENT6».

VENDO RENAULT R-5 PM-H
In formes: Tel. 575759.

o ATLETISME

Dissabte passat dia 16 a les 11,30
hores es celebra aquesta cursa po-
pular. Hi va haver una excellent
participació, més d'un centenar de
corredors, fins hi tot hi havia atle

-tes extranjers que estiuetjan en
aquella zona. Per l'hora de disputar
la prova els participants patiren
l'excés de calor que fa aquest mes
d'Agost.

El recorregut, d'uns 9 kilómetres,
anava per els carrers mós céntrcs
de Cala d'Or, hi haguè bastant de
públic que presencia la cursa. Es
va ceirrer una categoria única amb
importants premis en metalic per
els primers cinc classificats.

En quant els atletes felanitxers
quedaren coHocats de la següent
manera: Victoriano Martínez (Fidí-
pides) 10, Lluis Sansó (Automóviles
Julia-Opel) 16, Miguel Nadal (Auto-
móviles Julia-Opel) 21 y Paco Alga-
ba (Automóviles Julia-Opel) 23. Aca-
baren la prova 54 corredors.

No va côrrer en Sebastia. Adrover,
el cual descansava per haver parti-
cipat a la cursa de Sencelles el di-
vendres.

Va guanyar la prova en Guillem
Ferrer (C. Mediterráneo) amb un
temps de 29'36".

VII Cursa Popular S'Illot
A s'Illot el diumenge també hi ha-

gué prova popular. El circuit de 8
kilèmetres 900 metres anava vorera
mar, no obstant hi feia molta calor.
Es va notar la manca de mes llocs
d'avituallament, tan sols n'hi havia
un. La presència felanitxcra fou
més nembrosa que el dia abans. La
classificació queda així:

En la categoria Senior masculí,
Victoriano Martínez (Fidípides) 4.
Miguel Nadal (Automóviles Julia-
Opel) 13, Joan Huguet (Automóviles
Julia-Opel) 18, Antoni Fuster (Auto-
móviles Juliá-Opel) 26. Guanyador
Antoni Riera (Yama) de Manacor.

A la categoria de veterans en Se-
bastia Adrover (Fidípides) fou pri-
mer i n'Antoni Barceló (C. Joan
Capó 4.

A fémines Maria Antònia Calden-
tey primera i cuarta na Margalida
Adrover (Joan Capó).

LLAMPET

E! C. D. Faianitx ganó el 1. 0 trofeo
la temporada

Alryzeria Manca, 2 - Felanitx, 5
FESTIVAL BLANCO

Marquet Pascual
EXPOSICIÓ DE PINTURES

del dia 22 al 30 d'agost.

Sala d'exposicions de la Caixa de Balears
«SA NOSTRA» - FELANITX

Cursa Cala d'Eh. 87



E VICIO

El servicio Renault de Felanitx y
Calonge le acompaña tn su viaje
Este es el Servicio Renault que le garantiz unas excelentes va-
caciones:

- Un numeroso equipo de talleres móvil
masde 1.400 puntos de la Red Renault,
técnica en las principales rutas de Esp
A lo largo de más de 10.000 Kms. de c
Sábados, domingos y festivos, del 27
agosto.
También en las festividades de Navidad

- Cualquiera que sea la marca del vehíc
Renault le ayudará.
Aunque sea de otro país.
Con mecánicos especializados en interve
Totalmente gratuito.

- Sólo se factura n las piezas nuevas, en
sarjas.

Concesionario

FCO. MANRESA Si
FELANITX - CALON6

Tel. 657763 Mr2 iso yurdgoe

s en contacto con
e prestan asistencia
a.
reteras.
de junio al 30 de

Semana Santa.
lo que usted posea,

nciones de urgencia.

caso de ser nece-

cias
in gos)
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EI tau Conseller d'Agricultura visità
Son Mesquida

Llar de la Tercera Edat

Dimecres de la setmana passada,
visita Son Mesquida el nou conse-
ller d'Agricultura D. Pere Morey,
acompanyat del director general del
SERYDA D. Sebastià Jaume i de
l'enginyer que ha duit a terme el
projecte de reguiu D. Andrés de la
O Ballesteros. Foren rebuts pels
membres de la junta rectora de la
SAT, encapçalats pel seu president
D. Joan Rigo.

El motiu de la visita era inspec-
cionar les obres que es realitzaren
a l'esmentada zona i prendre con-
tacte amb els agricultors que es be-
neficien de la millora.

A l'horabaixa, aquestes personan-
tats, acompanyades pels membres
de la SAT visitaren el despatx i la
zona d'impulsió on hi ha instatlat el
quadre de control i l'ordenador que
ha de dirigir el programa de reguiu.

També es visitaren varies bogues
de sortida d'aigua installades a cada
finca que ha de ser regada.

De vetlada, en el local social, es
reuniren en assemblea els membres
de la SAT, i el Conseller els va ani-
mar a dur a terme la reforma de
la comarca, al temps que els oferí
la maxima atenció i coHaboració
tant per part de la Conselleria com
per la seva personal, no sense ma-
nifestar abans la bona impressió
que se'n duia, tant de la gent com
de Ia feina que s'ha feta.

Quant a les obres hem d'afegir

SE ALQUILA ALMACEN con ins-
talaciones para elaborar vino.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

que estan pràcticament acabades a
excepció d'uns petits detalls. En
opinió de l'enginyer que les dirigeix
podran ser inaugurades el proper
mes de setembre.

PASTIS DE XOCOLATA

Ingredients: Quatre ous, el ma-
teix pcs dels ous de xocolata per
fondre i el mateix pes de sucre i de
mantega, una cullerada a caramull
de farina.

Preparació: Es posa la xocolata
trossejada al foc amb una mica
d'aigua i quan esta fosa es lleva
del foc i se li afegeix la mantega a
trossets perquè es fongui bé. A con-
tinuació i remetant sense aturar-se
posau-hi un a un els vermells d'ou
i després el sucre i la cullerada de
farina. Al cap darrer afegiu-hi els
blancs d'ou a punt de neu i posau-
ho al forn dins un recipient de
vidre adequat a mig foc uns 45
minuts.

Nota: Si acompanyau aquest pas-

tís amb unes natilles, encara vos
agradara més.

BUSCO CASA para alquilar un Fe-
lanitx.
Informes Tel. 582138

FESTA DE LA TERCERA EDAT AL
POBLE ESPANYOL DE CIUTAT

Organitza: Llar Tercera Edat de
Palma.

Data: Dimecres, cha 2 de Setem-
bre.

Preu subvencionat per socis: 250
pessetes.

Sortida: de la Plaça de les Pal-
meres a les 15'30 hores.

Juliol: Soci n." 884, Damià Adro-
ver Adrover (Carrer Zavelld, 75, Fe-
lanitx).

Agost: Sci n." 2.724, Pedro Alou
Vadell (Carrer Cala Marçal, 4,
S'Horta).

Si; NECES ITA DEPENDIENTA
Inf.: Sele rejones Diana. Major. 32

SORTEIG
PATROCI

ENSUAL
T PEL «LA CAIXA»  

Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.

SERVICIO OFICIAL

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX




