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CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx    

Dimecres dia 28 de julol, a les 10 del vespre.

A L'AUDITORI MUNICIPAL

CONCERT
a càrrec de la formació simfònica anglesa

Orquestra
Direcció: MICHAEL SULLIVAIsLAi .

CONVERSES A LA FRESCA
A la terrassa del bar le,o11

Els Tainarells   
Dimarts 27 de juliol, a les 20 h.

«La história no serveix per res. Però els historiadors si, per fer
coses bones i per fer-ne de dolentes, per dir coses intel.ligents i per

dir beneitures». Pel Catedràtic de la Universitat Autónoma
de Barcelona

D. MIQUEL BARCELÓ PERELLÓ

1.1.-------- -
ASOC • 

Pr owl a f or ana
24

Ch Pr irICO5a, 

0'	
SANT7240	

JOAN
. .655 	 0449

Medalla
«Ciutat de Felanitx

Director: Bartomeu A. Pou Jaume

Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160
Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» • FELANITX      

PER IISTICIA, NO PER MISERIENIDift

Sera avui dissabte dia 24 quan
tindrà Hoc a l'històric camp «Es
Torrentó» • la presentació del C.D.
Felanitx. Un Club que enguany tor-
na agafar força després de passar
per uns moments bastant compli-
cats, difícils... Però que ara amb el
nou president Vicente Martin «Fon-
cal» pareix cobrar una nova dimen-
sió, més dinàmica i mês entusiasta.
Un maxim responsable de totes les
plantilles que té grans ambicions en
tots els plans esportius i que confía
en la continuïtat de l'anterior entre-
nador Sebastia. Bauza «Bussi», que
tendrà tots els poders dins el pla
tècnic de la conjuntura futbolística.

Sera a les set de l'horabaixa

aquesta esperada presentació, on les
novetats més rellevants seran les
noves incorporacions de Juli i Va-
lentin, uns jugadors felanitxers que
després de jugar amb altres equips
tornen a casa.

Es d'esperar que els aficionats lo-
cals vagin a «Es Torrentó» per do-
nar forces a l'equip de cara a la
ja imminent temporada que come-1.P
ça dins el camp del Murense el pro-
per 29-8-93.

(La próxima setmana les oferi-
rem, en rigorosa exclusiva, una en-
trevista amb el nou president Vi-
cente Martin).

MAIKEL

La nota que publicàreu la setma-
na passada, en primera pàgina, so-
bre la satisfacció de l'Obra Cultu-
ral Balear per la presència, en el
Govern central, de ministres prcce-
dents de la nostra Area cultural i
lingüística, em va fer exclamar:
Déu meu, en quina democracia ens
ha tocat viure!

Que la nostra llengua i la nostra
cultura han estat objecte de perse-
cució i discriminació legal, des d'En
Felip V ençà pel cap prim, és un
fet ben conegut perquè hi hàgim
d'insistir. I encara avui: quan es-
tam cansats de sentir dir qdê tenim
una democracia ben consolidada, la
discriminació continua, i continua
la persecució, per més que d'una
manera més dissimulada que en al-
tres períodes com el franquista. A
Ia Constitució mateixa, ja hi trobam
articles suscepcibles d'esser inter-
pretats de manera que facilitin «jus-
tificacions» legals a tal discrimina-

ció.
Jo partesc del principi que, en

pura i elemental justícia, no hi ha
d'haver discriminacions respecte de
cap llengua ni de cap cultura del
món. Qualsevol trava imposada a
un poble perquè no pugui fer ple ús
de la llengua o viure segons la cul-
tura que li es pròpia va contra els
drets dels nobles i de les nacions, i
no la pot justificar ni legitimar cap
llei ni cap govern; i encara no ne
topat mai ningú que m'hagi sabut
demostrar el contrari amb argu-
ments racionals. Els únics argu-
ments que he sentit han estat sem-

' pre els de la força, o bé la retórica
tronada de l'Imperio, la sagrada:
unidad de España, etc.

Admès això, consider penós que
ningú hagi d'enviar cap felicitació
especial a cap membre del Govern,
qualsevol sia la seva Area cultural'
i lingüística de procedència, perquè'

(Passa a la !lag. 2)

ihfui dissahte, presentaciii do les
plantilies del C. D. Felanitx

Valentin i Jun nous fitxatges

38 participants a la XI Pujada Automobilística
a Sant Salvador

Un total de 38 pilots, amb els seus
corresponents vehicles, s'han inscrit
a la XII Pujada a Sant Salvador,
Campionat de Balears de Munta.
nya, Trofeu de la F.B.A. del Grup
Dies i Trofeu de la F.B.A. de Fór-
mules, que se celebrarà avui dissab-
-te en dues manegues d'entrenament
i demà diumenge, sota el següent
programa:

Avui dissabte, de les 9'30 a les
12'30, en el Parc Municipal, els par-
ticipants faran l'entrega de docu-
mentació i es procedirà a la seva ve-
rificació tècnica.

A les 4 del capvespre, hora limit
per a la presentació de pilots i ve-
hicles, tindra. Hoe a Sant Salvador
la publicació de la llista de vehicles

admesos i a les 5 i 6'15 respectiva-
ment es donara la sortida a la pri-
mera i segona manega d'entrena-
ment.

Demà diumenge, a les 9 del matí
es donara la sortida de la tercera
manega d'entrenament i a les 10'15
començarà la primera manega de la
carrera. La segona sortirà a les
11'30 i una hora després esta pre-
vist que es facin públiques les clas-
sificacions.

L'entrega de premis i trofeus se-
ra a les 13'30 en el mateix Santuari.

Degut a aquestes proves, la carre-
tera de Sant Salvador restara tan-
cada el dissabte a partir de les 3'45
del capvespre i el diumenge a partir
de les 7'45 del matí.

Dimecres que ve, el Centre Cul-
tural de l'Ajuntament de Felanitx,
ens donarà ocasió d'escoltar l'Or-
questra «Corelli» (Berkshire 1983),
una formació integrada per joves
de 13 a 19 anys, ampliada recent-
ment a orquestra simfònica, que ha
obtingut tant a la Gran Bretanya
—el seu pals—, com a d'altres in-
drets d'Europa, nombrosos guar-
dons i reconeixements. Concreta-
ment, fa dos anys, va gravar amb
el ceHista Julian Lloyd Webber per
a la BBC de Londres i fou finalista
en el Festival Nacional de Música

per a Joves de la capital britànica.
Darrerament ha fet una gira per

França i Espanya, el que ens per-
met precisament de poder-ne gaudir
el proper dia 28.

Sota la direcció de Michael Sulli-
van, ens oferiran l'obertura i una
Aria de «Les noces de Figaro» de
Mozart, una romança de Dvorak,
una peça de Max Bruch i dos mo-
viments de la Simfonia N.° 8 en si
menor (inacabada) de Schubert.

El concert començarà a les 10 del
vespre.

L'Oquestra Simfònica oCorelli», dimecres
que ve a l'Auditori



INFORMA

sANTOitAl.

Dis. 24 Sta. Cristina
Diu. 25 St. Janine, ap.
Dili. '26 St..loaquim
Dim. 27 St. Ri ntaleó
Dim. 28 Sta. Catalina Tomas
Dij. A) Sta. Marta
Div. 30 St. Pere Crisóleg

LLUNA
Quart crexent dia 26

COMUNICACIONS
A UTOCA RS

Felanitx - Palma: Dies feiners
les 6.45 (excepte dissabtes) 8,

10, 14 i 18 n Diumenges i fes-
Uus, a les 8, 14 19 11

Palma • Felanitx des de l'esta-
der: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges t festius, a les
.9,30, J5,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 9'30, 14'45 i 1730
h. Diumenges i festius, a les 930,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Tots els
dies a les 6'30 h. i diumenges un
més a les 1115 h.

Cala d'Or • Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'Horta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.0 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

Amparo Trueba
Francesc Piña
Gay5 Melis
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències
Guardia Civil
Servei de grua
Centre primers auixlis
Creu Roja

580254
580096
827474

202222

FELANITX

FELANITX
tivtinanari d'intt ress  is locals

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral	 2.125
Serrlir3tra1 a- fora - - - 2.325

LLUITA CONTRA
LA PROCESSIONARIA

Per la present es comunica a to-
tes les persones que passaren per
aquest Ajuntament a inscriure's
per la lluita contra la processiona-
ria del pi, que, a partir del dia 26
d'aquest mes, podran adregar-se al
local de la Cambra Agrària qualse-
vol dia feiner, excepte el dijous, de
les 9 a les 13 hores, per -retirar les
dosis de feromona i les capses cor-
responents.

El preu de la capsa és de 300 pes-
setes, mentre que les dosis de fero-
mona es facilitaran gratuïtament.
L'Ajuntament, mitjançant la Cam-

(Ve de la pàg. 1)

dins l'esfera de les seves atribu-
cions tengui sempre en compte la
pluralitat lingüística, cultural i na-
cional d'Espanya. Qualsevol gover-
nant amb. un minim de sentit de la
democracia i de la justicia ha de
tenir en compte aquesta pluralitat,
sense que ningú l'hi hagi de recor-
dar; i una política encaminada a
eliminar definitivament la discrimi-
nació lingüística i cultural dels no-
bles integrats dins l'Estat i a repa-
rar els efectes de. la que han ven-
gut patint alguns, no hauria de de-
pendre de la bona voluntat d'uns
politics ni d'un sentiment de paisa-

bra Agraria, facilitara també fero-
mona a les persones que retiraren
les capses en anys anterioLs.,

Les capses han d'esser col-loca-
des a cinc-cents metres una de l'al-
tra i cobriran una zona de 10.000
m2.

POLICIA LOCAL

Dins aquest mes, s'han duit a ter-
me les proves per cobrir dues pla-
ces d'Auxiliar de la Policia Local.

Els opositors que han superat les
proves, són els segiients:

Sr. Antoni Galmés Juan

Sr. Guillem Mascaró Oliver

nisme.

De moment, el nou període de go-
vern s'ha inaugurat amb tres ma-
les noticies al respecte: a) nous
obstacles per a la recepció de TV3
en territoris de parla catalana; b)
Ia claudicació de la Universitat va-
lenciana a les pressions sccessionis-
tes; i c) una campanya del Partit
Popular contra la suposada discri-
minació del castellà a Catalunya,
que ja és l'exemple de cinisme més
descarat que se pugui donar. Cadas-
cuna mereixeria un comentari que
no faré per manca d'espai.

No he seguit de prop l'actuació
de la senyora Carme Alborch en els
càrrecs que ha exercit dins institu-
cicns culturals de l'Autonomia va-
lenciana, ni tone dades que em per-
metin valorar fins a quin punt la
cultura d'aquella autonomia ha. sor-
tit beneficiada de la seva actuació.
Ara, no em faria gaire illusions res-
pecte de les seves possibilitats dins
el seu nou càrrec: la ideologia i la
consegüent _politic.a  siel.....narlit  dal _
Govern és ben clara al respecte, i
per bcna que sia la disposició de la
senyora Alborch, acabara contra-
restada o anuHada per les direc-
trius generals d'aquell.

Del seu antecessor Jordi Solé-
Tura, puc dir que vaig assistir a la
seva participació en el F6 r um
0.C.B., i serà to recordar que va
constituir una poalada d'aigua fre-
da per a la majoria dels assistents,
i supàs que també per als organit-
zadors, perqué va donar entenent
que sí, que al català li podem per-
dour la,,vida (no em mancaria d'al-
tra), per?) allò que compta de bon
de veres és el castellà, i si de cas

diseurs que ja hem sentit
massa vegades.

No voldria que ningú pensas que
amb aquest escrit he volgut fer un
retret a la tàctica de l'Obra Cultu-
ral. Aquesta institució, que ja no és
cap nina, deu sebre què fa: per ven-
tura, font la pala a les noves au-
toritats, en traurà profit. Sia com
sia, és molt humiliant per a tots no-
saltres haver d'obtenir, en el millor
dels casos, com per misericórdia,
una petita part d'allò que ens cor-
respon per estricta justicia.

P. R.

SE OFRECE CHICA para guardar
niños, todo el año, o para depen-
dienta.
Informes, Tels. 825305 y 168094.

CHICA CON CONOCIMIENTOS de
Contabilidad, ordenador e inglés,
BUSCA TRABAJO.
Informes, Tel. 827093.

TENGO PARA ALQUILAR APARTA-
MENTO amueblado en Portoco-
iom, para el nies de agosto o sep-
tiembre.
Inlormes, Tel. 825039.

ESTUDIANTE SE OFRECE para
cuidar niños en Portocolom.
Informes, Tel. 824812 (de 21 a 23
horas).

Per justicia, no...

Gaudeix-ne. Multiplica les teves idees. Descobreix
altres mons. Alimenta la teva capacitat de con-
versar. liIlora l'opinió que tenen de tn. Salisfé
totes les leves eurio.itats. Acosta't als Ilibres.

Liberia RAMON 1.1011 Major, 25 TI. 580160

Tu que pots,
no t'ho perdior

AcOStAl
aks LlibRes
¡jAVEurÅs

(Vda. de Janine Nadal)

Al eel sia

Damiana Caldentey Riera (Bota)
va morir a Portocolom, dia 1:3 de juliol de 1103, a Pedat de 88 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

La seva filla Francisca; till politic An 	 Rosselló Vaguer; néts NIignela, Antoni i Jaunie;
nk politic Francesc Antich; cunyats Antoni Sagrera i Agustina Nadal; nebots, eosins i els :titres
parents vos demanen que volgueu tenir-la present en les vostres pregàries.

Casa mortuòria: C. lar, 16 Portocolom



QUES716 DE NOM
Instilar: Illenc, relatiu o pertanyent a tina illa; natural d'una illa.

«Algú pot imaginar cl Conseil de Mallorca en algun altre ambit geo-
gràfic que no sigui el de l'illa que li dóna el norn? Ës impensable, evident-
ment. Aleshores, que hi fa el mot «insular» per definir-lo?

Probablement la repetició en els mitjans de comunicaciú, ens ha arri-
bat a fer veure com a normal l'adjectiu «insular» acompanyant el nom
del consell, per designar la institució que ha d'encarrregar-se del govern
de l'illa de Mallorca. Sembla tahnent com si algú tingués por que horn
pogués arribar a confondre el consell itlenc, amb entitats bessones —fins
i tot de nom— d'altres Ambits geografics,•per.,exemple penínsules, deltes
o valls: «Conseil Peninsular de Mallorca*, ..s<Consell de . 1a . Vall de Ma-
llorca», ...

Parlam de noms, que no són altra cosa que convencions, facilment
rectificables, perü no parlam del contingut, que ja és una altra història.
¿Sabem realment quines són les competencies politiques i administrati-
ves del Conseil de Mallorca, o simplement ens hem acostumat a la seva
existencia, omplint (per triplicat, si comptam les altres illes) el buit que
deixa la «Diputació Provincial»? No estaria gens malament que, des de
les institucions competents, se'ns informas degudament de quines son les
funcions i les competencies del Consell, així corn de les funcions i les
competencies que està previst que un dia assoleixi... si es que esta previst
que n'assoleixi.

Mentrestant anomenar les institucions pel seu nom, ense afegitons
•innecessaris com el d'«insular», no seria una gran gesta, però almenys con-
tribuiria a usar correctament la llengua —tan malmesa ella, pobra—, evi-
tant adjectius innecessaris. A no ser, clar, que a partir de demà mateix,
els mitjans de comunicació usin qualificalins de la mateixa casta per a
les altres institucions territorials •de l'Estat: «Junta Peninsular d'Andalu-
sia», «Diputació General Peninsular d'Aragó», «Generalitat Peninsular de
Valencia», «Comunitat Autònoma Peninsular de Madrid», ...

Antoni Roca

Pramis Literaris Ciutat de Palma 1993

FELANITX

Tombats a la molsa
articles d'oferta

LT.1 crere de Slirenal

La Comissió de Govern, en sessió
celebrada el dia 16 de juny de 1993,
acorda convocar els «Premis Litera-
ris de NoveHa i Poesia Ciutat de
Palma 1993», de conformitat amb
les següents

BASES
1.8 Els Premis Literaris «Ciutat

de Palma» 1993 en llengua catalana
tindran les següents modalitats:

— Novella, dotat amb 2.500.000
ptes.

— Poesia, dotat amb 500.000 ptes.
2.° Les obres que hi concursin

hauran de ser originals i inèdites.
Les que concursin al Premi de No-
vela hauran de tenir una extensió
aproximada de 200 felis i les de
Poesia de 300 versos.

3.° S'hi hauran de presentar els
originals per quintuplicat, mecano-
grafiats en folis corrents o en fulls
de mida holandesa, a doble espai
per una sola cara, perfectament Ile-
gibles. S'hauran de consignar a la
seva .pertada: el nom del Premi Li-
terari «Ciutat de Palma» a que es
concursa i el títol de l'obra, a més
del nom, els llinatges, el DM, l'a-
dreça i el telèfon de l'autor. Qui
vulgui conservar l'anonimat només
hi farà constar el títol de l'obra i
el seu lema. A part i sota aquest
lema presentara un sobre en que si-
guin consignats el seu nom, els Ili-
natges, el DM, l'adreça i el telè-
fon.

Ca El termini d'admissió de les
obres acabarà dia 5 de novembre
d'enguany. En presentar-les, se'n
lliurarà un rebut a l'autor. El Hoc
de presentació sera el Negociat de
Cultura de l'Ajuntament de Palma,
carrer de l'Almudaina, 7a, 3r, 07001,
Palma. Ili seran admesos els_origi-.

' nais que hi arribin per correu si la
seva data d'expedició no es poste-
rior a dia 5 de novembre de 1993.

5.3 La composició dels Jurats,
que seran designats pel batle de
Palma, es farà pública abans que
no acabi el termini de presentació
d'obres.

6.8 En haver estat presentada al
certamen, cap obra no podrà esser
retirada pel seu autor per tal de
fer-hi correccions o d'ampliar-ne el
text ni per renunciar al Premi.

7.8 Els Premis i la seva dotació
seran indivisibles. Els Jurats no po-
dran declarar deserts els Premis.
Els seus veredictes seran inapeHa-
bles.

8 •
8 Es faran públics els veredic-

tes emesos pels Jurats en l'acte de
lliurament dels Premis que se cele-
brara amb motiu de les Festes de
Sant Sebastià de l'any que ve.

9. 8 La primera edició dels Pre-
mis Literaris «Ciutat de Palma»
1993, es realitzarà en condicions nor-
mals de contractació, per l'editorial
Edicions 62, SA, de Barcelona, de
conformitat amb l'acord de la Co-
missió de Govern de data 20 de
maig de 1993.

10.8 L'Ajuntament de Palma po-
sarà esment en la custódia dels ori-
ginals mentre estiguin en el seu po-
der, encara que no es farà respon-
sable de la seva pèrdua o deterio-
rament. Els treballs que no hauran
estat premiats, si se'n presenta el
rebut corresponent, podran esser
retirats • del Negociat de Cultura a
partir del dia 14 de febrer i fins el
dia 30 de març de 1994. Transcorre.
gut aquest termini l'Ajuntament de
Palma procedirà a la clestrucció dels
originals xu)setirats.

És innegable que un dels punts
negres del trasit al terme de Fela-
oitx és la carretera que va de la
1,art dc sa Capella fins a S'Arenal, a
Portccolom. És estreta i durant els
mesos d'estiu hi passen molts vehi-
cles. Es un d'aquells casos en els
quals se sol considerar que els al-
tres cotxes fan nosa i que la solució
és eixamplar la carretera.

Emperò eixamplar la carretera
convidaria encara rn6s a anar en
cotxe a la platja més tradicional
dels fclanitxers. Ja se sap: quan es
fa una carretera nova, en el temps
que duren*les obres, s'han fabricat
cotxes més que suficients per om-
plir-la.

Com podríem fer-ho per solucio-
nar el problema del transit de la
carretera de s!Arenal sense tocar-la?
És evident: si no augmentam car-
retera, haurem de disminuir cotxes.
Però, com? Com ho ha de fer una
familia que vulgui anar a la platja
amb dos infants, les tovalles, poals
i altres estris? Per favor, som al se-
gle XXI. I els que viuen a Sa Pun-
ta, com han d'afiar a la feina i a
comprar, etc.?

Vagin per endavatit algunes idees:
1) Recuperar les «golondrines»

de fa 25 anys. Cercar un o dos llocs
de sortida apropiats i adaptar la
freqüência a les necessitats. També
es podrien utilitzar llaüts particu-
lars grossos acondicionats.

2) Un transport públic terrestre
adaptat a les circumstàncies (tot i
que sigui un trenet turístic amb ro-
des). Es podria crear una empresa
mixta (Ajuntament empresa priva-
da) que fos la concessionària de
«golondrines» i transport terrestre.
Ben segur que hi hauria possibili-
tats de donar feina a uns quants jo-
ves felanitxers.

3) Impedir el pas de cotxes, ex-
ceptuant els que hi vagin per fei-
nes i els que viuen allà. Aquesta
prohibició no caldria que fos per-
manent, sinó temporal durant els
mesos d'estiu i durant unes bores
determinades.

4) Els veins de Sa Punta hau-
rien de proveir-se d'una tarja muni-
cipal d'autorització de pas. L'im-
post que pagassin (és el preu del
privilegi de viure a Sa Punta) ajju-
daria a mantenir el transport pú-
blic.
5) Una bona campanya de sen-

sibilització ciutadana, sense la qual
no sorgirà la voluntat política per

11.a El simple fet de presentar
treballs als Premis Literaris «Ciu-
tat de Palma» 1993, suposa l'accep-
tació d'aquestes Bases.

12. 8 Els Jurats dels Premis te-
nen la facultat d'interpretar-ne les
Bases i poden suplir-ne qualsevol
llacuna o buit d'acord amb la seva
pròpia finalitat.

NOTA: 'Tenim a la disposició dels
interessats les bases dels premis de
pintura d'aquests certamens %Ciu-
tat de Palma». Es poden adreçar a
la nostra Redacció per a consultar-
les.

- Que es «blues» son uns precs que
canten es negres i alguns blancs
per demanar que s'acabin aviat
ses obres d'es Mercat.

— Que han descobert que la Parrò-
quia es va fer sense permis d'o-
bres.

— Que en aquells temps se ['den
aixi, va dir es PP.

— Que lo més trist es que, encara
ara, ses coses no han canviat
gaire.

— Que han tancat Santa Margalida
dins una gàbia.

— Que ja mos han enviat sis noms
concrets per posar a sa depura-
dora.

— Que per mor de sa crisi d'en-
guany, ses Completes només se-
ran mitges.

— Que un cap de fava es un que va
a tota per sa carretera de S'A-
renal.

— Que sa borsa de Tequio ha pu-
jat degut a s'exit de sa I Fira
Nàutica d'es Port.

— Que si voleu justi//os haureu
d'anar a Campos.

— Que en Es Rivató ja hi ha molió.
— Que un d'es setze no ho era.
— Que sa processó del Carme, l'any

que ve, la faran dins es Parque
i  així no toparan amb sos barcos
fondejats.

— Que si voleu pols, anau a s'era o
feis-vos regidor.

— Que en -Bono, segons confessà a
una carta al Director, va quedar
allucinat.

— Que jo em pensava que ja hi
havia nascut.

— Que per aclarir que 80 por 50
son 4.000 varen demanar ajut a
en Nadal Batle i en Llorenç Val-
verde.

— Que n'hi va haver que varen
menjar més de tres tallades de
coca.
Que en Mozart es va fer músic
perquè suspengué ses oposiciohs
de Registrador de sa propietal.

— Que es Rotaris han posat un des-
patx en es Mollet d'en Pereió:

— Que, an en Pereió pròpiament
dit, sa panxa encara li fa mal de
tant de riure.

— Que tocaran es pasdoble de sa
freixura de n'A. Julià per inaugu-
rar es poliesportiu d'en Guillem
Timoner.

— Que en Pep Bugarro no pot
obrar.

— Que no convé menjar figties de
moro i reim.

Jo máteix'

portar a terme els quatre punts an-
teriors o d'altres que tenguin la ma-
teixa finalitat. Estimular l'ús de la
bicicleta i explicar els avantatges
econbmics i ecològics de renunciar
11 vehicle privat en serien elements
fonamentals.

Només Os una idea, peril) si algít
Ia reprengués tal vegada en sorti-
ria cosa bona.

Nicolau Barceló

He sentit dir...



Per P. Xamenainformació 
Estudi sobre la qualitat de vida a
Felanitx

El Depart-amenr.---d'Acció • -Social
del Conseil Insular de Mallorca ha
realitzat un estudi sobre la quali-
tat de vida en el municipi de Fela-
nitx, un treball que fou presentat
dimecres de la setmana passada al
públie felanitxer i mitjans de cornu-
nicació pel Sr. Miguel Clar, de l'es-
mentat departament, durant un acte
clue tingué lloc a la Casa de Cultu-
ra amb l'assistència del Batle Anto-
ni Grimait, membres del consistori
i un públic on hi havia una signifi-
cativa representació de la tercera
edat.

Aquest estudi es basa en un son-
deig realitzat damunt 400 persones
majors de 16 anys i revela l'opinió
d'un sector —que vol ser represen-
latiu de tota la comunitat felanit-
xera—, arran dels factors que ici-
deixen en el benestar conectiu.

La seguretat ciutadana, l'equipa-
ment, salubritat i atenció sanitaria,
etc., són alguns dels aspectes objec-
le d'enquesta i que permeten, si
més no, conèixer la valoració que
en fa la gent de cadascun d'ells que,
en conjunt conformen el que en ter-
mes administratius anomenen qua-
litat de vida.

No desestimam la idea d'oferir als
nostres lectors una aproximació d'a-
quest estudi un cop que l'hàgim lle-
git amb certa atenció.

El concert d'orgue electrònic
d'Andreu Julià

El felanitxer Andreu Julia, oferí
diumenge passat, a la Casa de Cul-
tura, un concert de caire singular:
amb un orgue electrònic interpretà
un ramell de composicions, algunes
d'elles originals, i d'altres d'autors
classics, arranjades per ell per a
aquest instrument.

El mateix autor confessa que l'ex-
periència començà com una mena
de joc, de manera que no hi hem de
cercar pretensions d'elevat nivell
musical, sine) més aviat una fanta-
sia eixida a partir del suggerent
ventall de possibilitats instrumen-
tals que ofereix l'orgue electrònic.

Aquesta música d'Andreu Julia té
la frescura que comporta deixar-se
endur per la imaginació, un cop a
remolc de l'espontània improvisació,
un cop recreant les tonades popu-
lars de la infantesa o les acurades
harmonies dels grans mestres.

Accident mortal
Dijous passat va morir a Porto-

colom el jove de 22 anys Smith Jus-
tin Robinson, a conseqüència d'un
accident de moto, mentre la seva
esposa Lissa Traaley Robinson, que
anava en el seient posterior, va so-
frir rotura de fémur.

Aquest jove matrimoni, que havia
vengut a Mallorca en viatge de nu-
•vis, circulava amb una motocicleta
de lloguer per la carretera de Cala

Marçal i es va estavellar contra el
pal d'una senyal de tràfec, amb
tanta força i mala fortuna, que el
pilot sofrí 4114-- greu-traumatisme ab--
dominai, amb rompuda de la vena
aorta i l'artèria mescénica, el que
li priaduí la mort en poc menys
d'una hora.

Tot i que els ferits foren traslla-
dats immediatament a un centre
hospitalari de Ciutat, l'espòs morí a
l'arribada.

Llamentam aquest trist succés.

Exposició de Toni Tous a la plaça
de Cas Corso

Dijous passat s'havia d'inaugurar
a la plaça de Cas Corso del Port
una mostra de Pintura de l'artista
Toni Tous, la qual restarà muntada
fins el proper dia 30.

II Trobada d'ex-alumnes del Col.legi
Municipal d'Ensenyança Mitja

Pel proper dissabte dia 13 d'a-
gost, esta prevista una segona tro-
bada d'ex-alumnes i professors de
l'antic Collegi Municipal d'Ense-
nyança Mitja de Felanitx, un aplec
que se celebra l'any passat per pri-
mera vegada i que va merèixer una
acollida excellent per part d'aquest
nombrós collectiu.

Aquesta trobada sera —corn hem
dit— el dissabte dia 13 d'agost,
torn d'un sopar que se celebrara a
les 9 del vespre en el restaurant
0E1 Bosque».

Totes les persones interessades en
assistir-hi poden formalitzar la ins-
cripció a Gabriel Abraham (Tel.
824935), Rafel Julia (Tel. 824523) o
Gabriel Alzanillas (Tel. 824610) fins
dia 11 d'agost.

El preu del sopar es de 3.500 pes-
setes per barba.

Creuada de l'Amor Diví
AGRA'iMENT

La Comissió de la Creuada queda
molt agrada a les firmes comercials
que patrocinaren la festa de Sant
Cristòfol: Hiper Mallorca, Coca-Co-
la, Productos Fontanet, S. A., Estil
Oliver, Cristóbal Bennàsar, S. L.,
Hermanos Calzado-Cabrera, S. A.
(Thecsa), Autocares Grimait, S. A.,
Cravillera Calmo, així com als mit-
jans de comunicació, Setmanari Fe-
lanitx i TV Felanitxera la seva col-
laboració.
' A tots, moltes gracies.

P. Jaume Duran, C.R.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXCURSIO A CABRERA.—Diu-

menge dia 1 d'agost, excursió con-
junta amb el Centre Cultural. Pa a
taleca. Preu 1.500 ptes.

TENC PIS A PALMA per Hogar,
amoblat. 4 habitacions. Zona Avin-
gudes.
Informació: Tel. 580160 o a agues-
ta administració.

—nra

FELAN1TX •

1918
Novembre.—Pluja del mcs, 188'5 litres.
Desembre, 6-8.—Quaranta Hores de la Immaculada. Predica D. An-

toni Thomas.
Desembre.—Ha acabat el grip.
Enguany posaren bancs en el passeig Ramon Llull.
Desembre.—Es funda la societat «Unió. Obrera». 	 .—
Desembre.—E1 vaixell Porto-Colom sorti per primera vegada a la

mar.
Un felanitxer que viu a America ha oferit 100.000 pessetes per fer

plaça des de l'Ajuntament al carrer d'En Piza.
Desembre.—Pluja del mes, 11 litres.
Registre parroquial: Batiaments, 101 nins i 94 nines. Casaments, 69.

Morts albats, 30. Morts adults, 151. Total 181.
Bibliografia: Memoria del Banco de Felanitx. (B. Reus)
Cosme Bauza Adrover, Hijas-de Ntra. Sra. de la. Providencia. (B. Reus)
El Círculo Recreativo de Felanitx a Ntra. Sra. de San Salvador. (B.

Reus)
Boletín viti-vinícola de la Estación Enológica de Felanitx (Mk:, II). (B.

Reus)
Curso Breve intensivo de Enología. (B. Reus)

1919
Gener.—Era el baile D. Salvador Valls de Padrines, conservador.
Gener, 18.—Començà el tridu de Sant Sebastià. Predica el P. Miguel

Rosselló.
Gener.—Pluja del mes, 91'4 litres.
Febrer.—La cam, després de la guerra, torna baixar.
Febrer, 9.—Beneïren unes escoles noves per a pàrvuls a ca les monges

de la Caritat.
Febrer.—Pluja del mes, 72'3 litres.
Març.—Predica la quaresma D. Pere Perelló.
Març.—EI peix bo va 0'85 la terça. La morralla a 0'45. El gerret a 0'30

i l'alatxa a 0'20 la terça. (400 gr.)
Març.—Pluja del mes. 8'1 litres.
Abril.—E1 bessó va a 140 pessetes el quintar.
Abril.—Enguany han allzugat les processons de dijous i del-divendres

sant: del carrer de la Porteria o Rocaboira a la tornada del Convent han
anat per l'Arraval, carrer de S'Aigo, carrer dets Horts i carrer de Sa Font.

Abril.—Pluja del mes, 25'1 litre.
Maig, 1.—Se celebra per primera vegada a Felanitx la festa del treball,

dia 1 de maig: l'organitza la Unió Obrera. A les 7 del mati cercavila i mani-
festació obrera, a les 9 refresc i discursos. A les 3, concert de música da-
vant la Unió Obrera. A les 9'30 del vespre, comèdia en el Teatre Principal.

Maig.—La Festa del Calvari que se solia celebrar un diumenge de maig,
enguany començaren a celebrar-la dia 3 de maig, festa de la Creu.

Maig, 8.—Festa a Sant Salvador de l'Aparició de Sant Miguel. Predica
D. Joan Rubi, rector de Son' Servera.

Maig, 25.—Peregrinació de la parraquia de Felanitx a Sant Salvador,
després del grip.

Maig, 26.—A l'estació Enol3gica comença un curset de viticultura i
enologia.

Maig.—Pluja del mes, 396 litres.
Juny, 19.—Festa del Corpus. Predica el P. Ginard, C.O.
Juny, 22.—Reunió en el Teatre Principal per parlar d'un pla fet per

l'enginyer D. Ernest Mestre per aprofitar l'aigua de la Font i altre de l'en-
ginyer Jaume Alenyar sobre siquies d'aigües brutes.

Juny.—Pluja del mes, 35'7 litres.
Juliol.—La fruita va molt cara: els albercocs a 55 pessetes el quintar

mallorquí i les prunes a 9 pessetes.
Juliol.—Els conills van a 0'65 pessetes la terça i els animals de ploma

a 4 i 5 reals la terça.
Juliol.—Surt molta gent cap a Cuba, Xile i Argentina.
Juliol, 5.—A Sant Alfons beneïren unes estàtues del Cor de Jesús i de

la Puríssima i un copó.
Julic1.—Els raïms es paguen molt cars, a 18 i 20 reals el quintar.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica D. Joan Pou Caldentey,

vicari de S'Horta.
Juliol.—Pluja del mes, 0'7 litres.
Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica D. Andreu Servera. Hi hagué

toros, els matadors foren el felanitenc Llorenç Pons i Joan Artigues; eis
banderillers Miguel Obrador, Francesc Picó i Francesc Munar. La festa era
a benefici de la carretera de Sant Salvador i la ganancia fou de 560'47
pessetes.

Agost, 30.—El vespre música i globus en el passeig Ramon Llull.
Agost, 31.—Diumenge, el capvespre, toros i el vespre música a la plaça

de l'Arraval.
Agost.—Pluja del mes, 0'2 litres.
Setembre, 9.—Començaren a vermar.
Setembre, 10.—Festa de Sant Nicolau de Tolenti en el Convent. Foren

beneits el retaule restaurat de Sant Nicolau, un sagrari nou i un quadre
de Sant Tarsici. El capvespre hi hagué processó amb el  Santíssim pels car-
rers, en acciet de gracies per l'alliberament del grip. Hi acudi molta gent
malgral esser dialeiner.'
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De 11 al 9
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FELANITX

EL PROGRAMA DE LES
FESTES D'ESTIU

Sr. Director:
L'altre dia vaig - atu-tar-Mé a ca uns

amics i quan fèiem la xerrada rebe-
ren la visita d'una persona que en
nom de l'Ajuntament els obsequià
amb el programa de les festes del
Port i els desitjà un bon estiu.

Jo, vaig trobar que ens sortirien
cares enguany, aquestes festes, per-
que vaig pensar que això ho farien
per totes les cases del Port. Per::)
han passat els dies i a casa meva i
.a algunes altres que ho he demanat
no hem rebut res, i ens h hagut
d'enterar dels actes programats a
través del setmanari.

Per això m'agradaria saber quins
criteris , s'han seguit a l'hora de re-
partir el progra in a. Qui-
ttes sAtt aquestes cases privilegia-
des que Hiatt rebut en ma?
Paguen més imposts que els
altres? Són més agraciats que els
seus veinats? Són amics dels go-
vernants de torn? Seria bo aclarir-
ho, per veure si ens convé apuntar-
nos als seus privilegis.

Un resident del Port
LA FIRA NAUTICA

Senyor Director:
El senyor .Bono se va sentir des-

illusionat per un comentari apare-
gut al «Diario de Mallorca» titulat
«Fria acogida a la I Eira Náutica de
Portccoloin». Certament, el periodis-
ta exagerava un poc, perquè el se-
nyor Bono va' aplicar una fórmula
que la UCD ja havia descobert fa
molts danys, i es que si vols fer acu-
dir la gent a un acte, dóna-li coca;
i si, a mes de coca, donau sardines,
l'èxit es segur. Que després resulti
que, en llo; de sardines, donassiu
alatxa salada es una fallada tècnica
i no li hem de donar massa impor-
tancia.

Realment, el problema de la Fira
Nàutica no va esser la «fria acogi-
da» de la gent. El problema va esser
la Fira Nàutica en si mateixa. Que
presentàs un stand sobre l'arxipiè-
lag de Cabrera, que el Club Nàutic
del Port en muntas un altre i que
algunes escoles de nàutica fessin al-
tre tant, ja esta be, pers tot això no
justifica una fira nàutica. D'altra
banda, no s'acaba d'entendre que
teien els cotxos i les motos. Una fi-
ra nàutica i la inversió que precisa

justifiquen quan hi ha una oferta
important de novetats capaç de pro-
vocar una resposta adequada de
possibles ccmpradors. Aleshores

hem de convenir que l'oferta era ri-
(!icula, per això no veim gens segur
qoeles despeses quell' va fer
arLit hagin quedat degudament

justifiL ades.
Dubt que la idea d'armar una fira

r,autica sia bona; per, suposant
que m'equivoqui, crec que en el nos-
tre cas la idea, bona o dolenta, no

va realitzar de manera adequa-
da, i aixi tot se va reduir a uns nú-
meros d'entreteniment com altres
que se fan al llarg de l'any.
Finalment vull afegir que un

ajuntament que fa molts de mesos
que no paga les factures per man-
ca de liquidesa, no ha de generar
despeses superflues, i per tant hau-
ria d'esperar una altra ocasió més
bona per 	 satisfer les cabbries del
senyor Bono.

B. N.

Postdata: Qualcú ens podria dir,
potser el mateix senyor Bono, que
ens ha costat als felanitxers la fira
nàutica, coca, alatxa i actuacions
musicals incloses?

A SEBASTIA LLAD6
Benvolgut i apreciat Director:
Tornam esser el matrimoni de la

setmana passada i aquesta vegada
és per demanar excuses pel nostre
comportament que fa malbé les es-
tadístiques.

Juntament amb la nostra carta
que explicàvem la setada que ha-
viem patit, en vàreu publicar una
on l'encarregat de la fira Nàutica a
Portocolom feia la següent regla de
tres: Si en menys de mitja hora
es despatxaren 4.000 porcions de co-
ca i 100 quilos de sardina, aim') im-
plica que eren uns quants milers
els qui assistiren a la fira.

Sabem ben cert que en temps de
normalitat aquest axioma seria
cert, per() en temps de criai aquesta
teoria de la coca de verdura i el
peix (salat) es converteix en un efo-

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 17: 	 9-16-19-33-11-48
C:27 11:0

Dijous 22: 	 1-2;-23 39- 9-47
C:34 R:6

Bono Loto
Di vend res I 6: 4-19-27-3940-43

C:48 :9
Dilluns 19: 	 1-5-8-12-20-34

C:10 11:9
1)1 ma ris 20:	 10-17-21-28-37-44

C:36 11:9
Dimecres 21: 5-10-2942-44-48

C:16 11:4

risme filosòfic i veureu perque.: La
nieva doneta i jo en menys de mil-
j3 hora cns x'arem engolir 233 tros-
si-,s de coca; 121 jo i 117 ella que
té cl barram que li bandeja un poc
perquè les genives s'han pansides
pel que explicarem la setmana pas-
sada. De sardines más d'un quilo,
entre tots dos.

Aixi clones i a la vista de cinc ma-
trimoniets más com el nostre i dot-
ze vídues i tres vidus, seria mes en-
certat creure la crónica del perio-
dista i deixar-ho en un parell de
centenars.

Altra vegada, moltes de gracies.
Uns jubilats

TOTS SON UNS I ELS MATEIXOS
Sr. Director:
Durant la passada campánya elec-

toral, aprofitant que el ministre
Borrell era a Mallorca, una delega-
ció de l'Obra Cultural Balear el va
anar a veure per demanar-li que es
poguessin mantenir les freqüències
de recepció de TV3, C33 i C9. Sem-
bla que el Ministre . 'es vá mostrar
receptiu (ja he dit que estàvem en
plena campanya electoral).

Quan s'ha sabut la composició del
nou govern, l'O.C.B. s'ha congratu-
lat públicament per la presència a
l'equip ministerial de cinc persones
procedents de la nostra area lingiiís-
tica. La candidesa dels dirigents de
l'O.C.B. és commovedora: aquests
sants barons encara no han reparat
que, quan un català s'apunta a un
partit centralista, oblida ràpidament
ris seus origens i si mai li donen
un càrrec, malda per fer oblidar el
pecat original de no esser espanyol
de «pura cepa». Una vegada més ho
hem hagut de comprovar: tot just
S'acabava de saber que el ministre
Borrell era confirmat en el càrrec,
a Menorca deixaven de poder cap-
tar les emisions de TV3. Pere) Mice)
no es tot: gairebé alhora, des del
PP, hom propugnava la brillant idea
d'endegar una investigació per es-
brinar els casos de discriminació de
la llengua espanyola a Catalunya.
Voleu més cinisme?

El malaguanyat Joan Fuster ja ho
deia: «tots són uns i els mateixos».
I en efecte, en Felipe i n'Aznar, en
Guerra i en Martin Villa, n'Anguita
i en Blas Pitiar tots es mostren amb
un mateix tarannà: cap d'ells pot

suportar el nostre fet diferencial
tins i ict els que es proclamen de-
nt - cTYcs. r.o tLnen la mes minima
voiunia de 1-..spectar els drets que
com a nació diferenciada de la seva
ens pertoquen.

Senyor Director, el motiu d'aques-
ta carta ás demanar-vos que donea
publicitat a la injusticia que s'està
cometent a Menorca i que possible-
ment s'estendrà a Eivissa, si no dei-
xam sentir la nostra protesta i po-
sam en evidència la mala fe del go-
vern central que, en Hoc de prote-
gir la nostra Ilengua i cultura corn
mana la Constitució, es dedica a
perjudicar-les tant com pot.

Es Corc

vida social
-

PROIERES COMUNIONS
Diumenge, passat horabaixa,

Santuari de Sant Salvador, varea
rebre per primera vegada l'Eucaris-
tia els germans Alberto i Almudena
Tapia Fernandez.

Rebin la nostra més cordial felici-
tació, que feim extensiva als seus
pares.

FI DE CARRERA
Han obtingut la llicenciatura en

Ciències Econòmiques i Empresa-
rials per la Universitat Autònoma
de Barcelona, els felanitxers Joan
Amor Lladó, Joan Adrover Bordoy
i M. Magdalena i Bernat Aloy Oli-
ver.

I ha acabat els estudis d'Enginye-
ria Tècnica Industrial a l'escola cor-
responent de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, Antoni Lluís
Adfover Mestre.

Rebin tots ells la nostra mes cor-
dial felicitació.

NECROLOGIC&
Dimarts de la setmana passada

descansa en la pau de Deu a Porto-
colom, - a l'edat de 88 anys i després
de veures confortada amb els sagra-
ments, D. 3 Damiana Caldentey Rie-
ra, Vda. de Nadal. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
a la seva filla D.a Francisca i fill po-
tide D. Antoni Rosselló.
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580248 - 581135 — FELANITX.
,	 Servicio permanente 24 horas

• Un cert «rebombori» se va ar-
mar quan al Parlament. Alemany el
diputat de Bundestag DIONYS
JOBST va comentar: diem de com-
prar Mallorca». Amb una paraula,
que els Alemanys per in parell de
cents de mils de muions de pesse-
tes podrien comprar la nostra li la.
La notícia que sortí —com es lògic—
al diari sensacionalista «Bill Zei-
lung» va tenir una total resonancia
dins els medis d'informació mallor-
quins. Alguns fins i tot —més em-
prenyats que un misto— clamaren
al cel... Com si volguesin dir: «Lo
que mos faltava pel duro». Després
el diputat Jobst —que a més d'es-
tiuejar a Mallorca es un «tio» bas-
tant divertit— va matitzar les seves
declaracions i no va rectificar res
de res de lo dit, per?) va afegir que
ho va dir en un to jocós...

Jo crec que no hi ha motius per
enfadar-se , i menys d'extranyar-se
en absolut, perquè pens —sincera-
ment— que ja fa molt de temps que
Mallorca és Alemanya, malgrat a
nosaltres els mallorquins ens agra-
di poc o gens.

-• Hoy PRESENTACION del C.D.
FELANITX, hoy sábado a .las 7 de
Ia tarde. Un Felanitx con una nue-
va motivación bajo la batuta del
nuevo mandatario VICENTE MAR-
TIN «Foncal», que está exultante
en sus nuevas responsabilidades y
espera conseguir metas importan-
tes como son las de ascender el
equipo a 3.' división. Cuenta con el

mister» «BUSSI» y ya ha consegui-
do los FICHAJES de VALENTIN
—me equivoqué al respecto— y de
JULI. De momento reina; iuforia
en todos los niveles, y eso, ya es de
por si importante.

110 I xerrem del món de la BICI-
CLETA. L'altra setmana :—dime-
cres— tingué lloc la CONTA-RE-
LLOTGE (distância Felanitx-Cas
Concos) entre els dás fenõmenons
(corredors) locals Charly Mottet
aMOIXET» versus Claudio Chia puc-
ci «COCA». Tal com vaig prometre
vos donaré el resultat. Guanya d'ics
mestre «Moixet», que degut a res-
tore va quedar estès com un llençol
damunt l'asfalt, mks cansat que un
pandero zíngaro... S'ha de significar
Ia magnífica planificació dels orga-
nitzadors, que en motos i cotxes es-
coltaren la prova, alertant als al-
tres vianants de la *improvisada»
prova ciclista. Per no faltar, hi ha-
via fins i tot un «coche escoba» dar-
rere tot el grup. Un vertader 44txe,
que duia com emblema una real gra-

i nera que guaitava per una de les
:.seves finestretes... ¿Hi haura RE-
" VENJA? Aix?) demana la gent. En
' tot cas la revenja seria a--una dis-

tància un poquet més llarga, possi-
blement des de Felanitx a Portoco-
lom, ji l'experi'mcia de «Ccca»
drip fonamental, ja que div2n
que s  bon corredor de fons...
¿RiviNJA? ¡ Qui-lo-sá !

* Al Port, poca gent, especial-
ment els dies feners, els caps de
setmana ja es una altra ccsa. I
molts fan la sortida de sol al «Ca-
lipso»... ¡Vaja una marxa! I això
que es «bakaloo» es salat i fa mol-
ta set...
a Però els banyistes enguany les

passen molt putes... El temps és
molt rarenc, no m'extranya gens ni
mica quan cada setmana se cremen
tantes d'hectàrees de bosc i de pi-
nar... Els banyistes han d'anar Ines
vius que calius, perquè enguany tor-
na haver-hi brumers a talquena, pe-
tits, peró amb molta mala llet i que
deixen unes «medalles» a la pell que
te lleven es dormir.'

• Hice un recorrido por PORTO-
COLOM; la cosa no marcha como
era de esperar, los turistas («die-
sels») (andan mucho y gastan poco)
apenas se dejan ver. Veo a TONI
«PETRE» que sigue vendiendo bue-
nos pollos al ast, contentá porque el
nuevo director del «Vista-Mar» ha
dotado las pistas de tenis de buena
luz artificial y eso va a ser deter-
minante en el tradicional «Torneo
de Tenis de Portocolom» que podría
recuperar terreno perdido. También
en el «BAR TOM» hay buen am-
biente, mucha tertulia, se habla de
política y deportes, donde se hacen
entregas de trofeos de diversas .com-
peticiones. Cerca, en plati-cle bue-
nos vecinos, en el «BAR-RESTAU-
RANTE VENECIA» están dos bue-
nas amigas mías JUDITH y PILAR,
que hacen una espléndida comida
casera, la verdad sea dicha, el lo-
cal bien merece una ,visita',.de nada.
En frente el «SPEED» d'en «Veta»
donde la juventud se agolpa en un
mundo diferente para recibir des-
cargas musicales, el «CALIPSO»
mas abajo, Idem. Y siguiendo la tra-
yectoria el «DOMINGO, —BAR—
SUNDAY» una  terraza al gusto in-
glés, • como el pub «RR IGHT
LIGHTS» donde abundan «guiris
from England» muy jovencitas, eso
sí. Luego el «OASIS», el «BAR HA-
RRYS» de Joan, fiel a su clientela...
Y finalmente t en emos al «MI-
QUEL'S» donde D'Artagnan (Fer-
nando) cuenta con tres experimenta-
dos mosqueteros: Athos (Julio), Por-
thos (José) y Aramis (Miguel), sa-
ben como auténticos maestros de la
esgrima sortear las eternas noches
de blahco satén... Y si uno tiene que
bajar hacia el puerto, puede hacer
una caladita en el bar-polinesio
«PAY-PAY», ver a los amigos de
siempre y algunas caras nuevas y
saludar ¡cómo no! al Toni y al
«Nene»... La noche, a ciertas horas,
no da más de sí.

Ah! Y me olvidaba del «chirigui-
to cacacolero» de PEPITO,en la pun
ta de la plaça que se llama «PE-
NUMBRA». Un buen remate noc-
turno para sentenciar otra noche...

• En Felanitx me paso por el
«PUB-S'AUBA» donde el amigo MA-
NOLO VAZQUEZ ha sabido crer
un nuevo ambiente , me alegro, de
veras.

• Ah! y el día 'de'sArrr JAUM/E,
día 25, en la PLAÇA «ES CORSO»
se INVITA A TODO QUISQT.Tta BE-

CICLISME

Fastes
El Club Ciclista Felanitx informa

que la cursa ciclista anunciada pel
dia 24, a les 19'30 h. al moll de la
Duana, s'iniciarà a les 16'30 h. pels
ciclistes socials i a les 18 h. pels lo-
cals.

La inscripció dels corredors lo-
cals s'efectuarà a la Pizzeria «Don
Pepone» una hora abans de comen-
çar. Es recorda que a la cursa dels

BER COCA -COLA GRATIS. Una
gentileza de los dueños y empresa-
rios de la plaza. ¡Hay que aprove-
char la ocasión, faltaría más!

• Per cert em vaig divertir més
que un porc dins es favar la setma-
na passada lletgint es «Felanitx»
amb la secció «HE SENTIT DIR...».
Alguns dels meus companys es va-
ren enfadar, i es que no tenen sen-
tit de l'humor. Les dues indirectes
que va tirar als ex-picadors locals
eren bastant gracioses... Ara be tot
és relatiu, «Jo Mateix». De totes ma-
neres esper (jo te conec, la teva ma-
nera 	 (I'escriure és inconfussible)
que aquesta setmana torni sortir
aquesta enramada d'ocurrències per
animar el nostre setmanari... ¡Una
forta atraçada, amic!

• Y hoy dia 23 viernes en «SA
SINI A» tendra lugar la «VII
CONVENCIÓ D'EX 7PICADOFtS LO-
CALS» ¡Orris kamoy!!!. L'encon-
trada sera com es habitual devers
les vuit de l'horabaixa a «Can. Cal-
ça» («BAR HARRY'S). Pot haver-hi
algunes baixes, ja se sap, per?) tot
anirà bé...

I per acabar un vers en català
que inclou Henri-Francois Rey (L'es-
criptor dels Picadors) a la seva no-
vella «Una fuerza loca»:
«Ni la nit és tan bella
ni el dia tan formós
com ets tu,
ni el sol ni les estrelles
amor de les meves nits,
flor dels meus records,
per tu enfollaria,
per tu seria un sant,
com un Hop defensaria
la magia del teu voltant,
secret de la meva memória,
dols secret de la meva vida,
estel del meu sofriment,
Oh!...».
Vull morir entre els teus pits.
HAnsula, kula, Makamba!!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

locals podrà participar tota la gent
interessada i animada, amb qualse-
vol tipus de bicicleta. Hi haura re-
gals per a tots els participants. El
circuit sera pels segilents carrers
de Portocolom: Assumpció, Churru-
ca afalgar, Pinzones i Cala Mar-
çal, amb sortida i arribada al carrer
Assumpció.

A continuació us oferim els resul-
tats de les tres darreres competi-
cions on membres del C.C.F. han
participai:

FESTES DE PORTOL.—Tingue-
ren lloc el passat dia 10 amb un to-
tal de 89 participants. S'aconseguí
una mitjana de 38'7 km/h. i el mi-
nor classificat del C.C.F. fou Juan
Francisco Alcafiiz que es queda en
un tercer lloc a la general, a més
d'aconseguir ser el primer a la cate-
goria de Veterans Especials.

III «EL CRUCE».—Se celebra el
diumenge dia li, amb la participa-
ció de 94 ciclistes socials. La mit-
jana fou de 40'2 km/h. i les classi-
ficac'ons quedaren establertes de la
segiiera manera:

General Lloc. Cat cg.
Pere Artigues	 23	 Ir. Juven.
J. Fco. 	 46	 5é. Vet. E
Lucio Aceituno 	 47	 9è. Af.
Jaume Nadal
	

48 10é. Af.
Guillem Oliver 	 15	 3r. Vet. A

Finalment, a les festes del Carme
de Portocristo, el passat dissabte, es
reuniren 55 participants, aconse-
guint una mitjana de 40 km/h.

Els ciclistes felanitxers es classi-
ficpren així:

General Lloc Cate g.
J. Fco. Alcarliz 	 7é.	 2n. Vet.
Greg. Aceituno	 llè.	 9è. Vet.
Tomeu Caldentey 12&.. 	 5é. Vet.

Fins a pròximes curses ciclistes.
Club Ciclista Felanitx

Carme

SE VENDE CASA EN FELANITX,
2 viviendas y cochería para dos
coches. Por sólo 8 millones.
Informes, Tel. 582088.

NECESSITAM DUES AL.LOTES
per compartir pis cèntric a Pal-
ma.
Informació, Tel. 583478.

SE VENEN PISOS A PORTOCO-
LOM.
Informes: Tel. 825124.

TENC PIS A PALMA per llogar,
amoblat. 4 habitacions. Zona Avin-
gudes.
Informació:, Tel. 580160 o a agues-
ta administració.

Proves esportives a Portecolom
Les proves esportives previstes fins a finals de juliol, a celebrar a Por-

tocolom sota l'organització del Club Nàutic, són les segiients:
DISSABTE DIA 24.—A les 3'30 de la tarda, 1.a prova del I TROFEU

CLUB NAUTIC PORTOCOLOM de VELA LLATINA.

DIUMENGE DIA 25.—A les 11'30 del matí, 2.a prova dei I TROFEU
CLUB NAUTIC PORTOCOLOM de VELA LLATINA.

A les 6'30 del capvespre, PAL ENSABONAT en el moll comercial.
DISSABTE DIA 31.—A les 3'30 del capvespre, 3 •a prova del I TROFEU

CLUB NAUTIC PORTOCOLOM de VELA LLATINA.



FELANITX     

Activitats esportives a Porioco;om
	

Fe.. ,.as th Portocolom Estiu '93

CLASSIFICACIONS:
Categoria masculina: El recorre-

gut fou del Mollet d'En Pcreó al Fa-
raió de sa boca i retorn.

Ir. «Pilar», amb Jaume Rosselló i
Marti Roig, 19' 32".

2n. «Aida», amb Guillem Vadell i
Toni Fiol, 20' 30".

3r. «Trafalgar», ami,- Toni. Rosse-
116 i Biel Tauler, 20' 33".

4t. «Delfín», amb Nadal Obrador
i Joan Manresa, 22'.

5è. «Xaloc peix poc», amb Maties
Cercla i Damia Nicolau, 23' 50".

6è. «Tetis», amb Jose Mique! i
Toni, 29' 40".

7e. «Felanitx», amb Biel Jover i
Joan Tauler, 34' 31".

Cal esmentar que el segon lloc
fou folt disputat durant tota la cur-
sa.

Categoria femenina: Del Mollet
d'En Pereó a un vaixeil al mig del
port i retorn.

La «Trafalgar», amb Francisca Xa-
mena i Francisca Riera.

2.a «Pilar», amb Barbara Fontana
i M.a Antònia Roig.

3.a «Aida», amb Margalida Manre-
sa i Margalida Soler.

4.a «Farrutx», amb Nuxa i Laura.
Destaquem la gran actuació de

«Trafalgar» amb les seves remado-
res, mares d'En Marti i dels ger-
mans Tauler, les quais feren una
demostració de la perfecta sincro-
nització amb les palades i en el bon
maneig de l'embarcació.

Music - Pub - Bar
Playamonte Park - Cala Marsal
NUEVA DIRECCION	 AMBIENTE SELECTO

Buenos precios — Con «Toni» en la barra

ORTOPED1A MANACOR
Pza. Rec!or Rubí, 3 Tel. 552614	 MANACOR

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—FABRICACION PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,

BITUTORES, PROTESIS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-

NES, etc.
—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DIVENDRES DIA 23

A S'Aronal, a partir de les 2130 h., SOPAR A PENYES. Actuació de les
orquestres «Capitan Dick» i «Ritme'n Blau» i de grup de rock «Susie Q».

A les 12'30. FOCS ARTIFICIALS i continuació de la festa.

DISSABTE DIA 24
A les 15'30, I Trofeu Cub Nàutic Portocolom de Vela Llatina.
A les 18 h., finals del Torneig de Futbol Sala, organitzat pel Bar Ta-

marells i patrocinat pel CIM.
A les 1930, Cursa Ciclista. Inscripcions mitja hora abans de la prova

al moll de la Duana. Organitza el Club Ciclista Felanitx. Entrega de tro-
feus en finalitzar les proves respectives.

A les 21'30 h., a la plaça de Cas Corso, ballada popular animada per
«S'Estol d'Es Gerricó» i el grup «Tierra y Mar» de la Casa d'Extremadura
i amb la collaboració especial de l'Escola de Ball de Portocolom «Grup
Airós».

DIUMENGE DIA 25, FESTA DE SANT JAUME
A les 10 h., a l'església del Carme, Missa amb l'assister-Ida dc la Corpo-

ració Municipal.
Competició de pesca amb barca, prova puntuable pel Campionat de

Balears, organitzat pel Club de Pesca Esportiva Mestral de Partocolom.
A les 11'30 h., 2.a prova del I Trofeu Club Nàutic Portocolom de Vela

Llatina.
A les 18 11, Pal'EnSabonat al moll cOmerclal, organitzat pel Club Nàutic.
A les 18 h., al moll de la Duana, V Cursa a peu Sant Jaume. Inscrip-

cions mitja hora abans de la prova. Organitza el Club d'Atletisme Opel
Felanitx.

A les 21'30 h., entrega cle trofeus del Torneig de Futbol Sala al Bar
Tamarells.

A les 22 h., a la plaça de Cas Corso, gran Ball de Saló, amb Pactuació
de la Gran Orquestra Victòria, amb la seva vocalista Ina Sasi.

DILLUNS DIA 26
Començament de II Torneig de Volei-Platja que durara fins dia 7

d'agost. Inscripcions. Gimnàs Esport Es Port.

DIMECRES DIA 28
A les 22 h., a al plaça de Sant Jaume, Cinema a l'aire lliure.

DIJOUS DIA 29
A les 18'30, ;a la plaça de Sant Jaunie, teatre infantil «Titelles Baby».

DIVENDRES DIA 30
A les 22'30 h., a la platja de Cala Marçal, NIT DE ROCK, amb inter-

venció dels grups locals.

Noticiari santanymer
per Ramon Rosselló

1558.—ts nomenat escrivà de la Cort de Santanyí Joan Salom, va-
cant per defunció de Miguel Prexana. (ACA reg. 4.018 f. 136)

1536, 4 octubre—Joan Barceló de l'Alqueria Blanca fa donació entre
vius al seu fill Jaumc unes cases, terra i garriga confrontant amb cl camí
que va al pou del Rei, garriga comuna, clos de Salvador Valens dit les
Covetes, quintana de l'Alqueria Blanca i altres. (ARM Andreu Gaya-Bar-
tomeu Artigues 1502-1600 f. 10)

1549, setembre.—Els jurats Mateu Bonet, Miguel Vidal i Guillem Rigo
tracten de les necessitats de la vila. (ARM Suplicacions 52 f. 21)

1567, 30 novembre.—Els jurats Cosme Rigo, Jaume Vidal i Sebastià
Salom tracten com la vila esta molt endeutada, l'anyada és estèril i moi-
tes persones han mudat son clomicili anant-se'n de Santanyí. (ARM Su-
plicacions 54 f. 284)

1501.—E1 bací que capta per a les obres de la Seu ha captat a San-
tanyí 2 sous i 2 diners; blat 6 quarteres i una barcella. 1503.—Dins el caixó
4 sous i 10 diners, capta per la vila un sou 4 diners, blat 3 quarteres, una
barcella, un almud. Altres semblants quantitats en anys successius. Tana-
be es captava ous i fonnatge. 1505.—Despeses: 29 lliures i 12 sous donats
als trencadors de pedra de Santanyí; 36 sous a Sebastià barquer per dues
peces grans de pedra, etc. (ACM Llibres de Fabrica)

1370, 12 juny.—Llicència de portar espasa i altres armes prohibides a
favor de Pere Albert de Santanyí. (ACA reg. 1.428 f. 123v)

1395, 20 abril.—Llicència a Jaume Vicens de Santanyí pugui anar ami)
el seu rampí de 10 bancs i 40 rems en cors contra els enemics del Rei.
(ARM Guiatges 5 f. 72)

1396.—Llicència a Llorenç Vicens i Gabriel Pou de Santanyí perquè
puguin anar a Barcelona. (Id f. 101)

1602, 2 octubre.—Lluc Oliver segueix una qüestió contra el rector de
Santanyí i vol sien interrogats els testimonis sobre si es cert que el pri-
mer diumenge de Quaresma passada el rector féu fer crida client que els
qui volguessin ordi o civada anassin a la reetoria que podrien comprar
la civada a raó de 16 sous la quartera i PordI a 17 sous. Tamil-6 vol sien
interrogats si ell va prendre 14 quarteres d'Ordi o no. (ACM caixó 296
n.0 18)

II Regata a rem
«Patró Esteve»

« PILAR» GUANYADORA EN LA
CURSA MASCULINA I
«TRAFALGAR» EN LA FEMENINA

Dia 16 de juliol, festivitat del Car-
-nier es-dugué tenue en el Mollet

&Fu Perec' aquesta salada compe-
tidô, a qual desenvolupa nomes
rosi- eciaiitat de resistencia. ja que
la pi ova de velocitat se celebtara el
proper ircs d'agost en data a de-
terminar.

Torneig de futbol Sala
Ens congratulam de la massiva

participació cn algues torneig, el
que motiva que no es pugui con-
cicure dia 24, tal com estava pre-
vist.

Participació femenina.—Són tres
els equips inscrits, els quais juga-
ran dia 25 a partir de les 17 h.

Per aquesta setmana ens esperen
les següents competicions:

Dissabte 24, I Trofeu Club Nàutic
Portocolom de Vela Llatina.

Cursa ciclista a les 19'30 h.
Diumenge 25, Competició de Pes-

ca amb Barca.
I Trofeu Club Nàutic de Vela Lla-

tina, 11'30 h.
A les 18 h. pal ensabonat.
I Cursa a peu «Sant Jaume», a les

18 h.
Futbol Sala femení, a les 19 h.
Dilluns 26, II Torneig de Volei-

Platja.
Nota: Per a més informació con-

sultau el programa de festes.

Il Campus de Bàsquet
JOSEP M.a MARGALL
A LA CASA DE CULTURA

Dimarts dia 20 es va celebrar a la
Casa de Cultura, una roda de prem-
sa informativa entorn al campus de
bàsquet que es realitzarà próxima-
ment.

El jugador Josep M.a Margall, que
com recordareu fou present al cam-
pus de l'any passat, destaca la gran
importancia de donar continuïtat a
aquesta activitat i es congratula en
N,eure l'estat avançat del nou pave-
116, del qual no s'ha descartat la pos-
sibilitat de que sia utilitzat per pri-
mera vegada per aquest event.

El tracte familiar i el tarannà ex-
tn;ordinariament huma destacaren
en gran mesura en aquest gran ju-
gador i professional del bàsquet,
que l'any passat deixa un record ex-
cellent entre els joves i allots que
participaren en el I Campus.



Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.
MERCADO DE OCASION

MOTOS
Yamaha FZR 600
Yamaha RD 350 PM-AY
Ya 'naira 250 E
Yamaha TZR 80
Vespa 150 (PM-AX)

Honda MBX
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Puch Suzuki Cóndor

Vespinos y Mobilettes varios
EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C/. Campos, 33 - Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Agente de seguros
SEGUROS VELOMOTORES

SIN RECARGO
Consúltenos precio

 de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
HORARIO

Hasta el 10 de septiembre
Lunes a viernes de 9'30 a 13'30

C/. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623
	

FELANITX

CENTRE CULTURAL
Ajuntament. de Felanitx

DIUMENGE DIA I D'AGOST

EXCURSIÓ A CARRERA
Sortida a les 8 del mati, del moll de la' Duama de Portocolom

INSCRIPCIONS:
A FELANITX, Llibreria «Ramon Llull.
A PORTOCOLOM, Llibreria Ca Na Massot

Dra. Llucia Caldentey
Horari d'estiu a . partir de dia I de juliol:

DE DILLUNS A DIVENDRES

CONSULTA A FELANITX: Matins d'il a 13 hores.
Horabaixes de 7 a 8'30 h.

CONSULTA A PORTOCOLOM: Horabaixes de 4'30 a 6 h.
PER A AVISOS: Tels. 583464 i 824436

FELANITX

El Grup Socialista de
L'Ajuntament informa

Co!onis a la Saia
LES MEDALLES, LA SUSPENSIÓ
I LA MALA INTENCI(.;

No es estrany que dins l'esquizo-
frènia viscuda al ple ordinari de ju-
liol pel grup ciel PSOE en relació al
Reglament d'Honors i Distincions
es cregués que la proposta de fer
una primera rase del clavagueram
de S'Horta fóra seva. Es cert que el
PSOE ho proposa a la Comissió In-
formativa, però la seva proposta no
va ferir la sensibilitat del Bon-PP i
va ser desestimada. Al Pie del mes
de Juliol foren Coloms a la Sala els
qui proposaren fer una primera fa-
se del clavagueram de S'Horta i la
proposta cala al coret del Bon-PP i
el PSOE naturalment es fa afcgir a
Ia festa. El PSOE va ser qui va pro-
poposar posar el nom de Guillem
Timoner al Poliesportiu qüe el PSOE
va iniciar les obres sabent que es
fcien damunt un sistema Gerlieral i
el PSOE va ser iambe qui va iniciar
les investigacions pel no pagament
de vuit mil pessetes d'un funciona-
ri municipal per escorxar els bous
dels toros de l'any passat... i les in-
vestigacions continuen. Així. i tot si
el PSOE ha de fer potadetes i no
han d'estar contents, malgrat que
això suposi que el forner de S'Hor-
ta no tengui motiu per baixar les
barres de l'escopeta que té parada.
Coloms a la Sala les cedim gentil-
ment la medalla de la nostra inicia-
tiva del clavegueram de S'Horta i
fet l'aclariment...

Al pie de Juliol Colom4 a la Sala
ja torna proposar l'aixecament de
Ja suspensió de llicències d'obra pet
que fa a la profunditat edificable.
Aquesta mateixa proposta la férem
el mes de juny i la varem haver de
retirar perquè el Bon-PP i el PSOE
s'ho volien estudiar. Al nostre es-
crit dedia 26 de juny ja apuntàvem
que moites vegades «havien d'estu-
diar» els temes i després no es pre-
sentaven a l'examen i així va ser.
Malgrat aquest detall de no haver
estudiat l'examen, el PP i el PSOE
aquest mes no tengueren excusa i
aprovaren la nostra iniciativa (es-
tam quasi convençuts que era nos-
tra) amb un afegitó del PP referit
a també aixecar la suspensió a cer-
tes obres de reforma.

I per acabar, un comentari a l'es-
crit del Delegat d'Esports. Havent
llegit el seu escrit, no e,ntenem a
què ve res del que diu. Primera-
ment diu que «Fa dues plenàries»
i està clar que ha perdut la noció
del temps perquè va ser al pie de
dia 1 de febrer que va renegar per
primera vegada en públic cie Co-
loms a la Sala i de llavors ença
s'han celebrat dotze plenàries i no
ducs. Va ser al Ple de dia 5 d'abril
que va tornar usar cl nostre bon
nom en va i no entenem a què ve
que després de tant de temps obo-
mini per tercera vegada i a mes di-
gui que no hi havia mala intenció
perquè torna mentir posant excuses
impròpies d'un Regidor, ell sap que
fins dia 31 de desembre no tenia
cap excusa i si no que rellegeixi els
nostres escrits a aquest • setmanari
dels 2p. i 27 de febrer i . sàpiga
que nereonve remenar perquè no hi
ha mala intenció en tot ix6, hi ha
la mala Ilet - de sempre.

PSOE

HONORS I DISTINCIONS

A la reunió plenaria de l'Ajunta-
ment del passat 7 de juny, el grup
«Coloms a la Sala» va proposar que
s'ajornas la discusió sobre el regla-
ment cl'Honors i Distincions i va fer
les propostes següents:

Ia. Que la Medalla de la Ciutat de
Felanitx no nomes es pogués conce-
dir en la categoria de plata, sinó
també en la d'or i bronze.

2a. Que a l'anvers de la medalla
hi continuï l'escut de Felanitx, però
que es suprimís l'expressió «Molt
Llcial» i que nomes s'hi posas «Ciu-
tat de Felanitx» i que se suprimís
la frase llatina «Honor Majorum
Gloria Patria» i s'hi posas «Ha es,  1-
mat el seu poble».

El nostre grup va votar a favor
que el tema passas novament a la
comissió per debatre aquestes pro-
postes i a la reunió que va tenir
lloc mes tard, i a la que no hi va
assistir el representant de «Co-
toms», el grup Socialista va mani-
festar la seva opinió respecte de les
propostes:

la. La Medalla de Felanitx nomes
es concedirà en la categoria de pla-
ta. La introducció d'altres catego-
ries pot donar Roc a discrimina-
cions sempre discutibles.

2a. L'expressió «Molt Lleial» refe-
rida a la nostra població ha d'es-
ser mantinguda. No hi ha inconve-
nient en susbtituir la frase en lien-
gua llatina per la Ilegenda «Ha esti-
mat el seu poble». A la darrera ple-
naria, en què fou aprovat el regla-
ment, cl nostre grup va proposar
que en lloc de la frase «Ha estimat
el seu poble la medalla portas la
inscripció «Ha estimat el nostre po-
ble» que tan val pets naturals de
Felanitx corn pels guardonats amb
la Medalla no nascuts a la. nostra
pcbladó. Així va quedar aprovat.

BUSCO PARA ALQUILAR CASA 0
PISO en Portocolom. Mes de agos-
to.
Informes, Tel. 580444 (de 9 a 1'30,
preguntar por Barbara).

LES PESTES DEL
PORT

La festa del Carme, patrona dels
mariners i titular de l'església, obrí
les festes del Port, que després
cura de tancar el patró Sant Jaunie,
de: manera que del Carme a Sant
Jaume es concentra la major part
d'actes esportius i recreatius del
programa que enilesteix l'Ajunta-
ment en collaboració amb el Club
Nàutic, la Confraria de Pescadors i
d'altres entitats de caracter cívic o
esportiu.

Així clones, divendres passat la
jornada festiva s'inicia a mitjan ma-
ti amb una sèriet de proves nauti-
ques al Rivetó i culmina amb la
process6 marítima que, tot just aca-
bada la missa solemne, passctja la
imatge de la Mare de Déu per sobre
les aigiies del Port. El seguid, com
es habitual, fou integrat per nom-
broses embarcacions .degodament
adornades, repletes de gent, arnb els
prcveres i autoritats al front i el
concurs inestimable de la Banda de
Música de Felanitx.

L'espectacle, a sol ponent, fou al-
taillent suggestiu i , altre cop un es
tol d'ultralleugers —aquesta vegada
mes prudents que l'any passat— po-
saren una nota molt alegre a le-
vent.

Una prova que crida força l'aten-
ció per la seva novetat fou la cursa
de Minimotos que se celebrà a mit-
jan horabaixa pels voltants de Cala.
Marçal.

SE OFRECE CHICA para trabajos
domésticos.
Informes en esta Administración.

ALQUILARIA AMARRE Club'Náuti-
co, mes de agosto.
Informes, Tels. 825316 y 453157.

TENC PIS A PALMA per llogar a 3
estudiants. Amoblat.
Informació, Tel. 825351.




