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Un concert memorable
la Sala del Cinema Felanitx de gcm en gm

ATLETISME
koi, 111 Milla Ciutat (Boca

El concert que ens oferí dilluns
passat la coral nordamericana
«Shorter Conservatory Choral» de
l'estat de Georgia, és sens dubte un
dels esdeveniments musicals més
importants dels darrers anys a- la
nostra població. Al manco aquesta
era l'opinió d'un majoria de públic
que hi assisti i que ()mph de gom en
gom la sala del Cinema Felanitx. A
mês, aquest acte creim que consti-
tui una mena d'assentiment del po-
ble vers la compra d'aquest local
per part de l'Ajuntament, recusada
en mês d'una ocasió per certs sec-
tors ciutadans -. Dilluns a vespre s'in-
tuiren les posibilitats d'aquesta sala
i la seva insubstituible necessitat de
cara a un inajornable retrobament
artistic i cultural.

Però anem, en que sia breument, a
comentar acpless- concert_ No sabem
si un cor d'aquesta magnitud havia
actuat mai a Felanitx. Només la se-
va presencia a l'entarimat de la sa-
la, junt a l'orquestra «Els solistes

Hem rebut sengles comunicacions
del Batle de Felanitx Cosme Oliver
i del regidor Delegat de Sanitat Ga-
briel Mora entorn a la qüestió del
futur Centre de Saint. Tot . segilit
ens plau donar publicitat a aquests
escrits.
«Com tothom deu saber, el passat

dia 13 -de març vaig adreçar una car-
ta al Director Provincial crinsalud i
al Conseller de Sanitat del Govern
Balear, amb rúnica intenció d'assa-
bentar-los de l'estat d'opinió que
s'estava creant en aquells moments
sobre la implantació del que
s'anomena «Centre de Salut».

Pens que- no tenim informació, ni
poca ni molta, de les autoritats com-
petents, per poder jutjar si el Cen-
tre de Salut és o no convenient per
al nostre poble. Això es la preocu-
pació que jo volia fer notar amb la
meva carta.

Si heu llegit dita carta veureu que
no vaig entrar ni en critiques ni en
alabances sobre el Centre de Salut.
No els vaig demanar ni que el po-
sasisn en marxa ni que ho deixassin
de fer. Vaig respectar absolutament
la idea, malgrat les opinions contra-
ries que jo sentia en aquells mo-
ments que superaven de molt les fa-
vorables.

Per tant, no puc entendre com una
carta escrita en la millor de les in-
tencions i absolutament respectuo-
sa en les idees dels responsables sa-

de Mallorca», ens resulta tan im-
pressionant que dubtavem de tro-
bar-nos al nostre poble. I que en di-
rem de l'actuació? Des de la nostra
modesta condició d'aficionats hem
de confessar que ens sembla mera-
vellosa. L'ajust i la qualitat vocal as-
soliren nivells de perfecció que mai
havíem somiat. La tasca del director
és extraordinàriament meritòria.

Dues parts, sense interrupció, con-
formaren la vetllada. A la primera
s'interpretaren els «Kiries», el «Glo-
ria» i «L'Agnus Dei» de la missa de
Haydn. I a la segona la famosa
sa de Requiem» de W.A. Mozart. Se-
ria obvi voler adjectivar aquesta
obra de Mozart, els bons aficionats
Ia coneixen i en dir que la interpre-
fáció foûthemòrable ja -esta dit tot.
Valuosissima la collaboració de l'or-
tiurcsti	 cambra «E-ls Solistes de
Mallorca», a, la qual hi figura corn
un dels primers violinistes el nostre
paisà Bassan Suhahibar._

nitaris a nivell de Balears, ha pugut
donar lloc a tantes interpretacions i
comentaris sobre que jo m'hagi opo-
sat a la creació d'un Centre de Salut
a Felanifk. Tots-- aq-uests Comentar-is
negatius son absolutament gratuits
i fora de Hoc.

Apart que no crec que la influen-
cia que jo pugui tenir sobre les de-
cisions d'INSALUD sigui tan grossa
com es podria deduir dels comenta-
ris apareguts damunt la premsa; a
més vull fer saber el que segueix:

— No m'he oposat ni m'opós a res
que sigui una millora de l'assistèn-
cia sanitària per als felanitxers.

— Si el Centre de Salut (s'ha de
reconèixer que el nom es afortunat)
es tradueix en una millora de l'assis-
tència sanitaria, benvingut sigui.

— Si només es un canvi d'organit-
zació de l'assistència, haurem de
veure si és millor o pitjor.

Ara bé, si el Centre de Salut s'im-
planta a Felanitx (ciutat) i no es
posen en marxa definitivament les
Unitats Sanitàries de Porto-Colom,
Ca's Concos i S'Horta, potser que
aquests nuclis se sentin més perju-
dicats que beneficiats.

Finalment vull recordar la bona
disposició de collaboració que hi ha
hagut sempre entre l'Ajuntament de
Felanitx amb FINSALUD i altres or-
ganismes semblants:

— local i manteniment de les Uni-
tats Sanitàries de S'Horta, Ca's Con-

El mati del dia del Corpus se ce-
lebra a Inca la tercera edició de la
milla, una prova que va a més. En-
cara que la jornada fou plujosa no
varen ser escasses ni l'extraordinà-
ria participació d'atletes (absoluta-
ment tots els millors de l'illa), ni la
nombrosa presència d'espectadors
que seguiren amb força interès unes
proves que no defraudaren gens ni
mica.

La presencia felanitxera (del Joan
Capó, amb dues excepcions) fou
destacada a la milla de marxa atlè-
tica i mês discreta a les altres pra

_ vas. -A la única categoria- de marxa
masculina, Llàtzer Sanchez fou ter-
cer (7'11"), 6e Miguel Nadal (7'54"),
7è Miguel Sanchez (8'29"), 8è Gui-
llem Obrador (8'46") i 106 Pere A.
Bennaser (9'23"). En categoria fe-
menina absoluta, també de marxa,
Maria Jimenez (8'23") arriba terce-
ra, 4•a Margalida Bordoy (9'07") i 6. a

Mari C. Adrover (9'36").

Quan a les milles corregudes, la
millor actuació va ser per la cadet
M.a Antònia Crucera que queda 2.a

i que mês a més obtingué la  millor
marca de les atletes femenines de
Felanitx (5'45"4). A les categories

cos i Porto-Colom_ . _ •
— edifici de Factual ambulatori i

servei d'urgències.
— solar per a la «Casa del Mar» a

Porto-Colom, cedit a l'Institut Social
de la Marina.

— solar per a una residencia per
a la Tercera Eclat.

— manteniment del servei muni-
cipal d'ambulància.

— instaHació d'un Hoc de primers
auxilis de la Creu Roja que pròxima-
ment entrarà en funcionament.

Dic això perquè crec que si no es
posa en marxa el famós «Centre de
Salut» no m'han de donar la culpa a
mi ni a l'Ajuntament (assumpte que
no es de la seva competencia) i que
sempre ha coHaborat en tot i que
així ho seguira fent sempre que es
tracti de vertaderes millores dins el
camp sanitari o assistencial.

Cosme Oliver Monserrat,
Batle de Felanitx

Como Delegado de Sanidad del
Ayuntamiento de Felanitx me con-
sidero con la obligación de clarifi-
car el ambiente «Centro de Salud»
que se ha creado a consecuencia de
un escrito en la prensa y la divul-
gación de unas fotocopias de la car-
ta enviada por el Sr. Alcalde a
INSALUD y a la Conselleria de Sa-

masculines, tres atletes ocuparen el
5è lloc, Joan V. Maties (alevi), Raul
Ferrer (infantil) i Sebastia. Adrover
(veterà). El millor registre masculí
dels representants de Felanitx l'as-
soliren els germans Ismael i Raul
Ferrer que marcaren 5'13'8.

CROSS DE LES F.A.S.

Una de les activitats fetes a Fela-
nitx amb motiu de la Setmana de
les F.A.S. fou un cross escolar que
es realitzà pels voltants d'Es Ton.
rentó, el dimarts dia 23. A aquesta
prova hi participaren escolars de la
vila i resultaren vencedors els se-
güents.

INICIACIÓ: Andreu Vicens i M.a
Antònia Soler.

BENJAM/: Llorenç Páramo i Ma-
ri C. Valverde.

A-LEVI: Andreu Páramo i Azuce-
na Sanchez.

INFANTIL: Raul Ferrer i Teretta
Sanchez.

CADET: Miguel Sanchez i M.a An-
tònia Crucera.

Tots els anomenats pertanyen ai
collegi Joan Capó.

nidad. „
En primer lugar, dichas autorida-

des no se han dirigido a este Ayuri- -

tamiento de una manera oficial para
exponer lo que piensan hacer y co-
mo conviene que funcione.

He leido en la prensa que INSA-
LUD aún esti en convérsaciones so-
bre el tema.

No depende del Ayuntamiento
que se instale o no el citado Centro.

En consecuencia, como Delegado
de Sanidad no puedo opinar ya que
no tengo ninguna información ofi-
cial.

Las señoritas Pou y Ramis que vi-
nieron en representación de INSA-
LUD con el ánimo un poco alterado
como consecuencia del escrito apa-
recido en la prensa, yo les aconsejé
después de atenderlas que seria in-
teresante y necesario que a través
de la Televisión local, una persona
competente y enterada informara
bien del tema y mejor si algún Doc-
tor de Felanitx pudiera completar la
información, y así sacar al ciudada-
no de la confusión que se ha crea-
do, supongo con más intención
política que sanitaria.

Una vez aclarado el tema opinare-
mos.

Felanitx, a 30 de mayo de 1989.
Gabriel Mora Vaguer»

Arran del futur Centre de Salut
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 4 Sta. Clotilde
Dill. 5 St. Bonifaci
Dim. 6 St. Nobert
Dim. 7 St. Robert
Dij. 8 St. Salustia
Div. 9 St. Efrem
Diu. 10 St. Getuli

LLUNA

Luna nova dia 3

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes),
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i  19 30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 14'15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9, ,12'30
i 17 h.

Portocolom-Felaniti: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 14,45 i 17'30
h. Diumenges i Festius, a les
7'30, 9'30, 13 i 18'15 h.

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:

Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayà-Melis
Miguel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat

TELEFONS D'INTERÈS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gukrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717

Untold Bonnin Mir()
va morir a Felanitx, el dia 18 de maig de 1989, a l'edat de 80 anys, havent rebut

els Sants Sagraments i la Benedicció Apostôtica

Al cel sia

La seva esposa Margalida Rigo Vidal; fill Pere; !ilia política Francisca Mas; néts Margali-
da i Antoni, germana política Magdalena Fuster; nebots, eosins i els altres parents, vos demanen
que encomaneu la seva ñnima a Déu.

Casa mortuòria: C. Puigvert, 21  

FELANITX   

Ajuntament
de Felanitx
COMISSIÓ DE GOVERN DEL 8-5-89

S'estima el recurs de reposició
possat per Bartomeu Obrador front
a l'acord denegatori de llicencia d'o-
bra de Raffael Heinz-Werber.

Se deixa a sobre la taula la regu-
lació de l'horari per a les obres en
la temporada d'estiu.

S'acordà el pagament d'honoraris
del projecte basic i execució de re-
habilitació del Gurugú, amb el des-
compte de 228.480 ptes. per demora
en la presentació d'aquest projecte.

Se deixa a sobre la taula l'estudi
d'unes peticions de la direcció del
collegi «J. Capó».

S'informa favorablement l'expe-
client de construcció de vivenda rús-
tica de Joan Marc Dahi Boileau.

Se concedí llicencia a Gaspar Bon-
nín Forteza per a l'ampliació del
permís 712/88, amb una taxa de
418.770 pies.

Llicencia d'obres menors: Bernat
Bordoy Oliver, Llorenç Gomila Pro-
hens, Francesc Monjo Palmer, Anto-
ni Monjo Palmer, Luhl Ludwij Bern-
harrid i Bartomeu Riera Giménez.

Els regidors Bonet i Mora dona-
ren compte de la Trobada d'Ajunta-
ments Turístics.

PLENARIA DE DIA 12-5-89
S'elegiren els edmponents de les

•

meses electorals per a les properes
eleccions a diputats del Parlament
Europeu.

Quedà a sobre la taula pendent de
nou estudi, el projecte de les urba-
nitzacions de les finques «Es Turó»
i «Es Reguerons» promogut per Vall
d'Or, S. A.

S'estudiaren les- allegacions pre-
sentades, en tràmit d'informació pú-
blica, front a les modificacions del
Pla Parcial d'un sector del Polígon
31 aprovat per la Com. P. d'Urbanis-
mes en dates 17-9-86 i 14-3-73.

ANUNCIO
Este Ayuntamiento está llevando

a cabo una campaña de desrratiza-
ción del término municipal.

A fin de poder desrratizar el má-
ximo posible de zonas rurales, se

invita a los particulares a que soli-
citen veneno en las oficinas munici-
pales hasta el día 30 de junio.

Felanitx, a 30 de mayo de 1989.
El Concejal de Sanidad:

Gabriel Mora Vaguer

ALQUILO LOCAL de 50 m2 en Por-
to-Colom, parte Aduana.
Informes, Tel. 582100.

SE NECESITA COCINERO/A y CA-
MAREROS/AS para complejo tu-
rístico en Cala d'Or.
Informes, Tel. 643070.

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. 3 dormitorios, 2 barios.
En parte Aduana.
Informes, Tel. 673352.

A Porto-Colom
amb PEIX FRESC j GAMBES

mentre el mal temps no ho impedesqui a PESCATERiA

Ca Wing&
trobareu bon gènere.
Obert tots els dies

(El dilluns poca cosa)
	

Tel. 575782

Els seus fills Antoni, Maria, Bartomeu i Concepció; fills politics Marisa Nicola u i Antoni
Barceló; néts; germans; germanes politiques, nebots, eosins i els 'altres parents, vos demanen que
volgueu encomanar la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Bisbe Puig, 17

Clntoni Obrador Unau
METGE

C

va morir .a Felanitx, dia 26 de maig de 1989, a l'edat de 76 anvs, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

A. 	 C. 	 S. 1



El Requiem de Mozart a Felanitx
El passat dilluns, l'antiga salPdel

cinema Felanitx i ara local de l'A-
juntament, totalment ple d'aficio-
nats a la Música,fou escenari d'una
de les vetlades més interessants dels
darrers temps a la vila, musicalment
parlant. La Shorter Conservatory
Choral de l'estat de Georgia, amb la
collaboració de l'Orquestra Solistes
de Mallorca, interpreta el Requiem
de Mozart i uns fragments de la Mis-
sa de Sant Nicolau de Haydn.

La direcció del concert fou de
John Jennings, i els solistes vocals
foren Gerald Alonso Atkins, tenor;
Stafford Turner, baix; Theresa
Yvonne Hamm, contralt i Rebecca
Turner, soprano.
El concert, promogut conjunta-

ment per la Fundació Pública de les
Balears per a la Música i el Patronat
local de Música de Felanitx, fou pa-
trocinat per l'Ajuntament. Desitjam,
de veritat que actes com aquest es
repeteixin. Es comprova dilluns com
el poble ho desitja.

UNA MICA D'HISTORIA
S'han escrit moltes ,de planes de

literatura fantàstica referents a
aquesta obra de Mozart, algunes la
relacionen amb el propi Salieri, fa-
mes músic rival del geni de Saiz-_
burg.

De totes maneres es veritat que es
tracta d'una obra d'encarreg.

El que si es cert es que es la dar-
rera obra del compositor i que man-
ca sense acabar ja que la mort se li
ava nça.

La viuda de Mozart, Constanza,
dona el manuscrit a un alumne de
Mozart, Sussmaier, el qual l'acaba,
emprant material trobat en forma
d'apunts. Aquesta versió es la que
normalment s'interpreta.

Es pot dir que fins el «Lacrimo-
sa», es tot original de Mozart. A par-
tir d'aquest número del Requiem ja
hi ha parts de l'alumne i del com-
positor entremesclades. De totes
maneres es tracta d'una composició
genial i una de les partitures de
Música religiosa Ines imponents de
Ia història de la Música.

P. S.

NECESSIT UNA AL.LOTA per DE-
PENDENTA tenda a Cala,d'Or.
Informes: Tel. 643444

SE NECESITA PELUQUERA-0 con
experiencia y APRENDIZ-A (me-
nor de 18 aiios). r.:10 f;s41;
Informes: Tel. 582316 (preguntar
por Rafa). 

PROXIMA APERTURA
SUCURSAL

Carnicería Mari Carmen
en C/. Lepanto, 3	 PORTO-COLOM   

PIZZERIA GIGI
Auténtica PIZZA

en horno de leña

y otras especialidades italianas

Nueva Dirección 	 Tel. 643484 	 CALA EGOS   

princip 1cine a 

FELANITX

entre el carrer
i la trona

«Votem pel Tercer Món» en les eleccions Europees
Pot semblar un doi el tacit i el contingut de l'article. Esper que no;

i endemés que sigui comprès el manco per alguns.

Les eleccions europees del 15 de juny són una bona ocasió
arribar als candidats al Parlament Europeu, de paraula i amb el
reivindicacions dels qui volem una Europa més justa i solidaria.

Europa pot jugar un paper determinant perquè hi hagi un canvi de
relacions entre el Nord i el Sud. Europa es la contra-part comercial més
important dels paises del Sud i es igualment la font principal d'ajuda
oficial al desenvolupament. A més, Europa té al Fons Monetari Interna-
ciOnal i al Banc Mundial un poder de vet més fort que els Estats Units i
el Japó junts.

«Votem pel Tercer Món» insisteix en la necessitat d'una política de
cooperació que faciliti el desenvolupament integral de tots els pobles.
S'han de canviar, doncs, les relacions d'Europa amb els països del Tercer
Món. Uns punts de reflexió per als Candidats i per als Electors: Se trac-
Lade:

Complir l'acord de les Nacions Unides de destinar el 0'7 del Pro-
ducte Interior Brut dels Estats als països pobres.

Suprimir el deute extern dels països pobres que els obstaculitza
el creixement, la vida mateixa.

-Canviar 	 politiques del Fons i del Banc Mundial: que siguin
politiques favorables de fet.

Reduir el proteccionisme comercial del Nerd contra les importa-
cions dels productes de base i promoure una transparència comer-
cial arrifi el Sud que no els faci receptors dels danys i perjudicis
dels problemes d'Europa.

Donar suport a mesures per incrementar la participació dels pal-
sos en vies de desenvolupament en els processos de transformació
i comercialització dels productes.

Eliminar les subvencions a l'exportació dels productes agricoles
d'Europa que perjudiquen el mercat i la producció dels pahos
pobres.

Aconseguir que el Mercat Unic Europeu de 1992 sigui profitós pels
paises de la Comunitat mateixa i pets pobles del Tercer Món.

Evitar la destrucció del medi ambient. Tenir en compte aquest
factor en tots els programes tant en Europa com en el Tercer Món.

Prendre mesures contra les violacions dels drets humans a Euro-
pa, on els refugiats I treballadors immigrants són objecte de dis-
criminació i de marginació. Actuar per a una miller integració
econòmica i social d'aquests treballadors i refugiats i de les seves
families en la societat europea.

Comprometre's a eliminar els conflictes regionals i fer propostes
de pau. Europa, servidora de la pau. Posar en marxa un progra-
ma d'educació per la pau que promogui una miller coneixença
dels altres pobles.

Bartomeu Bennetssar

EN L'ANIVERSARI DE LA MORT OE

per fer
vot, les

D. GABRIEL REBASSA BISQUERRA
(Es Regent)

amb etranyable recordança.

Felanitx, 1 de juny de 1989

Viernes 2, sábado 3, 930 noche y domingo 4 desde las 3.

A la vez que en la mejor Sala de Palma, estrenamos un éxito
sin precedentes.

Conspiración para matar a un cura Y La Bamba
Uno de los gratules éxitos de la pasada temporada

Viernes 9, sábado 10, 9'30 noche y Domingo 11 desde las 3

Otro estreno actual

Sister Sister Y Suéltate el pelo
HOMBRES G, en su último y gran éxito



FELANITX

El Dia de les Forces Armades
La setmana passada, amb motiu

de la celebració del «Dia de les For-
ces Armades», una unitat del Regi-
ment d'Infanteria de Palma nra 47
acampa a uns terrenys del Collet
amb l'objectiu de restar uns dies a
Felanitx i fer-se presents entre la po-
blació civil. Durant la seva estada,
els soldats visitaren els coHegis
«Sant Alfonso i «Joan Capó», on fe-
ren diferents exhibicions d'escalada
i altres exercicis. El dia del Corpus
dematí, en el camp de futbol s'hi
celebra una festa a la que hi foren
presents els veterans de la quinta
del 42, el Batle i una representació
del nostre Ajuntament, professors
dels centres d'EGB i d'altres convi-
dats. El comandant del Regiment, el
coronel Josep Falcó Rotger, paisà
nostre, complimenta els convidats
feu entrega d'una placa commemo-
rativa al Batle de Felanitx. Mentres-
tant els assistents pogueren visitar
les installacions del campament.

La festa fou alegrada per la Ban-
da de Música del Regiment i per
s'Estol d'Es Gerricó.

El temps encapotat i insegur no
permeté de fer l'exhibició de para-
caidisme que estava prevista.

Mack) Catalina hiaimó Binimells
va complir cent anys

Mad?) Catalina Maimó Binimelis
(Ravella) va complir 100 anys el pas-
sat dia 15 de maig.

Encara que actualment i des de fa
bastants d'anys viu a Ciutat, es fe-
lanitxera i residia al carrer Nou, a
la Creu Nova.

La centenaria es troba en unes
condicions físiques envejables i gau-
deix d'una memòria i claretat men-
tal molt bones, la qual cosa, unit al
seu caracter alegre i optimista do-
nen la imatge d'una padrineta en-
cantadora.

Des d'aquestes columnes enviam
l'enhorabona a Madó Catalina Rave-
lia. Que molts anys pogueu viure
amb salut.

Se celebrà a Felanitx la Trobada
d'Escoles de Ball

Sota l'organització de la Direcció
General de la Joventut i amb la col-
laboració de l'Ajuntament de Fela-
nitx i les firmes «Banca March»,
«Coca-Cola», «Bimbo», <(Nestlé» 1
«Agama», diumenge passat dematí
se celebra a Felanitx la IV Trobada
d'Escoles de Ball de Mallorca, un
aplec on hi participaren 19 agrupa-
cions, entre elles, les escoles de ball
de Na Joana Puigrbs i N'Apollônia
Rotger de Felanitx i la de Cas Con-
cos.

Presidí la jornada el Director Ge-
neral de la Joventut Sebastià Roig i
Monserrat i al llarg del matí se suc-
ceiren les actuacions dels grups par-
ticipants mentre eren obsequiats
Durs components així com els nins
qui hi assistiren com expectadors.

Tanca la festa l'actuació del grup
«Al jorna».

La Festa del Corpus
La festivitat del Corpus, que se

centra en la solemne Eucaristia de
l'horabaixa a la Parròquia, congre-
ga un gran nombre de fidels. El Cor
Parroquial dona un gran relleu a la
celebració, recolzat també per les in-
terpretacions a l'orgue d'En Mateu
Oliver que tan dignament ha reem-
plaçat el lloc que deixà per mor del
seu estat de salut Mn. Gabriel Adro-
ver.

La processó pert!), que sorti amb
cert retard per causa de la insegu-
retat del temps, se féu amb una
brusquina que desaconsellava la se-
va celebració i que fou la causa d'un
desconcert general ^i d'un final atro-
pellat.

Demà, dia d'esplai a 'Horta
'Verna a S'Horta i coin a cloenda

diferida de les festes, se celebrarà
una,diada &espial. El mati hi haurà
recorregut incògnit pel jovent i a
migdia degustado d'una paella mo-
numental.

El capvespre, a les 5, al sementer
de Ses Oliveres, s'ha progromat una
gran FESTA COMICA-TAURINA.

L'Escola d'Adults
Ha finalitzat el curs a l'Escola

d'Adults.
Aquest fet no tendria res de par-

ticular si no fos que existeixen dup-
tes molt seriosos entorn a la seva
continuïtat.

L'Escola d'Adults ha funcionat a
Felanitx durant dos cursos (87-88 i
88-89) amb dos professors d'EGB i
una assistenta social contractats
per l'INEM, i han passat per les se-
ves aules cinquanta-dos alumnes,
dels quals han obtingut el Graduat
Escolar, dotze en el curs passat i
quinze en el present, el pre-graduat
dotze alumnes i han estat alfebetit-
zats vuit més.

Pen') a més de la instrucció espe-
cífica per a l'obtenció del Graduat
Escolar i alfabetització, aquesta es-
cola, amb el concurs de cinc moni-
tors , contractats per l'Ajuntament i
amb l'ajut d'una subvenció del MEC
ha desplegat unes activitats docents
paraHeles que han abraçat l'ense-
nyament de Català (35 alumnes), Es-
panyol per estrangers (25 alumnes),
Català per a no catalanoparlants (5
alumnes), Tall i Confecció (15 alum-
nes), Cuina (10 alumnes) i Ball ama-
ble (67 alumnes).

I apart ha desenvolupat altres ac-
tivitats, tais com conferencies, ex-
cursions, festes diverses i una mos-
tra d'informàtica.

Ara, com hem apuntat al principi,
aquestes activitats podrien quedar
tallades tota vegada que —segons in-
formació de l'Ajuntament— els ob-
jectius de l'INEM s'orienten cap a
altres sectors. Aquesta possibilitat
evidentment no ha estat ben rebuda
dins els nivells que necessiten d'a-
questa assistència pedagògica, car
no es pot minimitzar el fet de que

molts dels alumnes han pogut acon-
seguir feines estables o millorar la
seva situació laboral anterior gra-
cies a la formació rebuda en agues-
ta escola.

lnauguració del gimnàs Es Port II
Dissabte passat, a Portocolom, s'i-

naugurà una nova sala del Gimnàs
Esport «Es Port» que regeix la pro-
fessora Maria Antònia Caldentey.

Les noves installacions, que venen
a ampliar i completar la sala que
funciona al carrer Ses Sivines, s'ubi-
quen al carrer Assumpció i disposen
dels aparells més moderns de fisio-
culturisme, a més dels elements ja
convencionals dins el camp de Ia
cultura física.

Avui teatre a Son Negre
Recordam als nostres lectors que

avui dissabte, el grup de teatre «Pi-
cadís» de S'Arenal de Llucmajor, du-
rà a l'escena, en el centre cultural
de Son Negre, l'obra de Marti Ma-
yol «On -anam».

La funció començarà a les 10'30
del vespre.

Avís de les farmàcies
Les farmàcies de Felanitx, des del

primer de juny i fins a finals de se-
tembre. tindran tancat els dissabtes
a excepció de la que resti de torn.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TEATRE.—Demà diumenge, assis-

tència a Palma, al Teatre Principal,
a la representació de l'obra «Criat
"de dos amos». La sortida sera a les
18,45 des del passeig d'Ernest Mes-
tre. Preu subvencionat, 600 ptes.

CURSET DE LLATRA.—Degut a
les nombroses peticions es repetira
aquest curset, els dies 6, 7 i 8, a les
18 h. al local de la Llar, sota la di-
recció de Gabriel Massanet. Subven-
ciona la Direcció General de Cultu-
ra de la Conselleria corresponent
del Govern Balear.

Adoració Nocturna
VIGILIA DE LES ESPIGUES

El dissabte dia 17 de juny, se ce-
lebrara la Vigília Diocesana de les
espigues al poble de Sencelles, bres-
sol de la Venerable Sor Francinaina
Cirer.

Les persones interessades en as-
sistir-hi poden demanar informació
i formalitzar la seva inscripció al
convent de les Germanes de la Ca-
ritat.

Club Altura
EXCURSIO A CABRERA

Per demà diumenge tenim orga-
nitzada una excursió a Cabrera, la
qual se regirà pel següent progra-
ma:

A les 8'30 del matí sortirem cap a
Porto Petro per tal d'agafar la «go-
londrina» que a les 9 partirà cap a
Cabrera. Donarem la volta a totes
les illes i visitarem la Cova Blava.

Tots els qui vulguin podran dinar
de paella.

Tendrem amb nosaltres unes per-
sones que ens informaran de la his-
tòria de l'illa.

La tornada sera devers les 6 del
capvespre.

Per a més informació, dirigiu-vos
al telèfon 580589.

Ha mort el liege
«Pollença»

Divendres dematí deixa d'existir a
Felanitx, després d'una greu afecció,
don Toni Obrador Arnau, el «Metge
Pollença».

Amb la seva mort ens deixa un
bon amic, un bon ciutadà i un bon
professional de la medicina.

Don Toni era una persona bona
per excellencia, sensible i cultivada,
que no renuncià mai a exercitar-les
seves facultats cíviques i socials i
que ho feu sempre des d'una integri-
tat ètica absoluta.

Feu els estudis de Medicina a la
Universitat de Barcelona, i a la seva
Ilicenciatura, l'any 1935 —tret d'un
temps de movilització en que hagué
d'exercir a Eivissa— s'establí a Fe-
lanitx, on desplega fins a la jubila-
ció l'any 1977, la seva tasca profes-
sional. En aquest aspecte tingué
sempre prou inquietud per estar al
corrent dels avanços de la medicina
i malda d'exercir-la amb el comple-
ment ineludible del més alt senti-
ment humanitari.

Des del caire purament personal,
el seu caracter obert i afable, com-
prensiu i intelligent en l'ironia,
obrí un camp a l'amistat molt dila-
tat, que cultiva a tothora amb com-
plaent assiduïtat. Era sensible a to-
tes les arts i en la intimitat de la
seva llar àdhuc es permetia la lli-
bertat d'exercitar-ne qualcuna.

Que descansi en pau don Toni
Obrador, un bon felanitxer, un bon
metge i, per damunt de tot, un com-
pany excellent.

Secchi Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

FESTA DEL COR DE JESUS

Els dies 2, 3 i 4 de juny se celebra
el indu eucarístic dedicat el Cor de
Jesús.

Divendres dia 2, festa del Sagrat
Cor, començarà a les 8 del capves-
pre amb missa i vespres amb expo-
sició del Santíssim.

Continuara avui dissabte i demà
diumenge, a la mateixa hora i amb
els mateixos actes.

VENDERIA ANTENA parabólica.
Bun estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

NECESITO OPERARIO con carnet
de La o 2.a. DOS AYUDANTES pa-
ra Cristalería Felanitx. Trabajo to-
do el ado.
Informes, Tel. 581289

SE NECESITA UN OFICIAL y un
APRENDIZ para construcción
«paret seca».
Informes, Tel. 581909 (noches)

l'ORTO-COLOM parte Capilla, al-
quilo casa antigua por temporada
verano o por meses,
in formes, Tel. 721096.

BUSCO CASA 0 PISO para alquilar.
Informes, Tel. 582214

informació



Informacid econòmica de Dritas
Diocesana de Mallorca - Any 1988

DESPESES

Alimentació 4.057.638
Vivenda 4.502.617
As. Sanitari 842.647
Llibes escolars i guarderies 852.247
Caritas parroquials i nacionals 4.835.375
Altres 4.012.300
Cooperatives 3.733.950
Cursets de promoció 3.127.202
Atenció a la dona 5.436.022
Recuperació alcohòlics 22.381.176
Collaboració «Projecte Home»

(drogadictes) 9.114.175
3.a Edat 124.844
Ajuda a l'exterior 518.200
Infancia 200.315
Manteniment 3.047.639
Funcionament 9.192.406
Delegació d'Ac. Social 6.414.860

TOTAL 82.423.613

ENTRADES
I.	 Aportació dels feels

Donatius 13.338.632
Collectes Nadal i Corpus 17.828.690
Socis 3.010.350

34.177.672
II. Subvencions i Convenis amb l'Administració

— Govern Balear
— Consell Insular
— Ajuntament de Palma
— Inserso

43.365.634
III. Subvencions Entitats Particulars

— Fundacions privades
— Caixa de Balears «Sa Nostra»

5.250.000

TOTAL
	 82.793.306

FELANITX 5

Notícies de la Graduada
Dissabte, dia 13 de maig, les co-

rals del Collegi Públic «Inspector
Joan Capó» de Felanitx varen parti-
cipar en la «XII trobada de corals
infantils de Mallorca» que s'organit-
za periòdicament a diversos punts
de

En aquesta ocasió, l'Ajuntament
de Manacor n'era l'amfitrió i el con-
cert havia de tenir lloc a les coves
dels Hams.

La desorganització va esser mani-
festa i els plans van haver de can-
viar, però això no deslluí la qualitat
del concert ni l'exemplar comporta-
ment i paciencia dels petits parti-
cipants.

La trobada va començar a les 11
per tal d'assajar tots junts les pe-
ces que s'havien preparat indivi-
dualment.

A les 14 hi va haver el dinar, l'in-
tercanvi de regals, l'entrega de
plaques de l'Ajuntament i, acte se-
guit, una visita gratuita a les coves.

A les 17 va començar l'actuació
comunitaria. Les peces interpreta-
des foren: «Una veu, dues veus»,
«El poll i la puça», «Quan la nit ja
torna», «Els tres tambors», «Si fa
sol, fa bon dia», «Vent fresco, «Ve-

niu tots bons amics» i «El vent del
vespre».

Les corals «Joan Capó» estan
constituïdes des de l'any 1977 i les
dirigeix Dona Catalina Ramon que,
a més, dirigeix la secció d'instru-
ments i balls de l'escola.

La coral té com a norma el fet
d'admetre tots els allots que s'inte-
ressin per la música al marge de les
seves qualitats.

Els assaigs es fan el temps del
pati i això es la millor prova de la
seva dedicació i interès.

Enhorabona!

NECESITO OPERARIO con carnet
de 1.a o 2.a. DOS AYUDANTES pa-
ra Cristalería Felanitx. Trabajo to-
do el ario.
Informes, Tel. 581289

SE NECESITA UN OFICIAL y un
APRENDIZ para construcción
«paret seca».
Informes, Tel. 581909 (noches)

VENDO CASA en C. Horts, 5.
Informes. Tel. 580251

Chapistería Monserrat
Servicio de Grua

CI. Convento, 68	 Tel. 581145

Servicio permanente 24 horas

ARTROSIS, OBESIDAD, CELULITIS
CUIDE SU SALUD Y SU BELLEZA

HOTEL - CLUB BELSANA
Porto Colom. Tels. 575750 - 575705

Con las más avanzadas técnicas
en Medicina
• HIDROTERAPIA

— Piscina cubierta con agua de mar climatizada a 37° C
— Baños de algas
— Duchas a presión

• ELECTROTERAPIA
— Lasser
— Radar
— Ultrasonidos
— Rayos U.V.A.

• KINESITERAPIA
— Gimnasio

• ACUPUNTURA
• SAUNA

— Masajes
• OZONO

Tratamientos de:
• ARTROSIS
• CELULITIS
• OBESIDAD
• REUMATISMO
• COLESTEROL
• STRESS
• RECUPERACION POST-PARTO
• REHABILITACION
• RECUPERACION POST-INFARTO
• TRATAMIENTO DEL DOLOR
• TRANSTORNOS RESPIRATORIOS Y CIRCULATORIOS
• SERVICIOS DE ESTETICA Y DE PELUQUERIA

Tratamientos en régimen externo para Felanitx y comarca

Las más modernas instalaciones de Mallorca
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FELANITX

A los efectos de informar y orientar a los electores de esta Ciudad y Término

donde emitir su voto en las próximas Elecciones de Diputados al Parlamento

Europeo del próximo mes de junio, se hacen públicas las siguientes demarcacio-

nes de las secciones y colegios electorales de este Municipio.

DISTRITO 1.°	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: c./ Sant Agustí, 1 (Escuela Convento).

Comprende las calles:

AIGO (pares del 2 al 40), ARRAVAL (5, 6, 7, 8 y 9), BISBE PUIG,
CONVENT, ESCORXADOR, ESTRELLA, FORATS, HORTS, (pares del 20
al 50), JUEVERT (impares del 1 al 63), MOLI D'EN PLORIS (1, 2, 3 y
4), PARRES, PORTERIA, PUIGVERT (impares del 1 al 43), QUATRE
CANTONS (1, 2, 3, 4, 5 y 6), RAMON LLULL (pares del 2 al 32), REC-
TOR PLANES, REI SANÇ, ROCA D'EN BOIRA, SANT AGUST/, SANT
ALONSO RODRIGUEZ, SANTA CATALINA TOMAS, SANTA LLUCIA,
VERGE DEL SOCORS, VICA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas
entre la izquierda del camino del Puig Vert hasta la carretera de Porreres).

DISTRITO 1.° 	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: c. Mateu Obrador, 23 (Escuela Música)

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende las calles:

ANTONI MAURA, CALA FIGUERA, CIUTAT DE SAN PEDRO, CON-
VENT (56-84 y 59-127), GERMANDAT CRISTIANA, GREGAL, JOAN MON-
SERRAT, JUEVERT (pares del 2 al 74), LLANA, MAR (impares), MARE
DE DEU DE SANT SALVADOR, MATEU OBRADOR (impares), PLAÇA DE
'TOROS, PROGRÉS, PROISSOS, PUIGVERT (pares del 2 al 42), REPU-
IILICA ARGENTINA, RIERA, ROIG, SANT JOAN PELOS, RADI MOLINS
(viviendas comprendidas entre la izquierda del c./ Mateu Obrador y carre-
tera de Manacor, hasta el camino del Puig Vert).
I Núcleos de Población SO'N PROHENS y SO'N VALLS y el diseminado
de la 1.a VOLTA.

DISTRITO 2» 	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: c./ Hospici, 1 (Casa Hospici-Hospital).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende las calles:

I 	 ANGLESOLA, ARRAVAL (1, 2, 3 y 4), BELLPUIG (impares del 1 al
411), COTONER, DARDER, HOSPICI, LLUNA, MAJOR (impares del 37 al
151 y pares del 54 al 86), MAR (pares del 2 al 86), MATEU OBRADOR (pa-
ires del 2 al 50), MIQUEL BORDOY (impares del 1 al 25), MOLÍ DE N'HE-
REU, MOLI D'EN MOLENDRI, MOLINS, MOSSEN COSME BAUÇA, PAX
plel 1 al il), PERALADA (del 1 al 10), PLAÇA (pares del 10 al 14), POU
DE LA VILA, SANT ALFONS, S/NIA, SOL (impares del 1 al 17), SO'N
PINAR, VER1, ZAVELLA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre
Ia izquierda de la c./ Bellpuig hasta carretera de Porto Colom y derecha
del c./ Mateu Obrador).

DISTRITO 2.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: c./ Sales, 1 (Colegio I. Juan Capó).

Comprende las calles:

ALOU, ANGLESOLA (impares del 33 al 49), BASTERA, BELLPUIG
(pares del 2 al 56), BURGUES, CALL, CAMPET (del 1 al 15 y del 2 al 14),
CANAVES, CARDENAL DESPUIG (del 5 al 9 y del 14 al 20), CARITAT,
CAVALLETS, CONSTITUCIÓ (1, 2, 11 y 12), COTONER (del 20 al 34), DA-
METO, ESGLÉSIA, ESPANYOL, FONT DE SANTA MARGALIDA (número
6), FRARE, JOAN ESTELRICH, JORDI SABET, JUSAMA, MAJOR (impa-
res del 1 al 35 y pares del 2-52), MIQUEL BORDOY (pares del 2 al 24),
NUÑEZ, PARE CATANY (impares del 1 al 11), PAX (del 15 al 25), PERA-.
LADA (del 11 al 15), PLAÇA (pares del 2 al 8), PIJIGI ,t1E SA CISTA, REI
JAUME I (impares del 1 al 21), ROCABERT1, SALES',.SITJAR, SOL (pares
del 2 al 14), VERONICA (pares del 2 al 36), RADT. .$1pLINS Iviviendas
comprendidas entre la derecha de la c./ Bellpuig a ititlilerdaa.--6 la esca-
lera del Calvario).

DISTRITO 2.° 	 SECCION 3.a

LOCAL ELECTORAL: Font de Santa Margalida, 3 (Casa Municipal de
Cultura).

Comprende las calles:
CALDERO (impares 1 al 17), CALL (pares del 42 al 64), CAMPET (del

17 al 41 y del 18 al 54), CAVALLETS, DAMA, FARTARITX (del 1 al 29
y del 2 al 28), GALERA, GUILLEM SAGRERA, MIQUEL SUREDA, PIN-
TOR MIQUEL BANTUS, REI JAUME I (impares del 23 al 147 y pares
todos), ROCA, SERRAL, SO'N MOREI (impares del 1 al 23), SOLEDAT
(del 2 al 28 y del 1 al 23), SOLER (impares del 1 al 31), TRINITARIES,
VERONICA (impares del 1 al 57), RADI MOLINS (viviendas comprendi-
das entre el final de la parte derecha de la c./ Call y Camino del Serrai
hasta la calle Rei Jaume I y siguiendo por el Camino des Molí d'En Lle-
vadora hasta el final de la c./ Calderó).

Núcleo de Población ES CARRITX6 y el diseminado de la 5.a VOLTA.

DISTRITO 3.°	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: c./ 31 de Marc, 3 (Casa Municipal de Cultura).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende las calles:

BENNASSER, CALDERO (pares del 2 al 24), CAMPOS (impares to-
dos), CIFRE, ERES, ESPANYA (del 1 al 13), FARTARITX (impares del
31-37), FONT DE SANTA MARGALIDA (1, 2, 3, 4 y 5), GABRIEL VAQUER,
GERRERIA, LLEBEIG, MIGJORN,  MOLT D'EN ROCA, BARTOMEU CAL-
DENTEY, PELAT, SANT MIQUEL, SANT NICOLAU, SANTANYI, SAN-
TUERI, SO'N MOREI (pares todos, impares del 25 al final), SOLEDAT
(del 25 al 27 y del 30 al 44), SOLER (pares), 31 DE MARÇ (impares),
XALOC, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre final c./ Calderó
hasta izquierda de la carretera de Campos).

Núcleo de Población SO'N NEGRE y el diseminado de la 3.a VOLTA
(números del 1 al 130).

DISTRITO 3.° 	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: P. Ramón Llull, 25 (Cine Felanitx)
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende las calles:

ABEURADOR, AIGO (impares), BADALUC, BISBE MIRALLES, CAM-
POS (pares todos), CANONGE BARCELÓ, CASTELLET, CONSTITUCIO
(del 4 al 10), COSTA I LLOBERA, ERNEST MESTRE, ESPANYA (del 14
al 22), FONT DE SANTA MARGALIDA, GUILLEM TIMONER, HORTS
(impares todos y pares del 2 al 18), JAUME VENY, JOAN ALCOVER,
MARIAN AGUILÓ, MIQUEL DELS SANTS OLIVER, MOLA, NOFRE FER-
RANDELL, NUNO SANC, PARE AULT, PARE CATANY (pares todos), PA-
RE SEBASTIA NICOLAU, PERE D'ALCANTARA PENYA, PERELLO,
PIZA, PLAÇA (impares todos), QUATRE CANTONS (del 7 al final y del
8 al final), RAMON LLULL (impares todos), REUS, TREN, 31 DE MARÇ
(pares todos), RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre el Campo
Municipal de Deportes, pasando por la falda del Puig de Sa Mola, y la
carretera de Porreres, a la altura del c./ Verge del Socors).

Núclpq de Población SO'N MESQUIDA y el diseminado de la 2.a
VOLTA.

DISTRITO 4.° 	 SECCION 1..

LOCAL ELECTORAL: Escuela Nacional (CA'S CONCOS).

Comprende la entidad CA'S CONCOS D'ES CAVALLER, el disemina-
do de la 3.a VOLTA (del número 131 al final) y el diseminado de la 4.1
VOLTA (todos los números).

DISTRITO 4.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: c./ Rectoría, 25 (Colegio Reina Sofía) (S'HORTA).

Comprende las entidades de S'HORTA, CALA FERRERA y CALA SE-
RENA y el diseminado de la 6.a VOLTA (del número 1 al 216).

DISTRITO 4»	 SECCION 3.a

LOCAL ELECTOlL: c./ - Cristòfol Colom, 47 (PORTO COLOM) (Edi-
ficio Aduana).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende la entidad de PORTO COLOM y el diseminado de la 6.4

VOLTA (números del 217 al final.
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Em referesc als joves que viuen
en els països de règim comunista,
més enllà de la plaça Roja i de la
Ciutat Prohibida.

Els joves comunistes comencen a
organitzar el seu propi numeret, el
numeret generacional, i aprofiten
qualsevol oportunitat per fer la guit-
za als seus governants, els de la ve-
lia guardia, que han quedat una mi-
ca fora de joc davant uns esdeveni-
ments que són incapaços d'enten-
dre. Per què els petits cadells es de-
diquen a demanar llibertat, amnistia
i autonomia a la URSS, Xina, Po-
lônia, Cuba o Txecoslovàquia? Com
.és possible que passin aquestes co-
ses a Pequín, Moscou, Belgrado o
Budapest? Probablement els yells
dirigents es pregunten què han fet
mal fet per a que hagin de patir
aquestes , generacions?

Darrera del Teló d'Acer estan pas-
sant la rosa o la pallola, com ja la
passaren els països d'Occident fa
una vintena d'anys. A Orient, com
sempre, les coses arriben més tard.
Pere) com es possible que els joves
s'hagin tornat tan contestataris?
Potser l'escola no els va adiestrar su-
ficientment en els dogmes del Par-
tit? No va ser suficient la propagan-
da institucional? Tal volta les orga-
nitzacions juvenils no han tingut la
suficient incidència?

Els països comunistes són victi-
mes de les seves pròpies contradic-
cions econòmiques. Veuen que l'úni-
ca manera de poder avançar econò-
micament, és obrint-se a l'exterior i
liberalitzant el Sistema i, clar, les
Ilibertats econúmiques duen
implicites unes altres
llibertats. Per altra banda la revolta
dels joves té una certa explicació
històrica. Els que ara exigeixen lli-
bertats democràtiques són els que
van néixer en plena Guerra Freda,
perú que, per sort, no han conegut
de prop cap guerra i que no són fà-
cilment manipúliables amb gestes
heroiques, tal com ho foren els seus
avis, ni amb amenaces nuclears,
com ho foren els seus pares. Es la
Nova Generació amb qui s'haurà de
comptar si es vol progressar en tots
els sentits. Ben probablement, les
seves actituds reben duríssimes cri-
tiques, per part dels mitjans de co-
municació dels seus països d'origen
i compten amb la incomprensió dels
majors, però aim') no es nou, per-
ventura no passava el mateix aquí
la dècada dels 70?, i com aquí en
els anys 70 els seus cabells llargs,
els texans, el rock, les barbes, el
pacifisme i la reivindicació política,
posen el punt d'esperança en el fu-
tur. Evidentment les roses del maig
del 68 no s'han marcit encara.

RAMON TURMEDA

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Bartomeu Piza Pro-
hens i Francisca Nicolau Prohens,
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Maria.

Felicitam els novells pares.

A Ciutat, Na Maria Assumpció
Oliver Mestre, esposa d'En Sebas-
tià Galción Nicolau, ha donat a Hum
el seu segon fill, una nina preciosa,
que rebrà sel nom de Laura.

Enhorabona als venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS
El dia del Corpus, a la parròquia

de la Immaculada de Cas Concos,
celebraren la primera Comunió onze
nins d'aquella població. Ferên els
següents: Apoliènia López Barceló,
Victor, Lluc i Joan Diaz Boyer, Joan
Estelrich Portell, Cosme Andreu
Monserrat Contestí, Joan i Antoni
Obrador Oliver, Sebastià i Margali-

da Rigo Riera i Mariano Cidoncha
Farr.

El mateix dia, a la parròquia del
Carme de Portocolom, la celebraren,
Antonio Taboada Carreño, Joan i
Maria Bel Cifre, Vanesa i Carlos
Barral, Mariano Muñoz, Virginia Re-
piso, Juan Carlos Flores, Oscar i Cé-
sar Vaquero i Vicente Gomera.

També el dia del Corpus, a la par-
ròquia de Sant Miguel, la rebé el
nin Runón Garrid9 64n0t34,

I el diumenge dia 28, a la parrò-
quia de Sant Miguel de Felanitx, la
celebraren els nins Climent Garau
Albons i Joan Soler Barceló.

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

NECROLÓGICA
El passat dia 18 de maig descan-

sa en 42, pau de Déu a Felanitx, a
l'edat tie 80 anys i després de veu-
re's -ainfortat amb la recepció dels
sagraments, D. Antoni Bonnín Miró.
Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una especial a la se-
va esposa D.. Margalida Rigo, fill
Pere i filla política Francisca Mas.

Terra Iluenta

Joves entusiastes

Autocares J. Caldentey
Linea Felanitx-Porto-Colom—Porto-Colom-Felanitx

HORARIO QUE REGIRA A PARTIR DEL 5 DE JUNIO 1989:
FELANITX - PORTO COLOM DIAS LABORABLES:

7,00, 9,00, 12,00, 14,15, 17,00 y 20,0 h.
PORTO COLOM - FELANITX DIAS LABRABLES:

7,30, 9,30, 12,30, 16,00, 17,30 y 20,30 h.
FELANITX - PORTO COLOM DOMING& Y FESTIVOS:

7,00, 9,00, 12,30, 15,30, 17 y 20,00 I.
PORTO COLOM - FELANITX DOMINGQS Y FESTIVOS:

7,30, 9,30, 13,00, 16,00, 18,15 y 20,30 h.
LA EMPRESA

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Tel. 581144 FELANITX

AUTOLAVADO FELANITX
A. MAURA, 8 - TEL. 583385

Por un cambio de aceite o la compra de 5 o Más litros

CEPSA y este establecimiento le regalan
3 noches de hotel para 2 personas.

Disfrute de 3 noches de alojamiento gratuito en 103 hoteles de España, Portugal y
Andorra, a su elección, con todos los climas y magníficos parajes en establecimientos
hoteleros de categoría.

Sólo tiene que acudir a nosotros, pedir su aceite CEPSA y el cupón para recibir el
vale de 3 noches de hotel y la relación de hoteles.

Esta promoción es válida sólo durante este mes y en este establecimiento.



FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX, abando-
nado por la afición, sucumbió en
«Es Torrentó» frente al ALCUDIA.
Por cierto el colegiado DE LA CA-
MARA PERONA, muy conocido por
nuestros pagos, normalmente case-
rillo, tuvo tintes anticaserosi - ¡Quien
te ha visto y quien te ve, ni ho! El
domingo el FELANITX se _esplaza
a CALA D'OR. Un partido cierivali-
dad comarcal. Los locales se juegan
mucho, el fantasma del descenso no
les deja dormir... El Colegiado de-
signado es GUAL ARTIGUES. Que
imparta justicia.

• Sabe quien me parece un ge-
nio que me merece toda admira-
ción, pues esel 'PRESENTADOR del
programa de T.V.-3 del programa
«BONA CUINA», que no sé corno se
llama ni me importa demasiado ..
¡Y encima cobrará para hacer eso
que se llama comer!

• Recibí una invitación pafá.asis-
tir a la INAUGURACION DEI GT
NAS ESPORT ES PORT IV». No pu-
de asistir por mor de ciertas obliga-
ciones, pero me he enterado de que
estas salas gimnásticas están •perfec-
tamente equipadas con los aparatos
más modernos del mercado. Es más,
hay auténticos profesionales para
dirigir toda clase de ejercicios. ¡En-
horabona!

• VIDEOCLUB.—«LA INSOPOR-
TABLE LEVEDAD DEL SER». Di-
rector: Phillip Kaufman. Intérpre-
tes: Daniel Day-Lewis Juliette Bi-
noche. Productora: CBS/Fox Video.
Duración: 172 min. aprox. Género:
Dramática. SINOPSIS: La acción
transcurre en la primavera en que
los tanques rusos invaden Checoslo-
vaquia. Tomas es un destacado ci-
rujano con un brillante pialenir y
fama de mujeriego. Un día "conoce
a Teresa, una preciosa camarera.
Después de vivir un tiempo juntos
en Praga, Tomas se traslada a Gi-
nebra para aceptar un puesto de
neurólogo. Tras mantener relaciones
con otras mujeres, decide volver a
Praga con Teresa, pero... COMEN-
TARIO: Brillante adaptación del
best-seller de Kundera que combina
una historia sentimental y dramáti-
ca con el fondo inquietante de la en-
trada de los tanques soviéticos en
Checoslovaquia, en 1968. Mezcla de
erotismo con atractivo trasfondo so-
cial importante.

• El pasado sábado se INAUGU-
RO en MANACOR la última EXPO-
SICION de la pintora MAGDALENA
MASCARO. Fue en la ya tradicional
«TORRE DE SES PUNTES». La pre-
sentación corrió a cargo del escri-
tor/novelista BIEL JANER MANI-
LA.

• En PORTO-COLOM, mirando a
CALA MARÇAL, nuestro amigo MI-
QUEL ha montado su bar-restauran-
te con mucho acierto. No es de ex-
trañar que pupule por ahí el famoso
club gastronómico llamado «El Can-
grejo». Ah! y está Isabel, mabelle...
¿Remeirzber you Cala Brafi? El lo-
cal sencillo pero decorado con buen
gusto se llama «S'AUBA». Este vera-
no vamos de tripeo por ahí.

• El poeta felanitxer PERE
UGUET tiene proyectos «in mente»,
ahora prepara no/se/qué sobre la
«EDAT MITJA». Seguro que sera al-
go muy interesante.

• Me enserian un «PLAYBOY»
en edición alemana y saben lo que
veo, pues un largo y elogioso repor-
taje sobre el «CELLER SA SÍNIA»
de PORTO-COLOM. No es de extra-
ñar que el amigo Toni sea un horn-
bre tremendamente feliz. ¿Han vis-
to ya la nueva «Carta» del restauran-
te diseñada por nuestro universal
Miguel Barceló? ¡Vale la pena, pala-
bra!

• El Bar «TOBOSO» de FELA-
NITX ha vuelto a abrir desde hace
algún tiempo sus puertas bajo nue-
va dirección. El local presenta ahora
cierto toque de distinción porque
hay unas hermosas laminas perfec-
tamente enmarcadas de pintores tan
clásicos y tap celebrados como MO-
NET, RENOIR, BENTON y MATIS-
SE.

• En el «CINE PRINCIPAL» es-
ta semana dos películas de diferen-
tes temáticas. «KINJITE: PROHI-
BIDO EN OCCIDENTE» es una pe-
lícula que se acaba de estrenar en
todo el mundo y tiene de protago-
nista al veterano CHARLES BRON-
SON que sigue dando su pastón a
Ias productoras encarnando este pa-
pel de hombre duro. La película es
de acción corno es de suponer. De
complemento se repone una cinta
que tuvo mucho éxito, «LA BAM-
BA». La historia de un joven can-
tante americano que, tras triunfar
en todo el país, tuvo un desdichado
accidente de aviación perdiendo la
vida en la flor de su juventud.

• En el bar «S'ABEURADOR»
tuve la gran satisfacción de comer
el otro día unos pollos al ajillo di-
vinos. De los de antes, de esos que
se criaban en el campo a su libre al-
bedrío. Una delicia, amigos, una de-
licia.

• En «SA RECREATIVA» el pa-
sado miércoles no se pudo ver el
partido MILAN - STEAUA, pese a
la PARABOLICA... Un gasto que no
sirvió de nada.

La directiva no había previsto es-
ta coyuntura a su debido tiempo. En
su momenta dimos la bienvenida al
nuevo presidente J. CARLOS SEMI-
NARIO, creímos que como hombre
joven daría nuevos bríos a la en-
tidad, tal vez nos equivocamos. La
«Sociedad» marcha sola, por inercia.
No se le ve el plumero más que en
contadísimas ocasiones... Una lásti-
ma.

• Y a última hora hay un cam-
bio en la programación del «CINE
PRINCIPAL», se cambia la pelícu-
la de Bronson por otra no menos
actual, la última de CRISTOFHER
LAMBERT titulada «CONSPIRA-
CION PARA MATAR A UN CURA»,
basada en una historia real, el ase-
sinato del padre polaco Jerzy Po-
pieluzsko en 1984, ya saben el Movi-

miento Solidaridad, ideales politi-
cos...

• JOAN PLA aprovechó la «FI-
RA DEL LLIBRE» para presentar
sus «ORLAS» (Memoria de un tiem-
po feliz). Un libro caro, anda por las
12.000 pelas, pero vale la pena, ya
que se trata de una edición a todo
lujo, con varios miles de fotografías.
Si uno puede ojear esta obra com-
prende que en el fondo no es cara.

• Sera hoy sábado día 3, si el
tiempo no lo impide, cuando se dis-
pute el CAMPEONATO DE PESCA
que organiza el « CIRCU L 0 RE-
CREATIVO». El pasado sábado tuvo
que aplazarse debido a las malas
condiciones atmosféricas. Por otra
parte cabe significar que la CENA
DE COMPAÑERISMO fue un EXI-
TO, total llegaron a ser ciento se-
senta y cinco comensales en «LA
PONDEROSA». Al final hubo EN-
TREGA DE TROFEOS correspon-
dientes a los CAMPEONATOS de
BILLAR y «TRUC». „

• Y para terminar les quiero re-
cordar que el próximo día 7 en
«PARQUE MAR» de Cala ' Egos (CA-
LA D'OR) hay UNA SUBASTA DE
CUADROS. Telas al óleo de pintores
tan extraordinarios como AMOROS,
GRASSA, MADDA, MARTIN AYU-
SO, ENRIQUE SELVA, SIENA y
ZACARIAS. El miércoles (he leido
el horóscopo) es una buena fecha
para invertir en pintura. Todos los
interesados en el arte, del más puro
estilo, se pueden dar por invitados,
pueden hacer una buena compra.

JORDI GAVINA

RI Torneig de Golf
«SA NOSTRA»
El proper dissabte dia 10 juny, a

les instaHacions del complexe espor-
tiu Vail d'Or, tindra. Hoc la quarta
competició en la modalitat «Green-
some», sota el patrocini de l'entitat
d'estalvis balear «Sa Nostra», habi-
tual collaboradora en aquest tipus
de competició.

Les inscripcions, que a l'edició
anterior superaren els noranta par-
ticipants, es poden efectuar al tele-
fon 837068.

VENDO 2,ESCOPETAS «REMING-
TON» automáticas, una con dos
juegos de cañones (1 y 3 estrellas).
Otra MAGNUM 12-76 cañon FUL
(1 estrella). 150.000 ptas. las dos,
también las vendo por separado.
Como nuevas y a toda prueba.
Inf. Tel. 575694 o en esta Admón.

BUSCO PISO en alquiler en Porte-
Colom.
Informes: C. Asunción, 1». planta
puerta 1 (encima ALDI) Porto-Cc-
bm.

SE BUSCA 1 COCINERO-A, 2 AYU-
DANTES COCINA y 2 CAMARE-
ROS-AS de restaurante. Cala d'Or.
Informes: Tel. 657040.

SE VENDE SOLAR en Urbanización
La Fe.
Informes, Tel. 575171

EL 2 DE MAYO
Se celebró el anunciado acto lite-

rano-patriótico en el Salón de Actos
de Falange. Estaba organizado por
Ia O.J. local. Ocuparon la presiden-
cia el Comandante Militar y demás
autoridades locales civiles y ecle-
siásticas.

El Programa fué: «Cara el Sol»,
canto. Discurso de presentación, por
Francisco Riera. Romanza de la Vie-
ja Guardia, poesia por Andres Vidal.
Qué es Falange, discurso por Miguel
Vaguer. La Voz del Caudillo, poesia
por Francisco Oliver. 2 de Mayo y
18 de Julio, discurso por Jaime Ros-
selló. Que son las 0.J., discurso por
Rafael Rosselló. Nacional Sindicalis-
mo, discurso por Miguel Porcel.
BENDICION DE FRUTOS

El miércoles, 3 de Mayo, se cele-
bró la Festividad de la Invención de
la Santa Cruz. A las 9 y media se
trasladó al Oratorio del Calvario,
procesionalmente, el Clero de nues-
tra Parroquia y numerosos fieles.
Se ofició Misa Mayor con sermón
que dijo D. Jose Bauzá, Vicario. Ter-
minado el Oficio y desde Ia explana-
da del Oratorio, se efectuó Ia ben-
dición de los frutos.

EDICTO MUNICIPAL
En virtud de lo ordenado por el

Comandante General de Baleares...
se encarece la inmediata presenta-
ción ante las autoridades militares
locales más próximas a su domici-
lio, de todos los individuos que ha-
yan prestado servicio en el ejército
rojo y residan actualmente en estas
islas, habiendo llegado a las mismas
durante el presente ario 1939...
TEATRALES

Hemos tenido la satisfacción de
ver desfilar por nuestro Teatro la
ajustada Compañía de Maria Ga-
mez, quien nos ha deleitado con tres
obras...-

Al celebrar el altruista rasgo de
la Empresa de presentarnos elencos
de arte tan exquisito, no queremos
dejar pasar la ocasión sin felicitar-
les considerando que las funciones
presentadas forman parte de un tea-
tro moral, apartándose por comple-
to del arte frívolo, (varietés y revis-
ta).
ACCION CATOLICA

El pasado domingo y en el local
de Acción Católica, celebróse el acta
final de la semana «Pro Santifica-
cin de las Fiestas», en la que inter-
vinieron destacados oradores de la
Isla. El acto se vió muy concurri-
do...
NOTA DE LA REDACCION

Debido a la escasez de papel nos
vemos obligados a reducir nuestro
Semanario, hasta recibir nueva re--
mesa de papel.

D'ALLAVORS

SE NECESITA JOVEN para traba-
jo en fabrica de baldosas.
Informes, Tel. 580837.




