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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» • FELANITX

La Comissió de Nains ta Festa	 Salt
de! Pariament, muet 1 Cr:sii3 ,161

Dimecres de la setmana passada,
organitzada per Felanitx Cultural,
amb motiu del segon aniversari d'ac-
tuació de l'Ajuntament actual, tin-
gué Hoc una taula rodona que fou
retransmesa per Felanitx Radio i Te-
levisió Felanitxera.

Hi assistiren el batle Cosme Oli-
ver, N'Andreu Oliver i En Tomeu
Obrador, tots ells en representació
dels grups respectius. No ens entre-
tendrem en detallar el que es va
tractar en aquesta taula rodona,
que estigué a l'abast de tots els fe-
lanitxers a través d'aquests mitjans
de difussió, perèrsi volem esmentar
la notícia que dona el Batle entorn
a la sentencia del Suprem en l'as-
sumpte o contenciós entre l'Ajunta-
ment i els urbanitzadors de Cas Cor-
so. Aquest tribunal • falla a favor de
l'Ajuntarnent sn ejentit de que els
urbanitzadors havien de fer la xar-

El club Colombófilo Felanitx, con
la suelta de Fondo desde Logroño
(573 Km.), ha finalizado la tempora-
da de concursos de este ario, que
como en arios anteriores la podemos
considerar de bastante positiva.

Además de los concursos sociales,
nuestro Club ha participado en los
diferentes concursos Especiales, In-
sulares y Nacionales, teniendo en
todos ellos un destacado papel en
las clasificaciones finales, prueba
evidente de la calidad que desde
hace arios vienen demostrando nues-
tros colombófilos y las palomas par-
ticipantes, siendo de los Clubs de
más prestigio de las Islas.

Prueba evidente de lo citado an-
teriormente, es la clasificación obte-
nida por el Socio de este Club la
pasada temporada 1987-1988, D. Da-
mián Vidal Jaume, consiguiendo el
ler. Premio regional del Campeona-
to de España y 4.° Premio Nacional
de (Designados), cuyo trofeo consis-
tió en un televisor en color.

En esta última temporada 1988-
1989, las clasificaciones más desta-
cadas en los concursos Insulares y
Regionales de nuestros socios, han
sido las siguientes:

GRUPO MALLORCA: 2.° General
Velocidad: Pedro Soler Mestre, 5.0

General Fondo: Salvador Bordoy
Monserrat, 1.° Trofeo Presidente:
Salvador Bordoy Monserrat, 3.° Ge-
neral Especial: Pedro Soler Mestre,

xa de clavagueram i que no era le-
gal la solució de les fosses septi-
ques.

Mirau per on ara el Suprem rai -
fica una postura de l'Ajuntament de
Felanitx enfront d'uns urbanitza-
dors, postura que el mateix Ajunta-
ment no va reparar de contravenir
en posteriors actuacions urbanisti-
ques i que foren causa d'una quere-
lia interposada pels grups de Ropo-
sició i del dictamen de processa-
ment, així com del seu posterior so-
bresseiment.

L'entitat Felanitx Cultural ha-"
via soHicitat de l'Ajuntament la ces-
sió de la Casa de Cultura per a ce-
lebrar-hi aquesta taula rodona, pet-6
sembla que la instancia no va seguir
el «curs normal» i l'entitat gestora
havia compromés el local amb an-
terioritat amb l'Associació Espanyo-
la contra el Cáncer.

Campeonato Absoluto de Mallorca:
11.0 Salvador Bordoy Monserrat, 12.°
Pedro Soler Mestre.

CAMPEONATOS REGIONALES:
1.0 III Velocidad (Valls): Pedro So-
ler Mestre, 1.0, 2.° y 3.° I FONDO
(Valdepeñas): Salvador Border,/
Monserrat, 7.° General Fondo: Sal-
vador Bordoy Monserrat.

Seguidamente damos a conocer,
Ias clasificaciones sociales de esta
Temporada:

IBIZA I: 1.0 Pedro Soler 970,369
m/m., 2.° Pedro Soler. IBIZA II: 1.0
Miguel Veny 1.033,030 m/m., 2.° Pe-
dro Soler. IBIZA III: 1.° Salvador
Bordoy 978,095 m/m., 2.° Miguel
Venyi IBIZA IV: 1.° Pedro Soler
1.378,291 m/m., 2.° Pedro Soler.
IBIZA V: 1.° Pedro Soler 1.997,797
m/m., 2.° Damián Vidal. IBIZA VI:
1.0 Alfredo Suau 1.097,159 m/m., 2.°
Cristóbal Soler.

GENERAL SUMAS IBIZAS: 1.°
Pedro Soler; 2.° Damián Vidal.

VELOCIDAD: COCENTAINA I
(Especial) 1.° Pedro Nicolau 998,871
m/m., 2.° Bernardo Veny. COCEN-
TAINA I (Libre) 1.° Pedro Soler
1.105,975 m/m., 2.° Salvador Bordoy.
ALICANTE I (Especial) 1.° Jaime
Manresa 1.102,982 m/m., 2.° Andrés
Bennásar. ALICANTE I (Libre) 1.°
Pedro Soler 1.169,714 m/m., 2.° Al-
fredo Sua. COCENTAINA II ( Espe-
cial ) -SalvadeirBordoy 1.398.411

Fiscal un expedient de
TaN1211 Obratier contra
Njuniament

La Comissió de Peticions del Par-
lament Balear, va aprovar la setma-
na passada, la remissió al Fiscal
d'un expedient presentat per Tomeu
Obrador, en el que denuncia una
pressumpta desviació i abús de po-
der 'per part de la Comissió de Go-
vern -de -l'Ajuntament de Felanitx,
en contra del seu exercici professio-
nal.

Aquest fet fou denunciat fa temps
per Torneu Obrador a les planes
d'aquest setmanari, basant-se en la
denegació sisternatica de permissos
d'obra sollicitats per ell.

m/m., 2.° Cristóbal Soler. ALICAN-
TE II (Libre) 1.° Salvador Bordoy
1.305,417 m/m., 2.° Salvador Bordoy.
ALICANTE II (Especial) 1.° Miguel
Veny 1.145,495 m/m., 2.° Pedro So-
ler. ALICANTE III (Libre) 1.° Pe-
dro Soler 1.126,659 m/m., 2.° Ber-
nardo Veny. VALLS 1.° Pedro Soler
763,120 m/m., 2.° Bernardo Veny.

GENERAL SUMAS VELOCIDAD:
1.° Pedro Soler; 2.° Salvador Bordoy,
3.° Cristóbal Soler.

FONDO Y GRAN FONDO: VAL-
DEPEÑAS: 1.°, 2.°, 3.0, 4.°, 5.°,
1.218,956; Salvador Bordoy Monse-
rrat. PUERTOLLANO: 1.° Pedro So-
ler 1.306,483 m/m., 2.° Cosme Soler;
3.° Salvador Bordoy; 4.° Salvador
Bordoy; 5.° Pedro Nicolau; 6.° Pe-
dro Soler; 7.° Salvador Bordoy.

GENERAL SUMAS FONDO Y
GRAN FONDO: 1.° Salvador Bor-
doy; 2.° Pedro Soler, 3.° Damián Vi-
dal.

GENERAL PART FORANA: 1.°
Pedro Nicolau Noguera (Porto Co-
lm).

GENERAL DESIGNADOS: 1.° Pe-
dro Soler; 2.° Cristóbal Soler, 3.° Ju-
lián Cruellas.

GENERAL ABSOLUTA: 1.° Pedro
Soler; 2.° Salvador Bordoy; 3 0 Da-
mián Vidal; 4.° Salvador Adrover;
5.. Pedro Nicolau.

Desde las paginas de este Sema-
nario, el Club Colombófilo Felanitx,
quiere agradecer a todas las Enti-
dades, tanto públicas como privadas,

Avui se celebrarà a Felanitx la
festa de Sant 'Crist6fol, patró dels
automobilistes.

A les 7 del capvespre, a l'església
de Sant Alfons hi haurà missa amb
homilia, que dira el P. Domingo An-
dreu, i tot seguit a la calçada cerej
tral de la plaça de Pax, es proce-
dirà a la benedicció de vehicles. La
Banda de Música de Felanitx dona-
rà un concert.

Després de la benbdicció, al pati
del coHegi de Sant Alkœs, els assis-
tents seran obsequiats amb un ,re-
frigeri.

Es convida a tots els conductors
de Felanitx.

Consequentment, la Cornissió de
Peticio- ris, ha demanat a l'Ajunta-
ment amb caracter d'urgència, que
presenti les allegacions .que conside-
ri oportunes sobre el particular.

comerciantes, industriales y particu-
lares, la colaboración que nos vie-
nen dando cada año, con motivo del
reparto de premios que realizamos
al finalizar la temporada de concur-
sos, este acto tendra lugar, ma-

ñana  sábado 8 de Julio, a las 21 ho-
ras en la Barbacoa La Ponderosa,
en el cual quedan tódos invitados.

J.C.R.

HAN COLABORADO:
Consell Insular de M a 11 o r c a,

Excmo. Ayuntamiento de Felanitx,
La Caixa, Banco de Crédito Balear,
Caja de Baleares «Sa Nostra», Ban-
ca March, Café Rico, Fotografía y
Perfumería Sirer, Artesanía Miguel
Oliver, Banco Bilbao Vizcaya, Ban-
co de Santander, Ladrillerías Mallor-
quinas, S.A., Forn des Port, Indús-
trias Mairata, S.A., Construcciones
Jaime Vives, Gasolineras Fontanet,
Harinas Mallorca, Bar Sociedad Co-
lombófila, Piensos San Salvador,
Muebles Samu, Carnicerías Can
Marc, Comercial Ricart, Caja Rural,
Aglomerados Felanitx, S.A., Viajes
Porto Cari, S.A., Magatzem Can Da-
mia, Passarell y Aucell, Fontanería
Juan Muñoz, Comercial Mic - Mac,
Disc ot e c a Tentol, Distribuciones
García, Muebles Sureda Cabrer -
Pikolin (Manacor), Bar El Torrente
«Cala Murada», Joyería Mian - Pont
d'Inca.

Ha finalizada la tcmporda
colombõfila
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Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

,11111■■

SANTORAL
Diu. 9 Sta. Verònica Giuliani
Dill. 10 St. Cristòfol
Dim. 11 St. Benet
Dim. 12 St. Joan Gualbert
Dij. 13 St. Enric
Div. 14 Beat Gaspar de Bono

LLUNA
Quart creixent dia 11

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
cié: 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 -Portoo3lom: Dies fei-
ners, a les '7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom -Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30, 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 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 ditunen-
ges. Diumenges a les 12 h.

Felanitx - Manacor: A les 3,15
i 12,45 h. (sortida de la plaça de
Pax).

Manacor - Felanitx: A les 8 i
a les 11,30 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Cat. TicoulatD iumenge:
Dilluns: 	 Gaya-Melis
Dimarts: 	 Gaya-Melis
Dimecres: 	 Jaume Rotger
Dijous: 	 Jaume Rotger
Divendres: 	 Cat. Ticoulat

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerária Felanitx

580448-581144
Ambulancies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580'254
Guàrdia Civil 	 580D90
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

MOTOS BARCELO
en Porto-Colom

os ofrece su servivio de
VENTA DE MOTOS, CICLOMOTORES

Y BICICLETAS

Disponemos de todas las marcas
Esperamos su visita

C/ CALA MARÇAL, S/N (AUTOS BARCELO)

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Lida.
PRECISA

VENDEDORES para sus productos y representaciones.
CONDICIONES INTERESANTES.
INTERESADOS llamar de 7 a 13 horac a los Tells. 580110 y 581232.

Jaume Vicens Manresa

va morir a Portocolom, dia 24 de juny de 1989, a l'eclat de 58 MIN'S, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

A.	 C..	 S.
La seva esposa Catalina Monserrat; fills Barbara i Jaunie; fills politics Sebastia Rigo, Fran-

cese Monserra t i Elena Ili bas; riMs Catalina, David, M." Magdalena i Núria; pares politics An (uni
Monserrat i Maria Binimelis; germans Miquela, Bald i Maria; germans politics Miguel Nleslre, Pilar
Adrover i Antoni Oliver; nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que volgueu encoma
Ia seva anima a Déu.

Casa mortuòria: Pasaje Delfin, Edil. Capricornio, Portocolom

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
COMISSIÓ DE GOVERN
DEL 5-6-89

S'aprova el projecte i prec de con-
dicions per a la construcció del cen-
tre de Primers Auxilis de la Creu
Roja.

Se contracta el servei de grua mu-
nicipal amb Jaume Monserrat Gar-
cia.

Se concediren les subvencions se-
güents: A Conxa Rodriguez Ortiz i
Guillem Feliu, 200.000 ptes. Al Club
Colomblafil de Felanitx, 100.000. A
Pere Xamena Fiol, 2-06.964. Al Club
de Tennis Felanitx, 625.000. Al Col-
legi Públic de Cas Concos, 315.000.
A Andreu Adrover i Tirado, 50.000.
Al Centre d'Educació Especial «Joan
Mesquidao, 600.000. Als parvularis
«St. Francesc d'Assis», guarderies
«Stma. Trinitat», «Palo's» i «St. Vi-
cenç de Paül», 3.000 ptes. per nin
matriculat, empadronat en aquest
terme municipal.

Contracta del servei de cura, ne-
teja i vigilància del Parc Municipal,
amb Antoni Obrador Mestre, per la
quantitat de 45.000 ptes. mensuals.

Llicències d'obra: per a vivenda
rústica, a: Anna M.a Binimelis Alou,
(64.607 ptes.), Antònia Binimelis
Alou (64.607 pies.) en parcelles 202-B
i 202-A del polígon 31 respectiva-
ment, a Cosme Ballester Obrador,
(123.313 ptes.) parcella 133 polígon
33, a Mateu Binimelis Alou (64.607
ptes.) parcella 202-C polígon 31, a
Catalina Mas Orfi (71.181 ptes.) par-
cella 114 polígon 40.

Llicencia d'ampliació de fabrica a
Fco. Tejedor S.A., Ernest Mestre, 67
amb una taxa de 18.877 ptes.

Se desestimaren dues sollicituds
per collocar retols lluminosos a la
via pública i se n'autoritzaren dues.

Obres menors: Joana M.a Calden-
tey Juan, Maria Massó Grimait, Ma-
ria Bennasar Obrador, Jaume Nico-
lau Grimait, Salvador Oliver Bini-
melis, Juan Pedro López Dominguez
i Jaume Surier Monserrat.

En el tràmit d'urgències, a pro-
posta del Grup Popular i amb motiu
del «Dia Mundial del Medi Ambiento
s'acorda per unanimitat iniciar una
campanya d'àmbit local, per tal de
demanar la collaboració de tots els
ciutadans en la lluita en favor del

medi ambient, mitjançant llur nega-
tiva a consumir i utilitzar dins el
nostre terme, productes que tenguin
gassos clorofluocarbona ts.

ANUNCIO
Ante la utilización en grandes pro-

porciones de productos que contie-
nen gases clorofluorocarbonados
(CFC) los cuales suelen usarse como
propelentes en aerosoles, la Comi-
sión de Gobierno de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el pasa-
do dia 5 de Junio y coincidiendo con
el «Dia Mundial del Medio Ambien-
te», acordó pedir la colaboración de
todos los ciudadanos, para que se
abstengan de comprar y utilizar pro-
ductos que contengan gases prope-
lentes (CFC) ya que actuan redu-
ciendo la capa de ozono y desestabi-
lizan el equilibrio ecológico.

Felanitx, a 26 de Junio de 1989.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIO
De conformidad a lo dispuesto en

el Decreto 9/1989 de 9 de febrero de
la Conselleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio regulador

de la demanda real de la vivienda
pública y de las adjudicaciones de
vivienda promovidas al amparo del
regimen especial de V.P.O. por el
presente se hace público que las per-
sonas interesadas que deseen acce-
der a una vivienda de protección ofi-
cial de Regimen especial pueden
formular la petición en el Negociado
de Secretaria de lunes a viernes de
9 a 14 horas.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIO
Remitida, a este Ayuntamiento,

por la Delegación de Hacinda de
Baleares la relación alfabética DE-
FINITIVA de sujetos pasivos decla-
rantes del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio de 1987, se hace público
que la misma estará de manifiesto
en las oficinas de Secretaria, desde
el dia 1 al 31 de Julio, al objeto de
que los interesados puedan proce-
der a su consulta.

Felanitx, a 29 de Junio de 1989.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat
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YA
TENEMOS

LAS
REBAJAS

DE VERANO
Del 30 al 50

% dto.

Tel. 581821

Chapistería Monserrat
Servicio de Grua

C . Convento, 68	 Tel. 581145

Servicio permanente 24 horas

Plaça disparia,16

informa que desde el 10 de julio al 3 de
septiembre regirá el siguiente horario:

M-artes a viernes de 8- a 14 h.
Sábados y domingos de 9 a 13 h.

FELANITX 	 3

Avantatge de Ilavors

Iljub passa a Kirgentina?
(Conclusió)

No es per retreure res... i manco entre germans! i per l'amor de Déu!
Pere) què trobau que els argentins d'avui no puguin entrar a Espanya,
quan qualsevol de vosaltres troba aquí portes obertes. Nostres pares i
més d'un dels vostres feren aquí ca seva, i vos omplíeu la boca parlant
del «tío d'América». Han canviat els temps, es ver. Avui ja quasi no en
queda cap de tio d'aquells, i aquell que encara el té, s'estimaria més no
tenir-lo... que no tornks. No passeu ansia que aquí el vos guardarem.

Es ver que molts de nosaltres hem tudat allò que els nostres pares
ens deixaren, però no posàvem bombes, ni hem saquejat mercats... No
hem sabut administrar. No ens ensenyaren, ni ens han deixat. Rebem als
espanyols amb alegria, no les demanam si venen a fer feina o passejar,
ni demanam quins doblers duen (pensam que quedaria lleig...).

No es per retreure res. Entre germans es bo dir-se les coses, i que
ningú s'enfadi. No en parlem pus idõ, que pensareu qu vaig bufat... i mai
seria amb voltres.

Justament aquests dies (que això sortirà a llum) arribarà a Felanitx
un misser argentí. ¿L'hauran deixat passar a Barajas? Estic segur que sí.
El Dr. Benito Aldzábal es un «sampedrino», d'aquells que fan honor al
poble que les ha vist neixer, el millor advocat que tenim, i més d'un dels
vostres parents i amics aquí, daii.en testimoni de que- ha fet que la justi-
cia doni a cadascú lo seu. I els mallorquins no van de bromes amb això.
Ho sabeu bé. Segurament que ell vos contarà més coses del que passa a
l'Argentina, si el FELANITX, FELANITX RADIO y la TELEVISIÓ FELA-
NITXERA, tenen un poc d'espai de tant que n'han tudat amb jo mateix...

Direu que feia temps que no escrivia... i vertaderament que per es-
criure-vos això, encara me podia haver torbat un poquet més. Per ventu-
ra pensaveu que era mort... i no hi faltava molt. Es ver que fora de Ma-
llorca... això no es vida. Dades les circumstancies que vivíem, era per a
morir-se... d'oi, i sense més remei. Mai he votat pel qui ha guanyat. No
era dels altres, no som dels d'ara, pet-6 crec que arribaré a ser-ho si ho
fan així com ha d'esser. Hi ha un Runlet petit a l'horitzó...

Direu que mai havia escrit tan fora bromes com avui. També es ver.
Són les circumstancies que canvien, pert:, jo crec esser el mateix, i d'acord
anal. QI que dei4 N'Ortega, un poc de-mudança trobareu. Ës que tenir un
pais així, como ara el tenim nosaltres, no vos penseu... que vertadera-
ment emprenya fort als que vivim aqui. El que hem de veure!

Fa una setmana, arribaren aqui uns senyors de Palma, que cercaven
quadres de Tito Cittadini, Francisco Bernareggi, Ankermann, Huber, Fus-
ter, etc. No sé si han trobat pintura mallorquina, i per allò que, lluny i
tot, som bo de veure, a mí em trobaren. Es que les m'enviava En Miguel
Tugores, el xeremier de Sineu que vingué amb S'Estol des Gerricó, amb
un casset de xeremies que fa espires. Xerra que te xerra, anàrem a dinar,
res de- l'altre món, Qrem quatre i el compte fou de 1.200 australs. Quasi
vaig caure de cul. En Pepin Vives demana. a Toni Bernat, que d'ells se
tracta, quant era allò en pessetes: «Devers 1.000 ...». Jo vaig intervenir
diguent: «No, són 700 ... i demà poden essser unes 300». Quasi a cor di-
gueren ells: «A Palma no prendríem ni café amb aquests doblers!».

Ara vos dic a vosaltres que vengueu, per si no ho creis, l'any passat
jit t rob-it—regal-at TROBA-BALEARA L'ARGENTINA. En Toni
Grimait prepara la VI.» edició, ncara ho sera més. Fins avui una pes-
seta val uns tres australs (no oblideu que fa una setmana que dinavem...).
Pel mes de novembre que tenim la TROBADA, podrien esser 6 ó 12 ... qui
sap. Estiuejar a l'Argentina es cinc vegades més barat que a França, i prop
de quatre més que a Italia. Ara ARGENTINA ES DIFERENTE. Per a ve-
nir no heu de fer més que partir. No hem de menester que mostreu cap
dobler ... Vos deixaran entrar, i vos esperarem braços oberts! No sé si
he parlat clar. No sé si m'heu entés. Se'ns fa molt cap amunt anar. Volem
que vengueu voltres.

Veniu allots! abans de que s'acabi.
Miguel Antoni Enginyer

San Pedro, 14 de juny de 1989

REPARACION DEL CALZADO
En Felanitx repare sus zapatos en:

Supermercado ALDI Ca'n Ribot
C. Pedro de Alcántara Peña, 11

Espartería Margarita 	 Zapatería Tiffanni
C. Jaime I, 23 	 C. Major, 37

Espartería Nadal
C. Santueri, 72

Super Comper (Drogueria, Perfemería)
C. Convent, 37

Aproveche el verano para arreglar sin prisas el calzado de invierno

l'horari normal, preferentment du-
rant el Temps Pasqual, a l'església
on els pares solen participar en
l'Eucaristia, o a la parròquia on el
nin rep la catequesi. Si va a una al-
tra església, els pares presentaran
prèviament el certificat de la deguda
preparació, amb el vist i plau del
rector de la parróquia de proceden-
cia.

Els pares han de tenir completa
llibertat de rebre o no el sagrament.
Per tant s'ha d'evitar que els infants
combreguin enmig dels seus pares.

Recomanam especialment als pa-
res que no vegin en la primera co-
munió dels fills una ocasió obligada
de fer una festa familiar o social.
Recomenem-los que no tudin una
ocasió de revitalitzar la seva fe i
la seva participació en la comunitat
cristiana. Facem-los veure també
que l'Eucaristia no pot esser mai
motiu d'ostentacions fastuoses que
són un insult per als germans neces-
sitats».

SE BUSCA PERSONA(S) para inte-
grarse en un grupo de «Ball de
bot». Bailarín o in úsica.
Edad 16 arms cumpli(ios, a mas.
Tel. 576092 (noches)

PARROQUIA DE ST. MIQUEL

Sabre PrimEres CEmuniens
Del «Directori pastoral dels sagra-

oients» destacam aquests punts:

La preparació del nin per a rebre
Ia primera comunió es farà normal-
ment dins la catequesi parroquial i
familiar on rep l'educació en la vida
cristiana, la inscripció per a la ca-
tequesi es farà després de verificar
que el nin va esser batiat.

S'estableix com a norma general
que la celebració de la primera co-
munió es faci al final del segon curs
de catequesi i durant el cicle mitja
d'EGB (Cursos 3, 4 i 5). Mai no es
permetrà la primera comunió del
qui no hagi seguit almanco un curs
de catequesi i que hagi acomplert
els 8 anys d'edat.

La parròquia organitzarà algunes
reunions i dernanara,,que hi assistes-
quin els pares dels nins que han de
combregar, per a orientar-los sobre
la preparació i la celebració de la
primera comunió.

El nin rebrà la seva primera co-
munió en una missa dominical de
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informació

CURSO DE INFORMATICA VERANO 89
(EN PORTO-COLOM)

Clases de Básic e introducción a la informática

Para mas información y matricula, dirigirse a C/. Cristóbal
Colom, 75, de 10 a 12 de la mañana.
(COMIENZO CURSO, 14 DE JULIO)

La Llibreria i Impremta

«RšMÖN LLULL»
Comunica als seus clients i públic en

general, que restarà tancada tots els
DIUMENGES i DILLUNS dels mesos de
JULIOL i AGOST i la setmana del 24
al 30 de juliol.

FELANITX4

Club Altwa
EXCURSIÓ AL TORRENT

DE PAREIS

Pel proper diumenge dia 16 de ju-
1;01 tenim previst anar al Torrent de
Pareis. La sortida serà al es 7 del
mati i la tornada al voltant de les 9
del capvespre. Aquest dia precisa-
ment se celebra el tradicional con-
cert de la Capella Mallorquina a la
Calobra, per això l'excursió té una
doble motivació.

Els que vulguin venir amb nosal-
tres poden apuntar-se al I elèfon
580589 i si volen mes informació els
ho facilitarem.

Es prega puntualitat a la sortida.
Nota: Se por venir sense fer el

torrent. Es podrà triar de les dues
modalitats, uns faran el torrent a
peu i els altres faran el trajecte amb
autocar.

Festival de fi d3 curs del MIJAC
i Club d'Esplai

Avui dissabte, a les 9 del vespre,
en el Parc Municipal de La Torre, el
MIJAC i Club d'Esplai de Felanitx
celebraran el festival de fi de curs.

Club d'Esplai «Albada»
Ja de retorn de l'acampada a La

Victòria, el Club d'Esplai «Albada»
vol agrair l'ajuda directa rebuda de
les entitats Massutí-Sansó, S. A. i
.Hormigones Fumet», així com la
collaboració dels pares i tots quan
han fet possible la realització del
campament. ,.

Per últim vôlem reconèixer la tas-
ca excellent duita a terme pels mo-
nitors i la bona disposició ciels al-
lots, que ha fet possible que l'acam-
pada es desenvolupas en perfecta
normalitat.

Asociación della Tercera Edad de
Porto-Colom

AVISO

Próximo a inaugurarse el Local
Social, se admiten solicitudes para
regentar la Cafeteria de esta Asocia-
ción.

Informes: Teodbro Rigo, calle Ro-
drigo de Triana, 31 - Tel. 575094.

Centre Cultural de Felanitx
Dijous passat, dia 29, a la reunió

del Consell Directiu del Centre Cul-
tural de Felanitx se va decidir per
unanimitat fer pública la següent
declaració:

El Centre Cultural de Felanitx es
una entitat municipal de caracter
autònom que té encomanada la ges-
tió de la Casa Municipal de Cultura,
les installacions de la qual estan a
disposició de totes les entitats fela-
nitxeres que en vulguin fer ús.

La taula rodona sobre els dos anys
d'actuació de l'actual ajuntament
organitzada per l'entitat anomenada
«Felanitx Cultural» no va poder te-
nir lloc dia 28, a les 930 del vespre,
a la sala d'actes de la Casa de Cultu-
ra perquè, amb anterioritat, havia

estat compromesa amb l'Associació
Espanyola de iluita contra el cancer
per celebrar-hi una conferència-col-
loqui.

Adoració Nocturna
Divendres dia 14, a les 	 del

vespre, en el Conven t, hi ha ura
gilia d'Adoració Nocturna.

Nou pres:dent ee la Ce4a Ce
Balears «Sa Nostra»

Hem rebut atenta comunicació de
la Caixa de Balears «Sa Nostra», en
la qual ens as5-abenten de que per
haver estat designat magistrat del
Tribunal Superior de Justicia de Ba-
lears el fins ara President de l'En-
titat Josep Zaforteza Calvet, ha estat
elegit per a substituirlo, Ferran Al-
zamora Carbonell.

vida social
DE VIATGE

Es troba a Felanitx, procedent de
Roma, el nostre paisà el P. Fran-
cesc Andreu, C.R.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, a la parròquia

de Sant Isidre de S'Horta va rebre
per primera vegada la Sagrada Eu-
caristia, la nina Tanya Valls de Pa-
drinas Forna.

MES DE SEPTIEMBRE, SE ALQUI-
LA casa en Porto Colom. Parte
Capilla. Cerca del mar.
Inf. Tel. 575662.

Aviso de GESA
Lectura

Los (lias 10 y 11 de julio
n Porlo-Colom

PARTICULAR VENDE PISO en pa-
seo Ramon Llull. Sobre Cine Fe-
lanitx.
Informes, Tel. 589043.

SE DAN CLASES DE REPASO de
EGB y BUP en Porto-Colom. Ca-
Ile Aduana, 29. Srta. María Mar-
qués.
Informes en Felanitx, Tel. 581549.

SE OFRECE CHICO para bar o
tienda. Con experiencia.
Informes, Tel. 576054.
(por la tarde)

Realizamos REMIENDOS
A DOMICILIO

Albañilería - Fontanería
Electricidad - Pintura -
Cerrajería, etc.
Inf.: Tels. 581270 y 575707
Llámenos. Gracias.

Noticias de la Eradeada
Dilluns, dia 26 de juny, els mes-

tres del collegi públic «Joan Capó»
de Felanitx, celebraren el seu dinar
de final de curs.

Al dinar assistiren els membres
del claustre, els professors de músi-
ca i religió i els cònjuges i altres fa-
miliars que volgueren acompanyar-
nos en l'ocasió.

Aquest any, l'atorgament dels Pre-
mis Moraduix va esser niés exitós
que mai amb una excellent organit-
zació i un bon acolliment per part
de tots.

Els premis varen esser: «A l'enca-
lentiment pedagògic», «A la dedica-
ció plena», «A la diplomacia j rela-
cions exteriors», «A la simpatia», «A
l'organització», «A la manya», «A la
bona vida», «A la solfa», «Al teatre
ben duit», «Als efectes especials»,
«A la bona pinta i elegancia», «Al
sex-appeal», «A la prudência» i «A la
mala sort».

Les votacions es realitzaren per
Sufragi Universal i directe entre els
assistents durant el dinar i varen es-
ser computades amb total eficacia:

Els premiS j corresponents diplo-
mes fcren llittrats per les manteni-
dores de la ,,,festa, quatre honora-
bles mestres "jubilades de la nostra
escola.

La resta de la festa V-a lluir gra-
cies als discursos, gloses, carpetes,
presents i decoració preparats espe-
cialment per l'ocasió.

Al final, i com a record commemo-
ratiu, es repartiren camisetes allusi-
ves i un record de la jornada per a
tots els assistents.

Esperam que el bon humor i les
ganes de bulla no es perdin per
molts d'anys: Enhorabona a tots.

Ajuntiment de Felanitx
Campai-la de desratización

Por la presente se hace público
que las personas que en su dia soli-
citaron producto para la extinción
de ratas en zonas rurales, podrán
recoger la cantidad que les ha sido
asignada, a partir del día 17 de los

corrientes, los lunes, miércoles y
viernes desde las 10 a las 13 horas,
en las dependencias de la Depurado-
ra Municipal, sita en la carretera de
Porreres (Son Herevet).

Felanitx, a 4 de Julio de 1989.
El Concejal-Delegado de Sanidad,

Gabriel Mora Vaquer

Institut o de REchilierato
aV. de San Salvador»
Felanitx

El plazo oficial de matricula co-
rrespondiente al año académico
1989-90 se abrirá en este Instituto el
mes de julio, pudiertdo realizar ins-
cripción para Primero, Segundo y
Tercer Cursos del Bachillerato Uni-
ficado Polivalente y para el Curso
de Orientación Universitaria todos
aquellos alumnos que hayan evalua-
do positivamente TODAS las ense-
ñanzas del curso anterior:

La matricula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaria del
Instituto, de 10 a 13 horas, durante
los chas 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y
14 del mes de julio del corriente
ario, previo cumplimiento de los re-
quisitos establecidos y que figuran
relacionados en el tablón de anun-
cios del Instituto.

Felanitx, 22 de junio de 1989.
El Director,

Antonio Bonet Burguera
El Secretario,

Mariano Salido Soler

Agraiment
La família Vicens-Monserrat,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Jaume Vi-
cens Manresa i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.



muehIet SAMU,s.i.
—FEL itNITX. C. Pelat. 81
—FELANITX, Pça. Constit 9
—PORT-COLOM. Lepanto, 5
— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394

Ayudante de Servicios Técnicos
se necesita en complejo turístico de Cala d'Or

Informes: Tel. 643070

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- 'I'd. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23 1 Tel. 575740 PORTO-COLOM

FELANITX
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MES VIOLENCIA

Sr. Director:
La setmana passada, a aquest set-

manari es denunciava un fet vio-
lent que tingué Hoc al Parc de la
Torre. Desgraciadament hem de dir-
vos que no ha estat un esdeveni-
ment excepcional, en menys d'una
vuitada de dies ha tingut Hoc un
fet molt semblant.

Una vegada més, la violència ha
estat protagonista i, els allots, les
victimes dels actes ineivics dels que
ens deim «majors».

Per això, creim just i necessari
contar-vos el que va succeir. Era dis-
sabte horabaixa (no més tard de les
sis), els allots es trobaven al local
de «xauxa» (baixos de la rectoria)
preparant el festival de fi de curs.
Es clar que feien sarau i bulla, pe-
re)... qui no ha estat allot? Qui no
sap compartir les seves rialles?

Així estava la cosa i, de cop i vol-
ta, sense cap mirament, l'assaig es
va veure interromput pels crits vio-
lents i grollers d'un «ciutadà» (l'amo
En Biel Villalonga de «Can Llon-
ga»).

I que vos pensau que va fer?
Idõ va entrar cridant i arrasant

les cadires i allots que trobà al seu
pas i, dirigint-se cap al seminarista
cl va sempentejar i amenaçar amb
expressions tan despectives com
aquesta: «Tu no has de venir aquí
a ferde gallet i a molestar els vei-
nats perquè tu no ets de Felanitx».

Un de nosaltres, espantat davant
el que succeïa i veient que aquest
«subjecte» ja passava a les mans,
sense saber que fer, va anar a cer-
car el Rector, pensant que tal ve-
gada podria fer qualque cosa per
aturar-lo.

Lluny de calmar-se, es va dirigir
cap al Rector provocant-lo perquè
sortís al carrer, inclús el va insultar
greument i el va sempcntejar. Dive
les següents paraules:

—«Ja pots denunciar-me o enviar-
me municipals de quatre en quatre,
jo ho arreglaré tot al carrer».
«Surt!, surt t'he dit!».

Davant l'actitud pacífica i pacient
del Rector i, suposam que cansat de
cridar, agafa portal i sortí.

No fa falta dir que l'ambient ja
no era el mateix, el sarau havia des-
aparegut com a per màgia i les ria-

lles no eren sinó llagrimes i descon-
sol.

Qui Cs capa; de recolzar un fct
corn aqucst?

Qui pot comprendre aquesta vio-
lencia?

Nosaltres no, per descontat, i pen-
sam que vosaltres tampoc; per aix5
creim que era el nostre deure comu-
nicar-vos aquest succés.

No pretenem exagerar el que va
passar, només hem escrit la realitat
del dramatic fet que no només testi-
moniam els que aquí firmam, sinó
també els allots que desgraciada-
ment es veren obligats a presenciar-
ho.

Nota: No dubtam de la tasca pas-
toral del nostre Rector i d'En Gui-
liam; creim que han demostrat i
demostren interès de cara a tot el
que fa referencia a Felanitx i a la
seva gent.

Com a felanitxers (que tots nosal-
tres ho som) ens empegueim de que
hi hagi un «felanitxer» capaç d'arri-
bar a aquests extrems.

Firmam: Tots els animadors del
MIJAC: Rafel, Cati G., Maria Fran-
cisca, Maria A., Tun, Antònia, Santi,
Miguel, Damia, Barbara, Maria, Mi-
guel A., Catalina i Rafel S.

SE DAMAN CLASES DE INGLES
EN PORTO-COLOM.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE DAN CLASES DE ALEMAN y
se hacen traducciones.
Informes, Tel. 580004.

COMPRARIA VESPINO en bon es-
tat.
Informació a aquesta Administra-
ció.

VENDO COCHE BEBE con cuco y
silla de regalo.
Informes, Tel. 657564.

Poc podíem imaginar-nos que les
coses acabarien així com han aca-
bat a la plaça de Tiananmen, a Pe-
quín, quan vaig escriure, en aquesta
mateixa secció, el comentari titulat
«Joves entusiastes», fa algunes set-
manes.

Tots sablea' que la repressió en-
trava dins les possibilitats dels poli-
tics de la Vella Guardia que gover-
nen Xina, per?) crec que tots pensa-
vem que el sentit comú, la imatge
internacional i les noves relacions
amb la URSS, servirien per evitar
l'actuació que després s'ha esdevin-
gut.

L'Exèrcit Popular Xinès ha de-
mostrat ben clarament, sobretot al
seu poble, quina es la seva funció:
defensar el Sistema, tot i que això
suposi usar tancs i metralletes per
dissoldre una manifestació pacífica.

L'actitud no es nova: Xile, Argen-
tina, Bolivia, Grècia, Turquia, ... co-
neixen ja en pròpia cam el paper
que han fet els seus respectius exer-
cits; Txecoslovàquia i Hongria tam-
be han tastat el plom de les bales
i el grinyolar de les cadenes dels
lanes sobre l'asfat dels seus carrers,
pert, en aquests dos casos, l'«exercit
salvador» no era sols el propi qui

Dijous de la setmana passada fou
inaugurat l'Hiper Felanitx, la prime-
ra de les dues grans zones comer-
cials projectades fins ara dins el
casc urbà de Felanitx. Pertany a
l'empresa «Alimentaria Isleña, S.A.»
i, com saben els nostres lectors, s'ha
construit en un temps record en un
solar del Cantó d'En Massana que
fou requalificat per l'Ajuntament
arran d'un pacte urbanístic acordat
amb motiu de l'adquisició del local
de l'antic Cinema Felanitx.

L'obertura, no cal dir-ho, es pro-
dui entre una gran expectació popu-
lar i l'assistència de públic fou mas-
siva.

Per un altre costat, el mateix di-
jous a migdia, un grup nombrós de
comcrciants de Felanitx entrega un
escrit al Batle en el qual denunciava
que el nou establiment obria sense
Ia corresponent llicencia municipal,
que la seva construcció no se corres-
ponia amb la llicència d'obra solli-
citada ni s'ajustava a l'exigència de
realització de les adients obres d'in-
fraestructura i consegüentment es
podia considerar illegal. Sembla que
Ia contesta del Batle fou que donada
la política seguida fins ara per FA-
juntament, de fer «els ulls grossos»,
no hi havia motiu suficient per im-
pedir l'obertura del nou establi-
ment.

Com saben segurament els nos-
tres lectors, en el solar resultant de
la demolició de l'antiga fabrica d'es-
perit de Can Roca, entre els carrers
del Convent, Rector Planes i Sant
Alonso Rodriguez, una empresa del
ram esta construint un altre super-
mercat i han corregut les remors
que al carrer de Campos, a unes
naus d'un antic magatzem, també
se'n vol construir un altre.

portava la iniciativa, sin) també el
soviètic.

El que ha passat a Pequín ha es-
tat una bestiesa, de la qual sols ens
ha arribat, amb dificultats, la part
més visible. Després de la repressió
armada directa, vindrà la soterrada,
protagonitzada per la policia políti-
ca, pets serveis secrets i pels inevi-
tables collaboradors voluntaris que,
com a bolets, sempre solen sortir
en circumstancies semblants. El
nombre de victimes, entre morts,
deportats, desapareguts i empreso-
nats, probablement no se sabrà mai,

Però els repressors, els assassins
de raons i, de vides, s'han equivocat.
Tot i que. les autoritats municipals
pequineses canvien el nom a la pla-
ça, o fins i tot la urbanitzin, Tianan-
men es ara' el símbol de la Llibertat
i de la Resistencia. Les anònimes
víctimes que han caigut sota les ba-
les i els tancs, són ja herois i màr-
tirs indestructibles.

Les roses primaverals que floriren
a Pequín, com abatis també havien
florit a Hcingria o Txecoslovàquia,
han estat esclafades' i ensagnades
per l'exercit xinès, per5 sens dubte
reviscolaran amb molta més força.

RAMON TURMEDA
worrtrio,- 	 — -	 w•

Fins actin les notícies que conei-
xem enafrn a aquest tema. No creim
que la -proliferació d'establiments
comercial, sien del to que sien, es
pugui considerar corn a símptoma
de vitalitat, sinó méS aviat al contra-
ri. Una altra cota seria poder cons-
tatar l'obertura de qualque nova in-
dústria, o poder donar la notíCi de
que el nostre Ajuntament s'ha pres
seriosament la qüestió del polígon
industrial després de tants d'anys
de remolcar-ho.

CONDUCTOR, DIA 8 DE JULIOL

SANT CRISTÒFOL
ES LA TEVA FESTA

I Llegó. el verano...
Con ello el momento de

«CAMBIAR DE ESTILO»

* Un nuevo corte, nos dará
un aire de «novedad».

* Un moldeado, nos dará co-
modidad.

* Y un toque de color, lumi-
nosidad.

Atrévete y cambia

Rubio's peluqueros
HORARIO DE VERANO:

De 9'3(!t- a 1 y de 3'30 a 8.
Sábados: De 9'30 a6.

Pideno4 hora al 582316

C/. Mator, 27 - I.°

Terra Iluenta

ensagn

Fan inaugurat l'Hiper Felanitx



MIQUELI HAMBURGER
especialidad en

Pollos ast, Hamburguesas
y comidas para llevar

Rogamos hagan sus pedidos al
Tel. 575080.

C/. HERNÁN CORTÉS, ESQUINA PINZÓN
(antes BOUTIQUE OLÉ)

	
PORTO-COLOM

SOL BOUTIQUE i SOL JOVE
fa saber als seus clients que el proper

dimarts dia 11 començaran els
descomptes de la temporada.

VOS ESPERAM

6 	 FELANITX
manna,

'

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Ya lo vaticinó el conseller AN-
DREU RIERA que estuvo en «Sa-
rriá», colaborando en la retransmi-
sión del partido por «Radio-80» con
JOSEP M.a SOLSONA. Perder allí
por 1-0 era buen resultado de cara
el partido de vuelta a disputar en
el «Lluis Sitiar». Y acertól El REAL
MALLORCA, el pasado domingo,
reingresó a 1.a DIVISION. Los goles
con auténtica firma mallorquina:
NADAL y VIDAL.

• El domingo fue un día fatal
para los pericos. El corredor espa-
ñol, más delgado que nunca, PERI-
CO sufría una monumental «pájara»
y decía a diós prácticamente al
«TOUR». En otro escenario, pocas
horas después, los PERIQUITOS-del
C.D. ESPAÑOL eran víctima de la
furia mallorquina. Salieron de la
Isla DESPLUMADOS y CACAREAN-
DO, como el gallo de Morón. Ya
digo el domingo fue un maj, cilia, para
esta clase de «pájaros»...

• Merecía mucha m4ik atención
Ia pintura de JERONI MIRA que
pasó estos días por la Galería" fela-
nitxera «ARTS RAVAL». Un artista
que venía avalado por la presenta-
ción del folleto, editado con tal mo-
tivo, de JOAN CARLES GOMIS. Su
pintura impactante, colores tremen-
damente vivos, valiente, bordeando
los terrenos del «comic»... Merecía,
ya digo, más atención...

• Se me ha pedido la opinión
respecto a los INCIDENTES ocurri-
dos el pasado día 22-J con motivo
de la FESTA FI DE CURS del «Col.
legi Sant Alfons», y la voy a decir en
pocas palabras: «Nuestro pueblo
reacciona, como siempro; tarde y
mal». Así de breve me wilco.

• Estos días comienza en POR-
TO-COLOM el «X TROFEO DE TE-
NIS». Un torneo ya tradifcional que
se disputará, como viene siendo cos-
tumbre, en las pistas del Hotel «Vis-
tamar».

• Lo mucho que ha dado de ha-
blar la frase del PROFESOR, el ca-
tedrático JOSE LUIS L. ARANGU-
REN: «CONTRA FRANCO VIVIA-
MOS MEJOR».

• Como se temía. Pasadas las
elecciones subió la gasolina y demás
carburantes.

• Vuelve ser noticia mi amigo
PEDRO «TWIST», que tras probar
f or t un a en PORTO-COLOM con
«BAR DIANA» quiere ampliar el cír-
culo montando un «CHIRINGUITO»
en la polémica Urbanización «Es
Corso». Seguro que también le fun-
ciona el invento.

• Andaré yo muy equivocado
pero opino todo lo colitrario que
muchos. El REAL MALLORCA no
debe establecerse en 1.' DIVISION

de forma definitiva. El negocio, no
es permanecer a medias aguas, si ló-
gicamente no puede aspirar a los
primeros lugares (con esperanzas
fundadas de jugar la UEFA), sino
a jugar la promoción del descenso...
Eso le conviene, SUBIR y BAJAR,
aquí no falla la emoción, el aficio-
nado vibra, acude a ver estos platos
fuertes... En cambio si se acomoda
en la maxima categoría todo es ru-
tina, el aficionado se cansa y el pri-
mer ario va al «Lluís Sitjar» pero el
siguiente, si no hay emoción, se que-
da en casa. El personal es así, ¿qué
se le va a hacer?

VIDEOCLUB.— «LA LUNA» Di-
rector: Bernardo Bertolucci. Inter-
pretes: Jill Clayburgh, Mathew
Barry, Veronica Lazar, Renato Sal-
vatori, Tomas Milrán. Productora:
CBS/Fox Vídeo. Duración: 90 min.
aprox. Género: Drama psicológico.
SINOPSIS: Caterina Silveri es una
ramosa estrella de la ópera que aca-
ba de quedarse viuda. A raiz de este
hecho, se prepara para partir con
su hijo Joe, desde Nueva York a Ita-
lia, donde ese verano tiene que cum-
plir con unos compromisos profe-
sionales. Mientras Caterina se rela-
ciona con la «jet-set», su hijo, Joe,
pasea solo por las viejas calles ro-
manas y los barrios más abandona-
dos, intentando encontrar alguna
amistad. El refugio a. su soledad
sera la droga. COMENTARIO: El
clásico complejo de Edipo tratado
con extrema sensibilidad e indiscu-
tible maestría por el director de
«El último emperadorm, Un Slime-
realmente magistral, muy discutido
en su momento, pero que muestra el
gran talento del realizador al poner
en imágenes el espinoso argumento.

• Malas lenguas dicen que ha Ile-
gado a PORTO CRISTO el mítico
detective SHERLOCK HOLMES a
investigar las «primas únicas» de la
«CAIXA»... Je, je, je... Todo es falso,
en realidad el personaje 	 creado
por Sir ARTHUR CONAN DOYLE
es sólo la figura de una MUESTRA
que se expone en el salón de actos
de esta entidad bancaria, una expo-
sición itinerante sobre tan célebre
personaje imaginario que estará a
merced de los curiosos hasta fina-
les de mes.

* El C.D. FELANITX ya ha ini-
ciado el capítulo de FICHAJES y
RENOVACIONES. Es casi seguro
que el nuevo entrenador será el co-
nocido RAMOS, ex-jugador de U.D.
Porreres y últimamente técnico del
C.D. Santanyí. Al parecer, el jugador
felanitxer COLAU VENY volverá a
vestir la elástica blanca tras su paso
por Santanyí también... También
puede ser noticia que TERUEL ya
haya firmado por el C.D. CONSTAN-
CIA, a mi manera de ver el chico
no lo ha pensado friamente, porque
el equipo inquero no anda muy bo-
yante, que digamos. Algún que otro
jugador del C.D. MANACOR podría
firmar por nuestro Club en fechas
próximas... JUL I parece que ya ha
renovado. En suma que la «guerra
ficheril» ha comenzado.

• Por enésima vez me cuentan
que la «DECADA PRODIGIOSA» es-
tará en nuestras VERBENAS.

• PORTO-COLOM ya no es POR-
TO-COLOM. No es lo que era. El ce-
mento se ha tragado la mayor par-
te de su encanto natural.

Comandancia Militar
de Marina de Mallorca
NORMAS REGULADORAS DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0 DE

RECREO EN EL MAR
TERRITORIAL DE
ESTA PROVINCIA

Para la presente temporada de ve-
rano se recuerda al público en gene-
ral que están vigentes las siguientes
normas:
EMBARCACIONES:

1.0—Las que provistas de hélice y
las que sin tenerla puedan desarro-
llar una velocidad superior a 5 nu-
dos, navegarán a una distancia su-
perior a 254 metros de las playas y
a más de 100 metros del resto del li-
toral, en las zonas frecuentadas por
bañistas.

2.°—Las que salgan o se dirijan a
las playas o embarcaderos, lo harán
siguiendo derrotas perpendiculares
a tierra (utilizando los canales es-
peciales para ello donde los hubie-
ra) con velocidad inferior a 5 nudos
o menor si lo aconseja la seguridad.

3.°—Las de recreo no interferirán
al tráfico normal de otros buques
mayores separándose de sus derro-
tas.

4.°—Deberán dar un resguardo de
25 metros aios flofadores rojos con
una franja blanca, que señalan la
presencia de buceadores bajo el
agua.

Ah! ¿Para cuándo se controlará la
velocidad de LANCHAS y MOTONA-
VES en aguas de nuestro puerto?
No es justo que los pobres bañistas
sean víctima de cuatro desaprensi-
vos que surcan a toda pastilla las
aguas de nuestro puerto en plan far-
dón creando olas gigantescas y po-
niendo en peligro su integridad físi-
ca. ¿Por qu é no van a alta mar a
exhibirse? ¿A quién corresponde lla-
marles la atención?

5."—Está prohibido fondear en ca-
nales de acceso a puertos y calas.

6."—Está prohibido realizar achi-
ques de sentinas, a menos de 2 mi-
llas de la costa, y verter aguas re-
siduales y fecales en las calas. Se
prohibe arrojar residuos y desper-
dicios de todo tipo al mar.

7."—Las embarcaciones no podrán
fondear en las playas y calas, en las
zonas afectadas por corcherasn se-
ñaladas con boyas, y en las playas
donde no las haya no podrán hacer-
lo en lugares de sonda inferior a 2
metros, zonas que quedan reserva-
das para el bario de personas.

8."—Todos los skys náuticos y pa-
racairas en regimen de alquiler, ba-
jo el regimen de concesión tempo-
rai, obligatoriamente, contarán con
una batea a 250 metros de las playas
para efectuar desde ella las manio-
bras de entrada y salida. Los par-
ticulares también tendrán prohibi-
do practicar dichos deportes a par-
tir de las playas, ni aún utilizando
canales señalizados con corcheras,
debiendo hacerlo a partir de los 250
metros. Tanto los concesionarios co-
mo los particulares, para la prácti-
ca del Sky llevarán embarcadas dos
personas en la embarcación-remol-
cadora, la titulada y otra, para vigi-
lancia simultánea de la proa y per-
sona remolcada.

9.°.—Todos los particulares que
practiquen el deporte de tablas des-
lizadoras a vela (T.D.V.), a partir de
las playas en que existan canales de
entrada- y salida, señalizados con
corcheras pertenecientes a alguna
cetneesión temporal otorgada por es-
ta Comandancia, los utilizarán tam-
bién para sus salidas o llegadas.

(continuará)

MESTRA D'EGBIDONARIA
CLASSES DE REPAS

A Portocolom.
Tels. 582125 i 582039



ATLETISME

Ei passat cap de setmana

24 Mlles per a atletes felanitxes
a diferents Campionats de Belears

Bodas, Banquetes,
Conmniones y

fiestas en general
Para reservar llamar a los

Tels. 658033 y 837031

REMIENDOS ¡es ofrece
Reparar o pintar las FACHADAS de

sus casas, puertas, persianas, etc.
OFERTA ILAAZAMIENTO

del 15 de junio al 15 de septiembre 1989
INFORMESE en Tels. 581270 y 575707

Llámenos. Gracias.

SE NECESITA CAMAREROS-AS
para complejo turístico en Cala d'Or

Informes: Tel. 643070'

Carnicería MARI CARMEN
Sucursal: C. Lepanto, 3 Porto-Colom

Se halla ya a su servicio,
con su calidad de siempre,

también en C. Asunción, 20

Recuerde en Porto-Colom

Carnicerías MARI CARMEN

FELANITX

FUTBOL

FUTBITO
CATEGORIA BENJAMIN

La pasada semana finalizó el tor-
neo correspondiente a esta catego-
ría, quedando la clasificación de la
siguiente manera:

Ptos.
l.°—C.D. FEL. «BAR CRISTAL» 9
2.°—C.D. FEL. «CONS. PLOMIR» 9
3.°—PELUQUERIA KISKA 6
•4."—P.K. CAFETERIA LLEVANT 3
5»—BOUTIQUE «NIN I NINES» 2
6."—ESTRELLA ROJA 1

El máximo goleador del torneo ha
sido FCO. JAVIER MARTINEZ, del
equipo C.D. Fel. «Bar Cristal», con
28 goles; y el portero menos goleado
ha sido PEDRO ACOSTA, del mismo
equipo.

CATEGORIA ALEVIN
El pasado sábado, se jugaron los

tres últimos encuentros correspon-
dientes a esta categoría, cuyos re-
sultados fueron:

PELUQUERIA KISKA, 4 -
LOS FOLLONEROS, 5
LOS PIPIOLOS, 5 -
C.D. FEL. «BAR CRISTAL», 3
P.K. LOS CACHALOTES, 10 -
P.K. PEGASO, 3

La clasificación final ha sido:
Ptos.

1."—LOS FOLLONEROS 12
2»—PELUQUERIA KISKA 10
3.°—P.K. LOS CACHALOTES 8
4..—LOS PIPIOLOS 6
5»—C.D. FEL. «BAR CRISTAL» 4
6."—MACHOS PILONGOS 2
7.°—P.K. PEGASO

El máximo goleador, ha sido BA-
SILIO MARTIN, del equipo Los Fo-
lloneros con 25 goles, y el portero
menos goleado ha sido JOSE LOZA-
NO, también del mismo equipo.

Gori Vicens

VENDO VESPA 150, PM-V. Econó-
mica y en buen estado.
Informes, C/. Capitán Barceló, 12
Porto-051 .0m.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
d'EGB. Llatí, grec i llengua de
BUP i COU.
Informació, Tel. 582043.

VENDO PISO, 3 habitaciones, sala
comedor, baño y aseo. Dispone de
portero automático y teléfono.
Informes, Tel. 583440.

Els passat dissabte i diumenge fo-
ren d'una gran intensitat atlètica
amb la disputa del Campionat de
Balears de pista per júniors i pro-
meses, el Campionat de Balears es-
colar de Marxa Atlética en ruta i di-
verses curses populars.
CAMPIONAT JUNIOR I PROMESA

La millor actuació va ser la del re-
cent reaparegut júnior Antoni Peña
(C. A. Pollença) qui, després d'una
operació geonoli, gtianya els 1 ,11.000
m. 11. amb un exceHent crono de
32'15", minima d'assistència al Cam-
pionat d'Espanya.

Tres atletes del Club Joan Capó
participaren també en aquest Cam-
pionat. El polifacètic Miguel S. Pe-
relló, de categoria promesa, obtin-
gué 7 medalles, 3 de segon classifi-
cat (400 m. tanques, disc i martell)
i 4 de tercer (alçada, perxa, Ilargá-
ria i javelina).

Una de les atletes més completes
de Balears, la júnior Margalida Fiol,
fou primera a javelina, segona a llar-
gària i tercera a 100 m. H., 200 m. 11.
i alçada.

Finalment diguem que el marxa-
dor Llàtzer Sánchez obtingué el se-
gon lloc a 10.000 m. marxa.

CAMPIONAT ESCOLAR DE
BALEARS DE MARXA
ATLV,TICA EN RUTA

Celebrat amb molt de retard res-
pecte de temporades anteriors, tor-
nà  a ser una demostració de les bo-
nes maneres dels joves atletes del
Joan Capó que participaren a les 7
proves disputades aconseguint el

campionat a tres d'elles i el subcam-
pionat a altres cinc.
Benjamins

Masculins: 1.—Llorenç Páramo,
2.—Joan Nicolau, 4.—Antoni Sán-
chez, 5.—Joan J. Simó.

Femenines: 2.—Aina M.a Sánchez,
3.—Maria Sánchez, 4.—ApoHónia M.a
Albons.
Alevins

Masfains: 1.—Antoni Nicolau.
Tremenines: 2.—Mari C. Adrover.

Infantils
Masculins: 2.—Guillem Obrador,

3.—Josep M.a Jimenez, 7.—Pere A.
Bennásser.

Femenines: 2.— Maria Jimenez.
Cadets

Masculins: 1.—Miquel Nadal.
CURSES POPULARS

A la duríssima prova feta a Alcú-
dia, dissabte passat (Pujada a l'Er-
mita de la Victòria), curta, per?) bo-
na, presència d'atletes de Felanitx.
Sebastià Adrover (Opel), s'imposà a
veterans, Raul Ferrer (J. Capó),
guanyà a infantils i Juan V. Maties
(J. Capó), quedà tercer a alevins.

Dels reiúltats de la «IV Carrera
Ferriolera» disputada el diumenge a
Son Ferriol destaquem el segon Hoc
del benjAmí Llorenç Páramo (600
m.), el tel-cer de Margalida Adrover
(5.000 m.) i el 5è de Paco Páramo a
la milla.

CERCAM JOVE amb servei militar
complit per a fer feina a una in-
dústria de paper.
Informació, Tel. 581120.



NICHT CLUB DANCING — LIVE MUSIC

C. Cala d'Or—pLA FERRERA—Avda. Cala Esmeralda

Baile con música en vivo
con el sonido de

Sal y Pimienta
TONI OBRADOR	 XISCO BALAGUER
(Ex Pekenike) 	 (Ex Beta Cuartet)

Abierto
de 22 a 4 h.

8	 FELANITX

Culoms a la Sala
EL MERCAT, L'HIPER MERCAT
I L'AJUNTAMENT

La setmana passada anunciàvem
al titular que parlariem del Mercat
Municipal i no en deiem res. Es
hora de parlar-ne i més que res de
parlar de la mort del Mercat.

Fa dos anys que demanam més
atenció al Mercat Municipal. El de-
legat del Mercat Sr. Mora cada ve-
gada que hem comentat la necessi-
tat d'atendre i esmenar les deficièn-
cies que pateix, sempre ens ha con-
testat que faran una reforma i ho
arreglaran tot. Aquesta resposta es
certa i de fet no s'ha fet res per po-
sar el mercat al dia, dõtaiit-Io dels
serveis necessaris per coniPlir la se-
va funció de mercat públic amb
condicions d'higiene i sanitat: La
mostra més'clara que el' tifgrcat ne-
cessita ma de metge és-:Aa" Yeti dels
placers que de fa molt de tempi cla-
men inútilment una solució j agues-
ta nó arriba. Quan es va parlar der ,
fer un altell al mercat, la majoria
dels placers i placeres consultats di-
gueren que no, de fet basta passe-
jar-se qualsevol aid i està ciar que
aquesta necessitat no es teal. La
realitat es una altra. El Mercat ne-
cessita organització, promoció i
adaptació de les seves cambres fri-
gorifiques. Els que empren diaria-
ment el Mercat ens han , informat
que les cambres no reuneixen les
condicions per poder oferir uns ser-
veis de qualitat i, naturalment tam-
be ho han ,fet arribar at-Pelegat del
Mercat, aquest sempre .fespon que

faran una reforma i tot s'arreglarà.
De moment podem aplicar aquella
dita de «quan varem tenir s'ase ave-
sat a no menjar, s'ase es va mo-
rir». Els placers i placeres no po-
den fer reformes als seus Rocs de
venda, ho podran fer quan es faci
Ia ja famosa i poc popular reforma,
pet-6 hi ha una realitat que sembla
increïble que els senyors governants
de l'ajuntament no hagin vist, el
Mercat es buit, la gent no hi va a
comprar, la gent no hi va a vendre.
Tots els Ajuntaments que pretenen
de seriosos i de defensar als ciuta-
dans «normais» promocionen els
mercats, en fan de nous, l'Ajunta-
ment de Felanitx ha aconseguit que
el mercat de Felanitx estigui mort,
l'han mort, descuidant-se i no fent
res perquè fora un element viu, una
part de Felanitx.

I quê promociona l'Ajuntament de
Felanitx? No promociona res i deixa
que tothom faci el que vulgui. Di-
jous passat es va obrir un Hiper
Mercat a Felanitx. Els Comerciants
de Felanitx denunciaren l'incompli-
ment de la normativa vigent per
part dels promotors, el Batle va dir
que feien els Tills grossos i va adme-
tre que no tenien els corresponents
permisos. No entenem que el Batle
pugui manifestar públicament que
ell passa de la legalitat vigent, quan
ell es el responsable de vigilar pel
seu compliment. A Felanitx l'estan
matant la ineptitut i el fer eis tills
grossos a segons qui i els ulls petits
a segons quins altres. La construe-
ció d'un Hiper no esta en contra de
res ni de ningú, tothom el pot fer,
potser si l'Ajuntament promocionàs

el viure en societat, del mateix Mer-
cat i de altres comerciants hauria
sortit l'iniciativa de fer una Coope-
rativa de comerciants per competir
amb els Hiper o per construir-ne un,
pert') els ciutadans ens trobam inde-
fensos davant el que passa per da-
munt de tot i el Batle consentint-
ho, ho promociona. La taula rodona
de la setmana passada va ser clari-
ficadora. De part del Batle es va fer
tot el que es pot imaginar perquê
no es fes. El Batle va culpar als CO-
LOMS de tot el que no han fet. Va
quedar clar, per posar un exemple,
que el superavit que tenen cada any,
es per culpa dels COLOMS. En can-
vi no sabem per quina rab les
lions socials, de Salut i joventut es-
tan desateses, com tampoc ens va
explicar com així els serveis muni-
cipals d'aigua no funciona als llocs
on existeix i als llocs on no, no els
posen. Pere) on va mostrar els peus

va ser quan va dir que a l'Ajunta-
ment els funcionaris estan nervio-
sos i les feines no es fan perquê
ELS COLOMS han posat als funcio-
naris nerviosos, cap com aquesta!
El nostre portaveu ha visitat als fun-
cionaris i desprès de polsar-los i de-
manar-los pels nervis, hem de con-
cloure que els funcionaris estan ner-
viosos de veure que no poden fer
feina sense organització, amb fues
de darrera hora, amb maneres que
van en contra de les més elementals
normes de funcionament d'una en-
titat, això posa nerviosos als felanit-
xers i no es culpa dels COLOMS. Re-
flexionau senyors governants, refle-
xionau i treis conclusions d'aquesta
actitud que no duu en Roe riles que
a la mort de Felanitx, però no tor-
neu a dir que els Coloms tenen la
culpa del que no feis o del que feis
malament, només els imbècils us po.-
den creure.

Consuita de GINECOLON
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control e embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call. 17 Tel. 555981 (waiiana) y 583 ,141 (lardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulla previa cita).

ASO GARANTIAVELIICULO

CORSA
FUEGO GTXAA DA
SUPERCINCO
R 11 TXE AA
CITROEN LNA
FORD FIESTA
CITROEN AX

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393
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6 meses
6 meses

12 meses
6 meses
6 meses
3 meses
6 meses




