
Concurs-Exposició de flors•

i piantes
Avui dissabte, a les 20 hores sera inaugurada l'exposició de

flors j plantes que organitzen a la Casa de Cultura la Llar de la
Tercera Edat i el Centre Cultural de Felanitx.

Les aportacions es rebran avui, de 10 a 13 h. i de 15 a 18 h.
(Per a més informació podeu cridar al  telèfon de la Llar, núm.
581962).

L'acte d'entrega de premis tindrà Hoc demà diumenge, a les
9'30 del vespre, abans de començar el concert del «Palma Bras
Quintet», a la mateixa Casa de Cultura.

Demà dia de la Fira de Mzig

FESTA DEL LUCRE
La Fundació Mn. Cosme Bauçà i
l'Editorial Ramon Llull

muntaran una taula de llibres en
català a la plaça de Sa Font

Visitau-la	 10 per cent de descompte

Asoc. Promsa Forana
C/. Princosa, 24
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Sa Fira i la Festa del ilibre
	

Mallorca missionera 1990

litat i a la integració d'instuments
que no guardam record de que ha-
guera assolit mai. -

A la segona part, alternaren la di-
recció del conjunt Felipe Manchón,
Tomas Oliver, director de la Coral
«Brotet de Roman í» i Jaume Estel-
rich.

Ara emplaçam els aficionats pels
tres concerts prop-vinents: Avui, al
Cinema Felanitx, festival Mozart a
càrrec de la Capella Oratoriana i or-
questra; demà diumenge, a la Casa
de Cultura, el quintet de Metalls
«Palma Brass Quintet» i divendres
dia 18, al Cinema Felanitx, l'Orques-
tra Simfònica de Balears «Ciutat de
Palma».

Dernà se celebra la fira de maig,
la primera del calendari, que sol es-
ser, juntament amb la del prebebord
de les de més relleu de l'any.

No creim que avui en dia la im-
portancia económica de les fires sia
excesiva, però es indubtable el seu
encant en tant que possibilita una
jornada que —si el' temps es propi-
ci— esdevé d'una animació i colorit
molt estimables.

Diumenge passat s'obri la setma-
na de música amb un concert que
reunia les caracteristiques per co-
mençar amb bon peu aquest cicle,
Banda de Música i dues corals, cons-
tituïen un elenc prou complit i sug-
gestiu com per congregar un públic
nombrós. I aixi fou i aquest gaudi
de debó de les peces que ens oferí la
Banda, i les cançons que interpreta-
ren conjuntament la Coral de Fela-
nitx i la «Brotet de Romani» de la
Soledat.

Volcm mencionar que amb aquest
concert se despedia com a director
de la Banda el Sr. Felipe Manchón,
que al llarg de n.0 anys ha portat la
nostra agrupació a un nivell de qua-

Dema diumeDge, dia 13, la diòcesi mallorquina celebrara la diada que
cada any dedica a recordar d'una manera especial els missioners i missio-
neres que, nascuts a la nostra illa, anuncien la bona nova del Regne de
Déu a Perú i Burundi, països tan distants de nosaltres i que, a pesar d'ai-
xò, haurien de ser sempre presents a la pregaria de les comunitats cris-
tianes illenques, per així reforçar més i més el nostre sentit de solidan-
tat, no sols amb eels qui se'n són anats tan enfora, per dur a terme la seva
missió evangèlica, sinó també amb aquelles pobres gents a ells confiades
que figuren a la esgarrifosa llista dels pobles ales desamparats del món.

Cal fer avinent que tota comunitat cristiana, si es que aspira a ser
mínimament autêntica, ha de ser missionera, ha de cultivar i fer créixer
el dinamisme apostòlic que el llevat revolucionari de l'Evangeli porta en
si mateix; i que tota comunitat cristiana, açi i allà, ha de ser un testimo-
niatge vivent de la misericòrdia de Déu envers els homes manifestada en
Jesucrist „ per tant, ha de ser una misericórdia expansiva, actuant, crea r
tiva, que treballi per la llibertat, lluiti a favor dels indigents, proclami ben
alt que el que Déu vol es «que el dret fluesqui com l'aigua; la justicia,
cam perenne, torrent» (Am. -5, 244.

Les miseries del Tercer Món no són de cap manera un reiterat arti-
fici retòric o un fàcil recurs periodístic; ben al revés, són una paorosa
realitat que posa a prova sempre seguit la nostra capacitat de compartir,
la _nostra disponibilitat per a respondre 'generdsament, fraternalment, al
clam d'una multitud infinita d'homes i dones, infants i yells, que, llevat
de l'ajuda espiritual, cultural i material que els missioners i missioneres
els proporcionen, no tenen altre recurs humà.

Demà, clones, a nosaltres cristians de reraguarda i una mica endor-
miscats, se'ns demana que compliguem amb la nostra vocació, i que amb
la pregaria i l'almoina ens facem solidaris d'uns germans que tant espe-
ren de la nostra ajuda i als quals no podem defraudar.

Es tradicional la celebració de la
Festa del Llibre coincidint amb la
jornada firal i les llibreries aprofi-
ten per treure la seva mercancia al
carrer.

La Fundació Mn. Bauça i la Lli-
breria Ramon Llull dediquen una
parada especial ai llibre en català.

Tant de bó que el temps sia pro-
pici a la jornada firal.

La Setmana de Música

Ajuntament de Felanitx

Ssfrvei d'Assistincia Sec!
S'ha posat en manta el servei d'as-

sistència social (S.A.S.), un servei
municipal, polivalent i gratuït que
té com a funció dinamitzar el teixit
social i detectar deficiències i pro-
blemàtiques existents tant a nivell
individual com collectiu.

Treballant per aquests serveis es-
ta una assistent social, que es coor-
dina amb els recursos soeials exis-
tents en el terme o fora d'ell (edu-
catius, culturals, assistenciais ...),
per així poder desenvolupar una tas-
ca generalitzada, evitant duplicitat
de serveis i obtenint una rendabili-
tat social.

Les funcions basiques del servei
són:

— Informar i assesorar sobr e
qiiestions socials (drets, ajudes, re-
cursos... ) .

— Detectar i atendre els casos que
presenten problemàtica-socio-econò-
mica (deficiencies, marginació, ina-
daptació...).

— Potenciació i racionalització de
l'ajuda domiciliaria, amb especial
a tenció als yells, minusvalids i fami-

lies desestructurades o amb infants
desatesos, en aquest cas amb una
clara funció educativa.

— Coordinació entre les entitats,
recursos i serveis existents a Fela-
nitx, a fi d'augmentar en eficacia i
canalitzar demandes socials.

— Potenciar i fomentar la partici-
pació en activitats comunitàries; en
aquest sentit es farà un programa
de cara al voluntariat.

— Estudiar i investigar sobre la
realitat social.

Aquests punts són flexibles i es-
tan sotmesos a les vostres demandes
i peticions. En darrer terme el ser-
vei no es més que un instrument al
vostre abast, qualsevol canvi en la
dinàmica social pel poble haurà dc
repercutir necessàriament en el ser-
vei.

Per qualsevol consulta o suggeri-
ment adreçau-vos a l'ajuntament,
demanant per l'assistent social, els
dilluns i dimecres de 8 a 15 hores.

La Regidora de Serveis Socials,
Maria Binimelis Amengual



41 	I T11 11 M AN11X
n.cian d ilitt ssos locals

040
RIF

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTOILAL

Diu. 13 St. Pere Regalat
Dill. 14 St. Macia, ap.
Dim. 15 St. Isidre
Dim. 16 St. Joan Nepomuc..-
Dij. 17 St. Pasqual
Div. 18 St. Felix
Dis. 19 St. Pere Celestí

LLUNA

Quart minvant dia 17

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-
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
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 7,9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
12,30 117 h.
Portocolom-Felanitx: 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 830 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
GaykMelis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Ambulhncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers 	 581711
Servet de Grua, Tel, 581145

Rad, ferpep Huguet

va morir a Felanitx, el dia 26 d'abril de 1990, a l'edat de 77 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al ce. sin

La seva tilla Magdalena; liii politic Jos(. Luis Rubio Guillén; néts Rafel, Josep Unis i Mar-
galida; nebots, cosins i els nitres parents, vos demanen que encomaneu la seva iniina a Wu.

Casa mortuèria: C. Convent, 117

FELANITX

*Marnent
da FaldiiiiX

PLENAIll A DE DIA 27- 9-:)0

S'acorda requerir els promotors
cl'urbanitzacions que interposaren
contenciosos contra els acords rela-
tius a l'entrega de les urbanitzacions
perquè procedeixin a donar compli-
ment a les sentencies clictacles pel
Tribunal Suprem, executant les
obres i esmenant Ics deficiencies de-
tallades en els alludits acords.

S'acorda celebrar una reunió de la
Comissió Informativa d'Urbanisme
en el termini de quinze dies per es-
tudiar la problematica del Camp
d'Esports de Sa Mola.

S'acorda celebrar una reunió en-
tre el Lletrat Assessor Urbanístic i
un membre de cada un dels grups
consistorials per investigar tot el re-
latiu al camp de golf de la societat
Vall d'Or, S.A.

Es debaté l'assumpte de la lega-
lització de les indústries localitzades
en SOI No Urbanitzable.

Es consideraren correctes les me-
sures adoptades pel Sr. Batle relati-

ves a les denúncies presentades com
a conseqüència ciels fets ocorreguts
la nit del dia 20 de setembre.

S'acorcla prendre contacte amb els
concessionaris de les sepultures des-
truïdes per la inundació del 6 de se-
tembre per veure la possibilitat de
permutar les seves concessions amb
d'altres a altre indret del Cementiri,
havent de quedar la zona afectada
amb el mateix aspecte que tenia
abans de la inundació.

S'acorda modificar l'Ordenança
Fiscal reguladora de la taxa de Ili-
cencies urbanistiques per introduir
una exempció per a la reconstrucció
de les obres afectades per les inun-
dacions.

S'aprova la rectificació del Padró
Municipal d'Habitants a Ir de gener
de 1990.

Felanitx, 2 de març de 1990.

ALQUILO PISO en V. Arnesto Mes-
tre, 54.
Informes: C/. Horts, 8 (por la no-
che )

SE TRASPASSA LOCAL al carrer
Major.
Informes, Tels. 575646 i 580860 (a
partir de les 9 del vespre).

ANUNCI
Pel present es recorda als agri-

cultors afectats per les inundacions
del passat mes de setembre, i per
poder cobrar les subvencions cor-
responents, que el pròxim dia 30 de
juny finalitza el termini per a la re-
paració (tels desperfectes ocasionats
per les torrentades.

Felanitx, 3 de maig de 1990.
El Batte:

Cosme Oliver Monserral

cartes al

UN DETALL
Sr. Director:
Voldria fer una observació als or-

ganitzadors de la setmana de música
entorn als programes. I és la se-
güent: com sia que aquests són en
la nostra Ilengua, esta molt bé que
quan es transcriuen títols de peces
d'autors castellans es faci en el cas-
tellà original, ara bé, quan es tracta
de peces d'autors estrangers, com
«Poeta y aldeano», lo correcte és que
es transcriguin en la Ilengua origi-
nal o es tracluesquen al català, que
en el cas esmentat seria «Poeta i
camperol» o, si tan voleu popularit-
zar, «Poeta i paes».

Atentament,
Arpegi

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Magnificas vistas.
Informes, Tel. 5751(i3 6 299361.

VENDO PRECIOSA FINCA RUSTI-
CA, a 4 Km. de Cala Domingos,
con 7.103 m2 (una cuarterada),
rodeada de pared, con bosque de
encinas, acebuches y pinos. Mag-
nífica vista al mar. Pequeña casita
antigua y pianos para vivienda fa-
miliar de 150 m2. Precio 2.400.000
ptas.
Informes, Tel. 552227

SE NECESITAN OPERARIOS para
trabajar turnos de dia y de noche,
en Cristalería Felanitx ,
Informes, Tel. 581289

7••••■101•111■11,1C-•-•         

Vehículos de ocasión   

FIAT UNO 45 S 5P
	 PM-AH

FIAT UNO 70 SL 5 P
	

PM-AJ

CITROEN FURGONETA C-15 E
	

PM-AH

OPEL ICADETT 1.3S 5P
	

PM-X

OPEL MANTA 2.01
	

PM-AJ

PEUGEOT 205 XR
	

PM-AK

RENAULT 5 GTL 3P
	

PM-AD
RENAULT 5 TL
	

PM-Y
RENAULT 18 GTD
	

PM-Z

VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3
	

PM-AU   

Concesionario Oficial      

AUTOS MARTORELL S.• A. 
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx. 

Ngr 
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Dissabte dia 12 de maig.—A la sala del Cinema Felanitx, a
les 9,30 del vespre, concert a càrrec de la «Capella Oratoriana»,
amb acompanyament d'orquestra.

Diumenge dia 13 de maig.—A la Casa dc Cultura, a les 21,30,
actuació del quintet de metalls «Palma Brass Quintet».

Divendres dia 18 de maig.—Al Cinema Felanitx, a les 22 , 15,
concert a carrec de l'Orquestra Simfònica de Balears, «Ciutat
Palma».

Diumenge dia 20.—A la Casa de Cultura, a les 21,30 h., recital
de piano d'Andreu Riera Gomila.

Dilluns dia 2I.—A la Casa de Cultura, a les 21,30 h., concert
de violi i piano a càrrec de Lukas David (violi) i Antja David
(piano).

Dijous dia 24.—A la Casa de Cultura, a les 21,30 h., concert
de clarinet i piano, a càrrec de Tomas Picornell i Pasqua! V. Mar-
tinez (clarinets) i Francisca M.a de les Mercès Pons i Joan Car-
tes Falcon (piano).

Diumenge dia 27 de maig.—A la Casa de Cultura, a les 21,30
h., recital de piano de Joan Moll i Marques.

Patrocinen aquest cicle musical . l'Ajuntament de Felanitx i el
Conseil Instilar de Mallorca.

IMPAGADOS
MOROSOS

-Gabinete-técnico •especializado
-Cubrimos ámbito nacional
-Gest'Lón directa y eficaz
-Resultados inmediatos

Informes comerciales CEMSA Tel. 461111

HARLEM
JAZS

Vos comunica la seva reobertura, dijous
dia 27, amb sorpreses agradables

Port Petit
Cala D'OR   

cine prind al    

Viernes 11, sábado 12, 9'30 noche y domingo 13 desde las 3

PAUL NEWMAN en su última gran película

Escándalo Blaze y Regreso del Rio Kwai
Viernes 18, sábado 19. 9'30 noche y domingo 20 desde las 3

No todos los extraterrestres vienen del espacio. Guarda tu
aliento para gritar

17rui Rtípi Espariola
FELANITX

CONFERENCIA
El próximo jueves día 17 de mayo,

personal de la Asamblea Balear de
Ia Cruz Roja Española, impartirá
una conferencia en Felanitx, para
tratar el tema: ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA CRUZ
ROJA ESPAÑOLA.

Este acto, tendrá lugar en la Casa
Municipal de Cultura a las 2130
horas.
SOCORRISMO

Todas aquellas personas interesa-
das en realizar un curso de Soco-
rrismo y Primeros Auxilios, pueden
solicitar información en el Puesto de
Socorro de Felanitx. Dicho cursillo
dará comienzo a finales de este mes
de mayo y tendrá una duración
aproximada de 40 horas. El plazo
de inscripciones finaliza el próximo
dia 25.

El Delegado Local

Compara tu Renault 21 cinco puertas
con los otros.

Compara los niveles de potencia:
Desde 74 a 120 CV.

Compara el equipamiento. Que
incluve de serie, por ejemplo: Ordenador de
abordo CIA El. llamas de aleacion ligera
(TXEY'R,Rli(,) DX) o sistema ABS en tres
(itJ las versiones

Compard los detalles. Cuino el aire
acondrio ,, ado V dir ,Jccion asistida de serie,
taps t alto de garna o

Amate a ti

Pink
«I. Joan Czpi»

El Conseil Escolar d'aquest Cen-
tre ha sollicitat a la Conselleria d'E-
clucació i Cultura l'autorització per
impartir l'ensenyament en la nostra
lk-ngua als nivells de Preescolar
!cr. d'E.G.B. a partir del proper
curs 1990-91.

ES TRASPASSA

JOLIUS
NIAJOII, 84

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO
amueblado, 1. a línea, 3 dormito-
rios, bario, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643

GAMA R-21
telemando de apertura de las puertas.

Más la posibilidad de extensión de la
garantía a 5 años, a través de la Tarjeta
Renault.

Y, por último, compara el precio.
Entenderás por clue las comparaciones
son odiosas. Pan, quien las pierde.

Renault 21
5 Puertas

mismo.

Profundidad SEIS y Eternamente Amigas

Cafeteria S A II B A
REAPERTURA HOY

Cala Marsal
	

Tel. 824352

PORTO-COLOM

150.000 PTS. MENOS POR LA

lillaglilate gut , 	unipr,),

1711CISCO MANRESA, S. A.
O'S - Tels. 581984 -581985 - 07200 -FELANITX

RENAULT FELANITX



Directamente del promotor
OFERTA ESPECIAL HASTA EL 15 OE MAYO

ULTIMOS 3 PISOS
3 DORMITORIOS, APARCAMIENTO INCLUIDO

Precio 6.500.000 Ptas.
INFORMACION Y VENTA:

C/. Nofre Ferrandell, 23, de 17 a 19 h. - Tel. 582033 o en horas de
oficina, Tel. 833116

NUEVA SEAT TERRA

IESEL
Llega laz

VIAJES frJmax TOURS sg, 

C. Major, 28

INFORMA
Tel. 582113

watts'   

TENEMOS EL PLACER DE COMUNIARLES QUE VIAJES
FELANITX TOURS, SA. SERA DURANTE EL PRESENTE AÑO
LA UNICA AGENCIA DE LA COMARCA QUE ACEPTE VALES
DEL INSALUD.

PARA MAS 1NFORMACION, DIRIGIRSE A NUESTRAS OFI-
CINAS.

SUT. EN LOS SO, MU.

AUTOMOVILES FELANITX, S. A.
TALLER Y EXPOSICION: Ctra Campos. s/n.
Teléfono 5815 77

FELANITX

Renovació de «Felanitx Cultural»
El passat dia 2 de maig, l'entitat

«Felanitx Cultural» celebra junta ge-
neral per tal de renovar els càrrecs
directius.

Les persones que integren la nova
junta són les següents:

President, Sebastià Massutt Ni-
colau.

Secretari, Gabriel Bordoy Valens.
Vice-President, Jaume Barceló Oli-

ver.
Vocal 1r, Joan Antoni Miró Fuster.
Vocal 2n, Gregori Vicens Julia.
«Felanitx Cultural», després d'a-

questa remodelació, que suposam
resoldrà uns problemes que arrosse-
ga des de fa alguns mesos, manifesta
la seva disposició de collaborar amb
totes les entitats felanitxeres que
treballen en la creació i manteni-
ment de l'ambient cultural, en la
defensa i recuperació de les tradi-
cions i costums, la protecció i de-
fensa dels espais naturals i la pro-
mock) i normalització de la nostra
Ilengua com a vehicle de cultura que
permeti una major integració entre
tots els habitadors de la nostra con-
t rada.

Avui, estrena de «Ja hi som tots»
a Son Valls

Avui; a les 730 del vespre, al Cen-
tre Cultural de Son Vallss (j no a
Son Mesquida com diguerem per
error la setmana passada), tindrà
Hoc la pre-estrena de l'obra original
del nostre paisà Joan Manuel Chilet,
«Ja hi som tots».

El grup «Gent de bulla» reneix,
després d'uns anys de letargia, amb
aquesta obra escrita p'En Chilet i
que ell mateix dirigirà.

Poc més d'una dotzena de perso-
nes intervenen, be com actors o com
a tècnics, en el muntatge de la co-
media, que sera estrenada oficial-
ment el proper dia 9 de juny a Fe-
lanitx.

Celebram de bon-de-veres el re-
llançament del grup «Gent de bulla».
En properes edicions tenim intenció
d'ampliar in f ormació entorn a
aquesta obra.

El grup «Es Cadafal»
Dissabte passat, al cinema Fela-

nitx, el grup «Es Cadafal» d'Algaida
ens oferi la seva versió de .Sa Ma-

[Iona du es maneig» de Pere Ca-
pella.

Vulcm constatar el on quefer
d'aquest grup, que ens presenta amb
prou encert i dignitat aquesta obra
ja clàssica del teatre popular ma-
llorquí.

Club d'Esplai «Albada» i M1JAC
Avui dissabte, a les 4 de la tarda

s'obrirà al públic" la tómbola que
han muntat cl MIJAC i el Club cl'E-
plai Albada a benefici de les activi-
tats d'aquests grups parroquials, en
el local dels baixos de la Rectoria.

I demà diumenge i diumenge que
vé dia 20 es muntarà una taula a la
fira amb prendes de vestir i calçat,
a la plaça de Sa Font, amb la ma-
teixa finalitat.

Els animadors i monitors d'a-
quests dos grups esperen la collabo-
rack') de tots.

Un nou disc d'«Interminables»
Aquesta setmana ha sortit a Ma-

drid, produit per «Management Sal-
vatge» i «La Espectacular» un mini
LP del conjunt felanitxer «Intermi-
nables».

La nova placa, conté sis cançons,
«Recuerdos», «Bourbon y mujeres»,
«Tirado en la ciudad», «Copa tras
copa», Blues blues» j «Maldita mi
suerte».

Suposam que no es torbaran molt
a fer la presentació a Mallorca d'a-
quest nou disc, que se suma a la
producció del prestigiós conjunt fe-
lanitxer.

Des d'aquestes planes desitjam i
auguram un gran exit al nou produc-
te musical.

El concert de l'Orguestra
Simfònica

Volem cridar l'atenció entorn a
l'hora de començament del concert
que oferirà l'Orquestra Simfònica de
les Balears el proper divendres dia
18. Contràriament al que figura als
programes editats i al que anuncia-
rem la setmana passada en aquest
periòdic, l'hora de començament se-
ra les 10'15 del vespre.

El teléfon del Centre de Primers
Auxilis de la Creu Roja

Comunicam al públic que el tele-
fon del centre de primers auxilis de

Ia Creu Roja recentment entrat en
funcionament, es el 582885, així com
que els seus serveis són permanents
al Ilarg de les 24 hores del dia.

Nou imbornal al carrer Caldentei
La setmana passada queda 1:est un

imbornal que al començament del
carrer Caldentei abraça tota la seva
amplada, per tal d'absorbir les
aigües de . pluja que en aquell in-
dret arriben a uns nivells alarmants
els dies que plou.

Esperem que el nou absorbidor
sia eficaç i que se'n puguin cons-
truir alguns més per aquella barria-
da.

Llar de la Tercera Eat - Inserso
CONFERENCIA: Dijous dia 17, a

les 5 del capvespre, a càrrec de Gas-
par Valero i sobre el tema, «Carbo-
neros y carboneras» (amb projecció
de diapositives).

Patrocina la Conselleria de Cultu-
ra del Govern Balear.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre a la Capella de la Caritat hi hau-
ra Vigilia. Es prega puntualitat.

Oorteig «Paga extra» cie
«Sa Nostra»

En el sorteig «paga extra» per a
pensionistes efectuat per la Caixa de
Balears, ha sortit agraciada Andreua
AbrinaS Huguet, del carrer de la
Porteria, 34, amb 25.000 ptes.

Capella Teatina
MISSA SUFRAGI

Avui horabaixa, a les 7, a l'església
dc Sant Alfons, se celebrara una mis-
sa en sufragi de D.a MIquera M.a Va-
guer Bonet, que va morir recent-
ment a Ciutat. Cantara aquest cor.

VENDO PLANTA BAJA en Porto Co-
lom, con fachada a tres calles,
Mendez Núñez, -Navegación y Ma-
rina.
Informes: Tel. 580481 (llamar no-
ches)

informació local

última tecnologb diesel euroeea:
Nueva SEAT TERRA Diesel.
• COO un nuevo motor de 1.300 cc.,
• Nueva caja de cambios de cinco

velocidades.
• Servofreno.
• Suspensidn BTN.
• Amplio espacio de carga.
• Nuevo equipamiento interior.
• Confort de hIlisMO.
• Mínimo consumo.

La Nueva SEPT' TERRA Diesel es la
furgoneta diesel ink avanzada con el peson
mks sorprendente del mercado:

SOLO""t 026 000 S•_ _ _ PTA
Ames Red 61■11.. I sr el 111.1•••■• 	 •••••••••••■••••

Ademis, LISEAT le ofrece un 10%
*Aram= y todas Ias ventajas del
leasing: sin entracts.c-uotas
y desgravables de sus impuestos.



NEGRAS PERSPECTIVAS PARA EL FUTBOL LOCAL

Dimitió la Directiva del C. D. Fetank

ENYSA N Artículos y productos para reno-
vacidn y saneamiento de edificios

Necesitamos autónomos:
• {	 •

electricista
I'() ntanero
especialista en calefacción
especialista en piscina
montadores de cocina

q UV realicen trabajos a base de presupuesto.

Inf.: Tel. 575601
Lunes - Viernes de 8 - 10 de la tarde (Gerardo)

•1•1114A 28••■-+//4

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
ODONTOLOGO — DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA

Participa la próxima apertura de su
CLINICA DE ORTODONCIA

(Prevención y corrección de malposiciones (lentarias)

en C. Miguel Bordoy, 22 	 Felanitx
TELEFONOS 58.17.97 y 58.26.23
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El pasado viernes día 4 de mayo
en la Casa de Cultura se celebró
una ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA, que . tuvo escasa
repercusión entre los aficionados y
socios del club felanitxer. En total,
entre el nutrido grupo de directivos
y allegados al club y algunos socios
se - contabilizaron una treintena de
personas. Así están las cosas, mal
se vislumbra el panorama futbolís-
tico local.

La actual directiva presentó la di-
mi sió n, con caracter irrevocable. • ya
quo' el' perfodo de su mandato había

• ' • •
De ; entre los asistentes se intentó

localizar a alguna persona que qui-
siera hacerse • cargo de la entidad.

No hubo, claro, ningún voluntario.
Ante la falta de iniciativas, se obli-

gó a la actual directiva a nombrar
una GESTORA con caracter provi-
sional, integrada por miembros de
Ia anterior Junta Directiva, que es-
tará presidida por Rafael Barceló,
como vice-presidente Juan Vidal, te-
sorero Jaime Artigues, contable
Juan Martorell y Toni. Nadal como
secretario.

El ex-presidente Miguel Oliver fue
bastante explícito. Dijo que las ar-
cas merengues estaban vacías. Hizo
hincapié en el buen hacer de la plan-
tilla, que se esforzaba por- la buena
marcha del equipo, pese a que hace
mucho tiempo que no perciben di-
nero alguno y no tienen esperanzas

de cobrar cantidades acordada..s . a .

principio de temporada. La escasa
afluencia de público al oTorrentó»
hace que cada domingo la recauda-
ción no baste para pagar el colegia-
do de turno, por lo que los directi-
vos deben costear en parte el capí-
tulo de arbitrajes de su propio bol-
sillo. Si se esperaban más socios que
Ia temporada 88-89, que fueron 152,
este año no han sido más que 111,
cifra irrisoria para solventar los
gastos de los equipos cantera, que
también son cuantiosos. Es más, los
jugadores del primer equipo tienen
que pagar la gasolina, botas... etc.
de sú pecunio.

En fin! que el horno no está para
bollos. Mal se présenta la situación
de cara al futuro. Ni los represen-
tantes de loS partidos politicos PP y
PSOE • aportaron S'Oluciones. .EI
avuntamiento todavía no ha satisfe-
cho las subvenciones acordadas, y la
realidad es que la temporada está
punto de finalizar. •

El actual concejal de Deportes,
Cristóbal Bennasar, habló de bue-
nas intenciones, pero la verdad es

	—
COMPRARIA 10.000 m2 dc terreno

cerca de Felanitx, preferiblemente
carretera Manacor.
Interesados pónganse en contac-
to Tel. 677171

VENDO CASA DE CAMPO, con
sin terreno, a 7 km. de Felanitx,
carretera de Petra.
Informes en esta Admón.

_Ave todavía no sabía•en que podrían
consistir las ayudas que podría apor-
tar el consistorio. ¿!?

En definitiva, queda abierto un
plazo de unos cuarenta días para
presentar candidaturas a la Presi-
dencia del C.D. Felanitx.

Ya lo saben, si alguien está intere-
sado en regir los destinos del fútbol
felanitxer puede presentarse cuanto
antes mejor por el bien del fútbol
local De lo contrario el futuro está
tan negro, que puede desaparecer el
fútbol en Felanitx por mucho tiem-
po.

GORI Y MAIKEL

hoga • a la exposichin  ðe , Electrodomésticos en
/MI

hiper frellanitx
con OS mejores precios

TV. 14"
Video ITT. 3720
Cinta Sony E-180 (3 horas)
Frigoríficos 	 desde
Cocina 3 Fuegos

28.900
54.900

540
28.900
18.900

Lavadoras Carga Frontal
Lavadora Carga Superior
Horno Empotrable
Encimera 4 gas

34.900
44.000
18.500
12.000

Radiola, Sony, Miele, Candy, lgnis, Super Ser, etc.

hiper Felanirx Precios de hiper cerca de usted.
aft: cow/



Miquela maria Vaquer Bonet
Vda. de Joan Mora Ferrando

va morir a Palma, el dia 27 de maig de 1990, a l'edat de 95 anys
havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció  Apostòlica.

Al cel sin
Els seus fills M." de Lourdes i Gabriel (Veterinari); tills politics Joan Bestard Mas i Joana

Ramon Soler; nets Joana, Miquela M.", M.a de Lourdes, Joan, Andreu i Sebastia; renéts i els ¡titres
familiars vos demanen que volgueu encomanar-la seva anima a Deu. La missa que se celebrara
avili dissabte, a les 7 del capvespre, a l'església de Sant Alfons, sera en sufragi de . 1a seva anima.

FELANITX

ATLETISME
SEMI-MARATHO ILLA D'EIVISSA

El passat dia 18 de marc; es va ce-
lebrar el IX Semi-Marathó Illa d'Ei-
vissa, Memorial Rafel Coll.

Hi va haver poca participació, no-
mes 50 atletes, però d'alt nivell.

La sortida es va donar a les 10 h.
del mati, i el recorregut va ser de
21'200 quilòmetres. El protagonista
de la prova va ser el fort vent que
varen haver de suportar el corre-
dors.

Les classificacions min les se-
giien ts :

1 José P. Villa, 1'09'03, Club Jorna-
Toledo

2 Antoni Peña, 1'09'56, Colonya-Po-
llença

10 Francesc Algaba, 1'23'42, C.A.
Opel-Felanitx

12 Sebastià Adrover, 1'24'02, C.A.
Opel-Felanitx, 2on. Categoria Ve-
terans

25 Victoria Martínez, 1'29'13, C.A.
Opel-Felanitx

31 M. Antònia Caldentey, 1'33'58,
C.A. Opel-Felanitx, 2a. Categoria
Femenina

35 Joan Huguet, 1'36'58, C.A. Opel-
Felanitx

I CURSA POPULAR FESTES DE
SA COLONIA DE SANT JORDI
El passat dissabte dia 21 d'abril a

les 10'30 h. del mati, es va celebrar

aquesta primera carrera de les fes-
tes de la Colònia, amb un recorre-
gut de 6'900 quilòmetres.

Desgraciadament es va encarregar
de la seva organització el Sr. Pefial-
ver i, com ja ens te acostumats, va
ser un desgavell.

Com a mostra podem dir que en
Ia categoria que hi sol haver més
participació, que es la de 18 a 101
anys, nomes hi bagué 8 atletes. Hem
sabut després que molts dels corre-
dors que habitualment es desplacen
a diferents localitats, no en sabien
rés d'aquesta carrera.

Pel mateix motiu no vos podem
oferir les classificacions completes,
i les que hen aconseguit pels nostres
medis, son les segiients:
1 Francesc Algaba, Felanitx, 22'37'04

C.A. Opel-Felanitx
2 Sebastià Adrover, Felanitx, 23'18'04

C.A. Opel-Felanitx
3 Francesc Carrión, Manacor, Ficli

pides-Palma, 23'37'15
4 Joan Tur,.. Felanitx, _25'06'61, C.A.

Opel-Felanitx

5 ?, 25'46'58, Independent  Colònia
6 Antoni Vallbona, Calonge, 25'54'59,

C.A. Opel-Felanitx
7 Joan Huguet, Felanitx, 26'02'45.

C.A. Opel-Felanitx
Esperam que l'any que vá es cer-

quin altres organitzadors que sens
dubte ho feran millor.

El proper diumenge dia 13 de
maig es celebrarà la cursa de Porto-
Cristo a Manacor. Esperam la vostra
participació.

XIII MARATHON POPULAR DE
MADRIT

LVI CAMPIONAT D'ESPANYA
MASCULI

X CAMPIONAT D'ESPANYA
FEMENI

VIII CAMPIONAT D'ESPANYA
VETERANS

El diumenge dia 29 d'abril es va
celebrar la tretzena edició de la Ma-
rathón Popular de Madrit, molt ben
organitzada pel Club MA.PO.MA.

També es disputaven els Campio-

nats d'Espanya Mascult, Femení i de
Veterans.

Com ja es habitual la participació
fou molt nombrosa amb quasi 4.000
atletes, dels quals acabaren la cursa
uns 3.000.

El temps va ser bo, un poc enni-
gulat i per tant beneficiós per
aquest tipus de prova, afavorint que
es batrés el récort.

El recorregut urbà de 42'195 qui-
lòmetres, amb la sortida al parc de
Æl Retiro», era bastant dur per
mor de les pujades i baixades del
circuit, ja que la ciutat es troba a
600 metres d'altura.

El campió fou el brasiler Jose Cé-
sar Souza, que arriba a la meta amh
un temps de 2'14'10 b. El premi en
metaHic que rebé va ser d'un milió
de pessetes, més 50.000 ptes. per ha-
ver batut el rêcort.

A continuació vos oferim els re-
sultats d'alguns dels atletes mallor-

,,quins que hi parpafen:

Emilio de la Cámara, 2'33'10, Fichpi-
des-Palma, Sub-Campió d'Espanya,
Categoria Veterans 40/45
Francesc Algaba, Felanitx, 2'56'29,
CA. Opel-Felanitx
Francesc Cuadrado, 2'57'46, Colonya-
Pollença
Victoria Martínez, Felanitx, :1'10'10,
C.A. Opel-Felanitx
Lluís Ortega, 3'10'11, Colonya-Pollen-
ça
Josep Puig, Manacor, 3'19'42, CA.
Opel-Felanitx
Joan Huguet, Felanitx, 3'20'29, CA.
Opel-Felanitx
M. Antònia Caldcntcy, Felanitx, C.A.
Opel-Felanitx, 3'20'29, Sênior Feme-
nina
Margalida Adrover, Felanitx, 3'3538,
Joan Capd-Felanitx, Veterans Feme-
nina

Cal destacar la bona marca acon-
seguida per l'Arbitre de futbol Emi-
lio de la Camara, del Club fidípi-
des, que es va proclamar sub-cam-
pió d'Espanya en la Categoria Vete-
rans de 40 a 45 anys. Aquest títol
l'ostentava l'any passat l'atleta fela-
nitxer Sebastià Adrover, del C.A.
Opel-Felanitx, que va haver d'aban-
donar la cursa al quilòmetre 17 com
a conseqüência d'una lessió.

Club d'Atletisme
Opel-Fielanitx

Venta de motos y
ciclomotores nue-

. vos y usadds.
MERCADO DE OCASION

— Yamaha 250 E.
— Yamaha T2R - 80
— Yamaha 750 E.
— Vespa 75 - PM-AB
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE CORES

Y MOTOS

NECESITAMOS
Oficial y peón carpintero
para taller en Porreres

Informes: Tel. 647201

ROGAD A 1)105- EN CA RIDAD POR El, ALMA DE

Juan José, Membrilia Martínez
que falleció en Cala Murada, el dia :5 de mayo de 1990, a la edad de 65 aiios,

habiendo recibido los santos Sacramentos y la Rendición Apostálica

Su afligida e.sposa Olvido Guerrero: l'enfumas 1í. Luisa y Fauslina; ahij6dos; hermanos
politicos, sobrinos, primos y denuis familia, ruegan una oración por su eterno descanso.

Casa moi Inopia: Circulo 1 n 'un, 144 Cala ill arada



Anialisis Cliniques
Joana Garda' s

FARMACEUTICA ANALISTA

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX
Tel. (Fax) 581614

Anblisis:
GENERAL DE SANG I ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGÜES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36	 Tel. 58 22 33

INTERCUIRIA, S.A.
Via Arnesto Mestre, 25 - Felanitx

Fabricación y venta de muebles de
cocina y baño

Precisa para su departamento comercial
— JOVEN CON SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
— CARNET CONDUCIR CLASE B
— NOCIONES DE DIBUJO Y CARPINTERIA

Ofrece
— TRABAJO TODO EL AÑO
— NOMINA SEGUN APTITUDES
— S.S. A CARGO DE LA EMPRESA

Interesados: Tel. 580257

Carnicería Mari Carmen
`ASUNCON - TEL 576005

Porto-Colom

Abierto todos los días
HORARIO: DE 9 A I MAÑANAS

DE 5 A 8 TARDES

DOMINGO: DE 9 A 1 MAÑANAS

A SU SERVICIO CON LA CALIDAD DE SIEMPRE
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vida social
PRIMERES COMUNIONS

La nostra parr3quia ha dedicat ja
Ires ocasions a la celebració comuni-
taria cle la primera Comunió. Agues-
tes Eucaristies han estat els dies 22
i 29 d'abril i 1 de maig a les 5 del
capvespre.

El primer dia varen rebre el sa-
giament els nins Guillermo Cabezas
Castillo, Jaume Barceló Ballester,
David Núñez Seguí, M.' Rosa Mar-
tinez Fernandez i Josep Manresa
Nadal.

El dia 29, el reberen Natividad
Losa Vera i Jose Luis Rodriguez.

I el dia 1 de maig, Jaume Marto-
Bordoy, Anna Adrover Oliver,

Antoni i Francesca Adrover Nicolau
i Gloria Fernandez Ramos.

A la parràquia de Sant . Isidre de
S'Horta dedicaren el dia 1 de maig
a aquesta celebració i reberen el sa-
grament els nins Catalina Grimait
Vallbona, Pau Andreu Lladó Adro-
ver, Maria Neus Ferrer Adrover i
Agustina Adrover Forteza.

Enviam a tots els nou-combre-
rants la nostra més cordial felicita-
ció i la feim extensiva als seus pa-
res.

BODA
Dissabte passat a migdia a la Par-

ròquia de Sant Miguel s'uniren en
matrimoni els joves Miguel Adamuz
Rodriguez i María de los Llanos
Beas Bermúdez. Beneí l'enllaç en
nom de la Iglesia Mn. Antoni Fiol.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius, D. Jose Ada-
muz i D Isabel Rodriguez; D. Jo-
se A. Beas i D" Sagrario Bermú-
dez.

Testificaren l'acte matrimonial pel
nuvi D. Antonio Corraliia i D. Jose
Cano i per la nuvia el seu germa Jo-
se Antonio i Margalida Puigrós.

Després de la cerimònia els convi-
dats foren obsequiats amb un dinar
que fou servit en el Restaurant El
Cruce.

Enviam la nostra enhorabona als
novells esposos.

NOCES D'OR
mArilitimnsams

Dissabte passat celebraren les no-
ces d'or matrimonials, els esposos
D. Joan Soler i D. 3 Catalina Cabrer,
motiu pel qual a mitjan horabaixa
es reuniren juntament amb els fa-
miliars i nombroses amistats en una
in issa d'acció de gracies que conee-
lehraren a l'església del Canine de
Portocolom Mn..losep Sastre i Mn.
Teodor Snail.

Després gaudiren tots plegats d'un
buffet que fou servit pel restaurant
.Cesar».

A les moltes felicitacions rebudes
pel matrimoni Soler-Cabrer, hi afe-
gim la nostra més cordial. Que per
molts anys.

o 
Diumenge dia 5 es complí el 51n,

aniverSari del casament dels espo-
sos D. Miguel Cantallops Pons i D.a

Damiana Marti Surier.
Per aquesta circumstancia el ma-

trimoni Cantallops-Martí, juntament
amb els familiars més apropats as-
sistiren a una missa d'acció de gra-

cies en el Convent de Sant Agustí.
En tan venturosa avinentesa els

enviam la mes sincera enhorabona.
Que Dal les conservi la salut per
molts anys.

NECROLOGIQUES
El passat dia 27 d'abril entrega

l'anima a Deu a Felanitx, a l'edat
de 78 anys i després de rebre els sa-
graments, D. Rafel Ferrer Huguet
(Reus). D.e.p.

Reiteram el nostre condo! a la se-
va familia i d'una manera especial a
la seva filla D.a Magdalena i fill po-
litic D. Jose Luis Rubio.

o 
El divendres dia 27 d'abril, des-

cansa en el Senyor a Ciutat, a 95
anys i després de veure's conforta-

da amb eis sagraments, D.a Miquela
Maria Vaguer Bonet, Vda. de Mora.
Al eel sia.

Enviam la nostra met; sentida con-
dolencia als seus fills ll.. M.a de
Lourdes i D. Gabriel, fills politics
D. Joan Bestard i D." Joana Ramon
i als altres familiars.

Dissabte passat passa d'aquest
món a l'altre a Cala Murada, a l'edat
de 65 anys i després de rebre els
sagraments, D. Juan Jose Membrilla
Martinez. I.D.V.

Volem transmetre la nostra con-
dolencia als seus familiars i d'una
manera especial a la seva esposa

Olvido Guerrero.

Sobre la Bodega
Cooperativa

A la reunió celebrada el passat dia
2, per un grup dc soeis de la «Bo-
dega Cooperativa» per tal d'afrontar
la crítica situació de l'entitat, s'ob-
tingueren el percentatge de firmes
necessaries per sollicitar de la Junta
Rectora la convocatòria d'Assemblea
General, per a la qual proposen el
següent ordre del dia:

1.—Lectura de l'Auditoria de
Comptes i del Pla de viabilitat.

2.—Lectura i posada a disposició
dels sócis dels balanços de resultats
dc comptes dels anys 1986, 1987 i
1988.

3.—rnforme sobre els pagaments
pendttipts, amb detall de les quanti-
tat. que corresponen a cada anua-
litat.

4.—Solicitar la presència d'un de-
legat del Ministeri de Treball per a
posteriors assemblees generals.

I 5.—Pregs i preguntes.
El nombre de signatures que ava-

len aquesta petició fou d'un cente-
nar.

AraTment •
La Llar de la Tercera Edat i el

Centre Cultural de Felanitx agraei-
ven a la Parròquia de Sant Miguel i
al Convent de Sant Agustí les seves
aportacions a la Mostra Bibliogràfi-
ca que se muntà amb motiu de la
Festa del Llibre.
•=1••=1=1. 
SE V ONDEN PISOS EN PORTO-

COCOM. Parte Aduana. Facilida-
(Ws.
In formes, Tel. 575083

SE VENDE PLANTA BAJA con lo-
cal, muy céntrico. En Felanitx.
Informes, Tel. 580919

NECESITO APRENDIZ PINTOR
In 	 824001

SE TRASPASA TIENDA DE CON-
FECCION SAN REMO, en C/. Nu-
no Sanç.
Informes: Tels. 581178 y 581263

SE VENDE CHALET EN CALA MU-
RADA.
Infotiries: Tel. 580902

SE VENDE CUNA, CAPAZO, CO-
CHEtITO y diversos artículos be-
lle, con accesorios a juego. Algu-
nos prácticamente nuevos.
Informes: Tel. 581233

VENDO MOTOR FUERA BORDA
Yamaha 8 H.P. y un Johnson 15
H.P.
Informes: Tel. 582862

ES CERCA ADMINISTRATIU-A.
Preferible amb nocions d'anglés.
Informes: Tel. 582974

SE VENDE CASA GRANDE en Fe-
lanitx. Con torre-molino.
Informes: Tel. 833116

VENDO CASA en C/. Son Pinar, 103.
Infoirnes: Zavellà, 55. Tel. 580977

SE NIkESSITA REPARTIDOR per
a mfoest setmanari.
/of: A aquesta Administració



FELANITX

.(lulocares
514.441-Pjt

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA del C.D. FELANITX, sirvió
para demostrar que el FUTBCit FE-
LANITXER se puede ir denfrO de
seis semanas al garete. Se báhom-
brado una JUNTA GESTORA, presi-
dida por Halael Rarceló, pe-
ro es sólo una solución pakijera pa-
ra llegar al 30 de junio. Lbego; si no
surje un «milagro», o un • «caballo
blanco» veo la cosa alas negra que
la coyuntura turística de este año,
que ya 'es decir. Puro betún.

El fútbol sera o no importante pa-
ra los felanitxers, pero en el mundo
tienen su importancia, al menos se

Ia dan, baste con señalar la magni-
tud del caso de Martin Vazquez, un
jugador que abandona al Real Ma-
drid, y que ha sido la noticia «bom-
ba» no sólo en la prensa, ni la ra-
dio, sino en los mismísimos «Tele-
diarios». La gente gusta del «pan y
circo», que le vamos a hacer. Si que-
remos que el fútbol siga existiendo
en Felanitx, debemos arrimar el
hombro, cosa bastante improbable.
a El pasado martes en el «Bar

Güell» de Palma tuvo lugar una im-
portante REUNION de los miem-
bros de la «UNIÓ EUROPEA DE
MALLORCA» que preside JAVIER
GINER. El motivo fundamental era
organizar el «Seminario» que ten-
dría lugar los días 8, 9, 10 y 11 de
mayo a caballo entre CALA D'OR y
PALMA, con diferentes actos que
contarían con la presencia de per-
sonalidades de Alemania, Francia,
Luxemburgo, y de las Islas. Un pro-
grama de actos completísimo.

• El amigo JAUME MARTO-
RELL y señora han pasado una
apretadísima semana de vacaciones
en USA, invitados por la firma
«Fiat». New-York, Miami, Nassau...
etc. Sin poder casi dormir para con-
templar las numerosas maravillas
que han tenido oportunidad de vi-

siunar... Mientras, otro matrimonio
felanitxer, los VALLADOLID, tam-
bién disfrutaban de unos días de
asueto también en la grandiosa ciu-
dad de MIAMI, donde lógicamente
no llegaron a coincidir, habría sido
demasiado.

• En la sala «OLIVER MANEU»
el amigo GASPAR SABATER, «Gas-
pi», para los amigos, ha expuesto
por primera vez sus pinturas. El
periodista/pintor ha mostrado una
interesante colección de cuadros,
pletóricos de color y de superior
construcción. ¡ Enhorabona!

• En «SA TORRE DE SES PUN-
TES» ( Manacor) expone estos dias
VICENÇ TORRES. Toda una rigu-
rosa y poética visión de la pintura.

• En el «CINE FELANITX» te-
nemos una secuela de una célebre
película, «REGRESO A RIO KWAI»
y como base el Ultimo film protago-
nizado por PAUL NEWMAN. «Bla-
ze» es el título original, está dirigi-
da por RON SHELTON. Es una re-
ciente producción basada en hechbs
reales. Earl Long gobernador de
Louisiana, se ve inmerso en un es-
cándalo cuando un periodista saca
a luz sus relaciones con Blaze, Una
bailarina de «strip-tease». Dicho es-
cándalo acabó con la carrera polí-
tica de Earl, cosa que no sucede en
nuestro país. Una historia de amor
entre Earl y Blaze.

• El C.D. FELANITX si quiere
seguir aspirando a la salvación debe
ganar a la U.D. POBLENSE el do-
mingp en «Es Torreató». Sólo los
dos puntos pueden servir para me-
jorar ia clasificación, añadir algún
negativo podría ser ya fatal. La mi-

C. O. FENN
NOTA DE PRENSA

Por la presente se comunica a los
Sres. Socios y público en general
que a partir del próximo día 24 de
Mayo y hasta el día 9 de Junio dc
1990, queda abierto el plazo para
presentación de candidaturas para
Presidente de este Club.

Al mismo tiempo se pone en co-
nocimiento de los Sres. socios que
a partir de esta fecha quedan ex-
puestas en las oficinas del Club,
Campo «Es Torrentó» de 20 a 22 ho-
ras de lunes a viernes, las listas de
socios.

Las elecciones a Presidente serán
el día 25 de Junio próximo, en caso
de presentarse más de una candida-
tura, mientras que si solo se presen-
tase una en solitario, sería elegido
nuevo Presidente, por proclamación.

De no presentarse ninguna candi-
datura, la actual Junta Gestora pre-
sentaría su dimisión con carácter
irrevocable el día 30 de Junio de
1990.

sión no es del todo imposible, visto
que el histórico club que nos visita
esté en sus horas más bajas, inclu-
so Podría hasta descender, porque
hay una remota posibilidad. Sera
otro partido a cara de perro. Espe-
remos que los aficionados felanit-
xers acudan al completo, más ahora
que el Real Mallorca ya ha concluí-
do su temporada.

Suerte, porotie la verdad es que no
andamos sobrados de ella.

JORDI GAVINA 2.°

Fotografía - Perfumería

4IRER
Regalos' Primera Comunión

-Máquinas de escribir Olivetti
-Cámaras fotográficas
-Muñecas porcelana, peluches,...

-Marcos fotográficos, etc...

C. Mayor, 28
Tel. 580309

FELANITX

Auto - Lavado Felanitx
Precisa chicas para

lavado coches

Inf. Tel. 583385 	 C. Antonio Maura, 8

FELANITX

BAR-CAFETERIA
PERE

(PORTO COLOM)

Próxima apertura
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Mucho público en el «camp de
lútbol de Sant Llorenç». Varios fe-
lanitxers en las gradas.

FELANITX.—Parera, Matías, Rie-
ia, Roig, Lull, Galmes, Vadell, Feli-
pe, Mut, Pont y R. Juan. En el min.
51 Gallardo sustituyó a Pont y Sa-
grera hizo lo propio en el min. 74 en
lugar de Mut.

ARBITRO.—García Carrasco. Clá-
sico arbitraje casero. Se mostró in-
flexible con las tarjetas en perjui-
cio de los visitantes, en cambio con
los de casa fue mucho más toleran-
te. Dejó al Felanitx con diez jugado-
res en el min. 21 por expulsión de
Felipe (dos tarjetas) extremada-
mente injustificadas. Se le pidieron
tres faltas máximas en el Area del
Cardassar, alguna lo fue, no cabe du-
da. En definitiva, buen arbitraje
para los de casa y muy malo para
los pupilos de Acuñas, que fueron
los que buscaron el triunfo en to-
das las medidas que estuvieron a su
alcance.

Además vieron la amarilla Roig,
Galmés, Vadell, Rosselló y Ramón
(2), que en el min. 87 tuvo que aban-
donar el terreno de juego, dejando a
ambos equipos igualados con diez
jugadores.
LA GRAN OCASION DE FELIPE
Nada más empezar se vio que el

Felanitx iba a por todas, lejos de
encerrarse ob'igó a retrasar las li-
neas al equipo local. El juego, fra-
goso, pero no duro, ni menos con
mala intención, no estaba bien tren-
zado, pero las pocas oportunidades
del Felanitx de irse al ataque eran
sistemáticamente cortadas por el
réfere, algunas incomprensiblemen-
te con tarjetas.

La oportunidad de oro del equipo
visitante, llegó en una internada de
Juan por la banda, Mut dejó pasar
muy inteligentemente y Felipe a pla-
cer, a bocajarro chutó sin demasia-
da intención, obligando a un prodi-
gioso paradón del cancerbero Gal-
més. Fue la mas clara ocasión de la
tarde.

INFERIORIDAD NUMERICA
El Felanitx sin Felipe, expulsado,

bajó muchos enteros, pero eviden-
ció a un flojo Cardassar, que nunca
pudo marcar la pauta.

MUT, UN GRAN BATALLADOR
81 solito en la 2.a mitad, pudo con

sus defensores, que nunca pudieron
con sus artimañas, ni moverse
su sitio, para ayudar a las líneas
atacantes. El desgaste del ariete era
inconmensurable, pero hasta que se
realizó su cambio, el Cardassar se
vio obligado a vigilar su parcela
porque algunos balones peligrosos
siempre rondaron su portería. Los
cambios creo que fueron acertados,
Sagrera dio el tipo y Gallardo inten-
tó dar algo de mordiente ataque
felanitxer sin demasiado éxito. Pero
sin Mut el Felanitx dejó mucho es-
pacio para que los medios locales
bombearan algunos balones sobre el
portal de Parera, pero sin demasia-
da convicción. El Cardassar se abo-
nó desde un principio a las tablas,
que era a la postre el mal menor.
De los posibles penaltis, más vale
no hablar, no disponemos de movio-
la, ni falta que nos hace, porque las
cosas ni las evidencias pueden ha-
cer cambiar un resultado, el fútbol
es así, para rr4ayor gloria.

La salvación es posible, pero no
dejaría de ser —en caso de conse-
guirla— un verdadero milagro.

MAIKEL
1.a REGIONAL

CAS CONCOS, 2 - X1LVAR, 3
LOGICA DERROTA

El Líder, el Xilvar, pese al buen
hacer de los locales, finalmente pu-
do ganar este emocionante partido.

PROXIMO PARTIDO: ALGAIDA -
CAS CONCOS. Partido vital para
ambos equipos, incluso podría darse
la circunstancia de que el que per-
diera este interesante amacht» baja-
se de categoría.
2.` REGIONAL
S'HORTA, 2 - PUIGPUNYENT, 2

EMPATE COMO MAL MENOR
El rival, pese a su clasificación de

lo más regular, no era una perita en
dulce. El partido con diversas alter-
nativas terminó en una igualada con
goles que dieron salsa y vistosidad
al encuentro.

PROXIMO PARTIDO: CAMPA-
NET - S'HORTA. Posibilidad de pun-
tuar del S'Horta en este desplaza-
miento, ya que este equipo tan sólo
ha ganado tres partidos.

SE VENDE CASA en Porto Colom.
En C. Algar.
Inf.: Tel. 209686 (noche).

BASQUET ,

RESULTATS
Cadets:
ANDRATX, 	 98
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 31

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 72
ESPANYOL, 	 47
Sèniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 70
GESA ALCUDIA, 	 65

COMENTARI
Dos molt bons partits poguèrem

veure a Felanitx, gairebé els darrers
d'una temporada força avançada.

El dissabte, els JUNIORS donaren
espectacle del bo i aconseguiren una
clara victòria, elaborada en el pri-
mer temps, que ja acabà 37-17.
Aquest era el partit d'anada d'una
de les semifinals del trofeu «Jorge
Juan». Amb la diferència lograda,
25 punts, els de Felanitx ho tenen
molt be per tal d'arribar a la final,
contra el Syrius. Cal destacar Pere
Joan Fullana, que arriba als 20
punts; Rafel Lladó, que va jugar
molt be i aconseguí 12 punts i 10 re-
bots; Damia Amengual, que capturà
12 rebots i anota 9 punts; Tomeu
Maimó, autor de 10 punts i de vàries
assistències; i Mateu Julia i Bernar-
di, que foren eficaços, jugaren serio-
sament.

I el diumenge els StNIORS der-
rotaren el Gesa Alcúdia en el primer
partit de la Final de Mallorca. L'en-
contre va ser molt Ilarg, perquè a
la 1.a part se lesionaren dos juga-
dors alcudiencs. A la 2.a els Arbitres,
que tingueren una horrible actuació,
assenyalaren 38 faltes personals i se
Ilançaren 60 tirs lliures i, a més, va
ser expulsat un jugador visitant.

Tots dos equips ja han ascendit
a III Divisió i són, sensa cap dubte,
els dos conjunts més complets i in-
tegrats per jugadors molt joves.
L'Alcúdia és superior en el tir i el
Joan Capó destaca més en el joo in-
terior.

El Gesa aconseguí la major dife-
rencia a favor en el minut 19 (27-
35). En el descans cl marcador era
de 31-35. El major avantatge del
Joan Capó/Autocares Grimait arribà
als 38' (67-58), nou punts que s'hau-
rien pogut augmentar de no haver
fallat tants de tirs Mures cosa que,

per cert, afectà els clos equips. Men-
cionem la bona defensa dels de la
vila i l'actuació de l'incansable M.S.
Perelló qui va fer una feinacla en
cletensa i 20 punts en atac. Guillem
Amengual, amb els seus 21 rebots, 5
taps i 21 punts, avorrí els rivals de
bon de veres, sense sortir gens de
Ia seva línea habitual. Les assistèn-
cies dc Pep Sanchez teten aixecar el
públic dels seus seients i Tomeu
Salva no erra cap dels tirs llançats.

La nota menys agradable va ve-
nir de part dels CADETS que quasi
acaben fa temporada tal com l'ha-
vien començada, amb una sonora
panera. Contundent derrota, ja pre-
vista, després d'haber vist l'altre
dissabAe el potencial dels andritxols.
El marcador, en el descans reflectia
un 49-11 ,i això que cinc minuts
abans el parcial era més escanda-.
lós (39-2). L'únic aspecte positiu va
ser la labor de Jaume Adrover que
va-tenir la seva millor actuació de la
temporada. l mencionat jugador,
juntament amb Rafel Boyer varen
ser els únics que se poden salvar.
César Sánchez, tantes vegades bra-
vejat en aquests comentaris, no va
tocar bolla.

Finalitzada la temporada d'aquest
equip (24 partits), els màxims anota-
dors..:-ban estat César Sánchez (441
puntsj, Rafel Boyer (343) i Miguel
Nadal (103).

AQUESTA JORNADA
Els dos equips que continuen

competint juguen fora. Els júniors a
Ia pista de l'Espanyol, on han d'anar
a guanyar o perdre de poc per poder
passar a la final del «J. Juan». La
papereta dels seniors sembla més
difícil a Alcúdia. Guanyar allà, al
pavelló alcudienc, només ho ha assa-
borit un equip aquesta temporada,
en 14 partits: el Joan Capó, fa ja
més de mig any. Recordem que a
semifinals el Gesa ha superat el
Campos per diferencies de 32 i 49
punts,

.ki . LARRY CISTELLES

VENDO DOS CAMAS individuales
por 10.000 ptas.
Inf.: C. Juan de Austria, 22
Porto Colom, Tel. 57(305-I

Falanitx no pudo ni con el árbitro
ni con el gafe

Cardassar, O - Felanitx,

PERFUMERIA-ESTETEA

S'Arraval
Mañana domingo día 13, APERTURA

Tel. 582810
pin de S'ArraN al, 3 	 FELANITX

Els Sèniors dominen la final per 1 -
Arrancada exceLlent dels Júniors en el «Jcrge Juan»

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302
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Cdoms a la Sala
COSES SORPRENENTS I
LA PLACA DEL BAILE

Per l'acta de la Comissi& de Go-
vem de dia 23 del mes pas-st ens
hem enterat de coses que sorpre-
nen, tot i que la capacitat de sor-
presa esta molt esquinçada, no deixa
de desconcertar que els nostres di-
rigents acordin coses corn agues-
tes:

L—Pagaren 86.632 Wes. d'una pia-
ca commemorativa que glosava l'a-
graiment d'un particular al Batie
per haver fet asfaltar el pati del Col-
legi Joan Cap& La placa i el texte-
ensabonada el va comanar un par-
ticular, pea) ens ha sorprès moltis-
sim que el pagament el faci, amb els
doblers dels felanitxers, el Prát le.

2.—També acordaren pagar
599.872 ptes. per fer la fam4sa ma-
queta de la pretesa reforma del Mer-
cat Mirau per on aquest rebtftt es va
xapar en dos de 299.936 ptes4 per la
senzilla raó que només es pckt pagar
fins a 300.000 ptes. sense fer expe-
dient. Fitxau-vos que només hi fal-
ten 64 ptes. per arribar a les tres-
centes mil. El que no pot fer el Bat-
le és xapar rebuts d'un mateix con-
cepte i a' això ho fa moites vega-
des.

3.—També varen acordar solicitar
del Servei de Ports i Litorals la ne-
teja dels fons marins de Portocolom.
Volem recordar que el Sr. Grimait
va assistir fa poc a la Televisió Fe-

lanitxera al debat sobre el futur de
Portocolom i entre d'altres exquisi-
teses va dir que ell i l'Ajuntament
tenien molt en compte eis estudis
dels tècnics i científics que s'han fet
darrerament sobre les aigües de Por-
tocolom. Suposam que el Sr. Gri-
malt degué escoltar perfectament
l'opintO d'una Catedràtica que, pre-
guntada sobre la conveniência de ne-
tejar els tons marins de Portocolom,
va dir que seria una animalada molt
grossa el remoure els sediments que
aportaren les pluges de dia 6 de se-
tembre, així i tot el Sr. Grimait vota
favorablement el comanar la neteja
sense tenir en compte l'opinió de
l'esmentada catedràtica ni comanar
cap informe científic sobre les con-
seqüències d'aquesta «neteja».

I per acabar .una noticia que es
desprén del pressupost olímpic de
1990 del nostre Ajuntament. Les
obres que es pretenen fer a la part
de Sa Capella per fer les clavegue-
res i posar una xarxa de canonades
buides per aigua potable (recordau
que el projecte es det proveïment
d'aigua potable i no saben d'on es
provieran) aquestes obres singulars
es faran a força de contribucions es-
pecials. Recordam que a la part de
Sa Duana i ilateria només varen pa-
gar quatre betzols, quasi ningú va
pagar, no entenem perquè els de Sa
Capella han de ser menys afortunats
o almenys tan afortunats com els
que comanaren la placa-ensabonada
al Batle que no els varen posar con-
t ribucions especiais.

Futholet
Como viene siendo habitual por

estas fechas, el pasado sábado día
28 de abril comenzó en las pistas
del Çampo de Deportes de «Sa Mo-
la», el torneo de Primavera-Verano
de Futbito del presente año.

De momento, se vienel disputan-
do el torneo de la categoría «C»,
cuyos resultados de los partidos ju-
gados hasta la fecha son:
GRITTERS, 2 - ETS ARCS, 8
PINT. FELANITX, 1 - FONCAL, 8
ETS ARCS, 7 - PINT. FELANITX, 1
GRITTERS, 2 - RENAULT, II
PINT. FELANITX, 3 - GRITTERS, 4
RENAULT, 7 - FONCAL, 4

La clasificación, en estos momen-
tos está,liderada por el eqttipo ETS
ARCS con 4 puntos, seguido del
equipo RENAULT también con 4

Renau
hasta 3

puntos, el tercer y cuarto puesto lo
ocupan los equipos FONCAL y
CRITTERS respectivamente con dos
puntos cada uno y cierra la clasifi-
ccaiún el equipo PINTURAS FELA-
NITX con cero puntos.

Los partidos, se vienen jugando
miércoles a partir de las 19'30 horas
y los sábados a partir de las 17 ho-
ras. Así mismo, queremos, recordar
que a partir de hoy y hasta el próxi-
mo día 26 de mayo, queda abierto
cl plazo de inscripción para los tor-
neos de categorías «A» y «B», cu-
yas edades son: CATEGORIA «A»:
nacidos en 1979-80-81-82. CATEGO-
RIA «Bo, nacidos en: 1976-77 y 78.
Para más información e inscripcio-
nes pueden dirigirse al Campo Mu-
nicipal de Deportes o al teléfono-
582264.

Gori Vicens

GARANTIA, NACIONAL
1-Renault Ocasión le ofrece.

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom 1 a línea

VISTA PANORAMICA. 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA Y
COMEDOR-SALA DE ESTAR. ACABADOS La CALIDAD.

CARPINTERIA PVC EXTERIOR Y CRISTALES DOBLES CON
CAMARA. GRIFERIA MONOMANDO. MADERA PINO NORTE

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

Precios muy interesantes

INFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina).

It ()cask fe regala
recibos.

De entracia, kilo el 10%.
Elige tu nuevo coche, de cualquier marca

y precio, tu forma de financiación y llévatelo
por sólo el 10% del valor total. Esto, de entrada.

; El resto, en 48 meses.

VEHICULO PRECIO

OPEL CORSA 490.000

W. PASSAT 550.000

CITROEN LNA 290.000

SEAT PANDA 150.000

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

Te damos hasta 4 años para que puedas
pagar el resto cómodamente, en 48 recibos,
sin sentirlo.

Ycon3 recibos de recjab.
La sorpresa final.

RENAULT OCASION te regala 3 recibos si pagas
tu coche en 4 años y otras ventajas si lo financias
en menor tiempo.

Cuentas, además con el control de
seguridad que RENAULT OCASION
realiza en todos sus modelos y hasta
con Garantia de 1 año, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantiu, con toda seguriciod,
decídete en RENAULI ()CASON.

Te esperamos en.

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km 0'5 Tels. 581984 - 85 - CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 65 73 93




