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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX      

fl; inaguracid
Felanitx G» a rodella

Avui horabaixa a les 8 sera inau-
gurada a la Casa de Cultura la mos-
tra collectiva de pintura «6 FELA-
NITX 6», organitzada pel Centre
Cultural de Felanitx i que el passat
mes de marc; fou presentada al Cer-
cle de Belles Arts de Ciutat (Casal
Balaguer).

Aquesta coliectiva té la virtut d'ar-
replegar obra de sis pintors felanit-
xers actuals que representen altres
tantes tendències pictòriques.

Andreu Maimó i Gabriel Mestre
són els artistes més veterans, ja que
hem de situar les primeres ex nosi
doris als 1/cillants dels anys 1970 i

Mozart fou el protagonista de la
vetllada musical de dissabte passat,
en segona jornada de la «Setmana
deliVrúsica». A la primera part una
orquestra formada per diversos pro-
fessionals, sota la batuta de Gori
Mardis i amb Denis Menier com
flauta solista, interpretà el concert
per a flauta i orquestra núm. 2. A
la segona part, la Capella Oratoria-
na, amb acompanyament orquestral,
ens oferí un motet, un moviment
d'un Ofertori i el psalm «Dixit et
Magnificat» de Vespres. La direcció
d'aquesta segona pan fou n càrrec
de Denis Menier.

Diumenge el conjunt de metalls
«Palma Brass Quintet» oferí una
molt complida vetllada, amb un ra-
mell d'obres d'aquest gènere. Haen-
del, Bach, Drakeford, 'Scheidt, Jo-

Dimarts passat culmina el procés
de renovació de la Junta de Govern
de la Llar de la Tercera Edad, pro-
cès que s'ha desenvolupat d'acord
amb la normativa vigent.

Corn sia que el nombre de candi-
dats no fou superior al de càrrecs a
designar no s'hagueren de fer vota-
cions de cap casta, passant tots els
candidats a integrar la 'lista única
que conformaria la futura junta.

Sota la presidència d'Angela To-
mas, directora provincial d'INSER-
SO i d'altres càrrecs de nivell tam-
bé provincial, els membres de la
candidatura procediren a l'elecció
de president, dos vicepresidents i
secretari i després els elegits desig-
naren tresorer i repartiren les voca-

1975 respectivament. Quant a Rafel
Juan, Bernat Sansó, Pere Bennassar
i Jaume Prohens, els seus historials
artístics són més recents, arranquen
vers els anys 83 i 84.,

L'exposició reuneix entre dues i
quatre obres de cada un i esdevé
un mosaic molt escaient per conèi-
xer el que es produeix avui en dia
dins el camp de les arts plastiques
per aquesta contrada.

Esperam amb vertader deler la
mostra i la recomanam vivament a
totes les persones sensibilitzades per
Ia pintura.

plin, Cannon, Shotakovich i Petro-
vies foren els autors interpretats
per aquest conjunt integrat per Ju-
lio B ltrán i José Delgado (trompe-
ta), Mario Errea del Pago (trompa),
Rafael Bueno (trombó) i Juan Fco.
Montón (tuba).

Tres concerts son prevists per
aquesta propera setmana. Demà diu-
menge Andreu Riera Gomila ( mana-
cor 1965), ens oferirà un recital de
piano, dilluns el matrimoni Lukas i
Antja David (ja actuaren en un al-
tre ocasió a Felanitx donaran un
concert de violí i piano i dijous dia
24 Tomas Picornell i Pascual Martí-
nez (clarinet) i Francesca M. de les
Mercès Pons i Jean Carles Falcón
(piano) ens oferiran un concert de
clarinet i piano.

lies. D'aquesta manera la nova Jun-
ta de Govern guetta integrada de la
forma següent:

President: Rafel M. Rosselló Adro-
ver.

Vice-president: Rafel Cercla (Ex-
cursions).

Vice-president: Teodor Rigo (Re-
lacions associacions comarca).

Secretari: Joan Estelrich Prohens.
Tresorer: Josep M. Mascaró Pelli-

cer.
Vocals: Antoni Soler (Cultura),

Llorenç Rigo (Acció Social), Antoni
Barceló (Activitats recreatives),
Joan Forteza (Activitats artistiques),
Joan Obrador (Tallers i jocs de tau-
la) i Ginés Valverde '(Règim inte-
rior).

Els tames pendents
La primera qüestió que un ha de

resoldre després de quatre números
sense tenir contacte amb els lectors
és a quin tema convé donar prefe-
rència.

Cert que, a Felanitx, no ocorren
cada dia coses sensacionals; persa al
llarg d'unes setmanes han sorgit una
serie de temes que 136 mereixen un
tractament.

Per una part, tenim el tema, sem-
pre present, del Celler Cooperatiu,
doblement preocupant, perquè en el
fons és una conseqüência de la cri-
si general que afecta tota l'agricul-
tura mallorquina i que demana un
comentari per ell tot sol.

Després, continua perenne l'eierna
qüestió de l'urbanisme a Felanitx,
cfs problemes del qual l'Ajuntament
continua absolutament incapaç d'a-
bordar i més encara de resoldre de
manera adequada.

I es que, lamentablement, i ja és
un mal orbi-lie i sense remei, el nos-
tre Ajuntament sempre arriba quan
l'ase s'ha mort de rialles. Això s'ha
fet patent una vegada més amb la
reforma del Mercat Municipal. Hi
haurem de dedicar una rodella sen-
cera. De moment diguem que la gent
té la sensació que estam a punt de
gastar-nos 46 milions de pessetes in-
tentant ressucitar un mort que tan-
mateix no reviscolarà.

Curiosament, aquesta sensació  d'i-
neficàcia coincideix amb l'aprovació
d'un pressupost tan alt com no s'ha-
via vist mai, de manera que s'incom-
pleix aquell principi, que sempre ha-
víem donat per infallible, que diu
que amb doblers fan culleres.

Però no tot és negatiu. En qual-
que redol se fa feina, que a la llarga
haurà de donar fruit profitós: els
dos centres d'ensenyament primari

de la nostra població, a partir del
curs que ve, començaran a impartir
les seves classes en llengua catala-
na. Això se farà de manera progres-
siva. Ara, sera el primer curs; des-
prés, els dos primers i així successi-
vament. Se tracta de l'intent més
seriós d'aconseguir una presencia
plena de la nostra cultura a la vida
pública i al mateix temps donar les
facultats necessaries a tots els ciu-
tadans perquè vagi desapareixent
tota forma de discriminació i de bar-
reres que creïn aïllament entre les
persones que constitueixen la nostra
població sia quin sia el seu origen.

Com veis, tot un repertori que
hauren de tocar en setmanes succes-
sives.

Pirotècnic

L'Exposició de fors i
plantes

Malgrat que el temps sembla que
no hagi estat massa favorable per a
una floració Optima, l'exposició de
flors i plantes resulta prou atractiva
i amb 127 aportacions n'hi bagué su-
ficient per posar de manifest que l'a-
fició per les plantes ornamentals té
gran nombre d'adeptes entre nosal-
tres. Així, doncs, el dissabte hora-
baixa i el diumenge, gracies al con-
curs de la Llar de la Tercera Edat i
el Centre Cultural, un any més gau-
direm d'aquesta mostra que ens pot-
ta la flaire i el color de la prima-
vera.

Els premis per a les diferents sec-
cions foren atorgats de la manera
següent:

RAMS DE JARDf: Antònia Lladó,

(Passa a la pàg. 4)

LA SETMANA DE MUSICA

Nova Junta de Govern de la Liar.
Raid Rosselló és el mu president

Centre Cultural de Felanitx
*Manient de Felanitx

Avui dissabte, a les 8 del capvespre, a la CASA DE CULTURA,
inauguració de la mostra de pintura

FELANITX 6
PERE BENNASSAR
RAFEL JOAN
ANDREU MAIMO
MESTRE OLIVER
JAUME PROHENS
BERNAT SANS()
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PREU DE SUF3SCRIPCIO

Semestral: 1.625 ptes.

Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 20 St. Bernadi de Sena
DoinitiHa

Dill. 21 St. Secundi
Dim. 22 Sta. Rita
Dim. 23 St. Desideri
Dij. 24 Maria Auxiliadora
Div. 25 St. Gregori, para
Dis. 26 St. Felip Neri

LLUNA

Lluna nova dia 24

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 i
festius, a les 20,30 h.

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

Portocolom-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 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Francesc Piña
Gayh-Melis
Yliquel-Nadal
jaunie Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

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

580448-581144
Ambullincies

581715 - 580051 • 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

El Delegado Local

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION

— Yamaha 250 E.
Yamaha '17.11 - Si)

- Vespa 75 - X L PN1 - 1311
--- Sanglas 400-E

— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

PORTO-COLOM ALQUILO PISO
nuevo a estrenar, muy buena si-
tuación, con vistas al mar. 3 habi-
taciones, sala-comedor, 2 baños,
cocina, despensa, terrazas.

I. 'Informes, Tel. 461894

Fotografía - Perfumería

SIRER
Regalos Primera Comunión

-Máquinas de escribir Olivetti

-Cámaras fotográficas

-Muñecas porcelana, peluches,...

-Marcos fotográficos, etc...

C. Mayor, 28
Tel. 580309

FELANITX

ROGAD A DIOS EX CARMAD PM? EI, ,ILMA DE/.

Excmo. Sr. D. Pedro J. Bonnín Armstrong
(GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATOLICA)

que lalleció en Palma, el (lia 4 de mail() de 1990, a la edad de 89 «nos.
habiendo recibido los santos Sacramentos y la BendiciOn Apostólica

E. P. D.
Su alligiaa esposa: Doha Luisa Maria Rubert Armstrong; hija: Luisa 31."; hijo politico: Roberto

de Robert; hermana: Ana Inès; nietos: Roberto y M.' Luisa; nietos politicos: Teresa Navarro y Manuel
Rodrigue: e Isabel Llodra; hermanos politicos, sobrinos y (tentas familiares, al participar a sus
amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones.

El Excmo. y Ratina). Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la
forma acostumbrada,

FELANITX

Socie22 P.2J1ectura d'Animais
I Pluies de Mallorca

COMUNICAT

La Societat Protectora d'Animais
i Plantes de Mallorca aler!ar els
posseïdors de cans, per tal de que
no es deixin influenciar per un alar-
misme ciescontrolat i replL. de clades
infundacles, referent a la Leishma-
niosis. D'aqucsta malaltia, produïda
per un moscart, en poden ser victi-
mes els cans. En el cas d'un animal
malalt,clicara que toqui i Faino
aquest no es contagia. Onicament
pot succeïr, en el cas de que el mos-
cart piqui la persona.

14:1 Dr. Gustavo del Real, Cap del
Departament de zoonosis de l'Esco-
la Normal de Sanitat de Madrid,
ha portat a terme uns estudis en
profunditat d'animais atacats per
aquesta malaltia i ens atenem ais
seus resultats. En el cas de 92 per-
sones que han estat en contacte
amb 20 cans fortament parasitats,
el resultat és de 0 persones ataca-

Lles per Leishmaniosis. A Mallorca
l'alarma ha estat tan gran que uns
F50 cans, aproximadament, han pa-
gal amb llurs vides una campanya
alarmista i poc explicita. Els posseï-
dors d'aquests animais s'han de
preocupar de la seva salut acudint
a aquells que estan capacitats per a
donardes orientació sobre el par-
ticular.

Aprofit, també, aquest comunicat
per a congratular-nos per la recent
proposició de llei de protecció dels
animals (a la que presentarem algu-
nes esmenes i modificacions). El
nostre agraïment a U.M. per haver-
la presentada i a la resta de nlria-
mentaris, els quais en aprovar-la per
unanimitat, han demostrat l'alt ni-
vell europeu, del qual ens sentim
orgullosos. Aquesta llei sera de les
primeres de tot l'estat espanyol.

Arturo Lope, Veterinari.
President de la S.P. d'Ani-
mals i Plantes de Mallorca

Aiuntamant tio Felanitx
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

fihalitza el termini per a la re-

paració ciels desperfectes ocasionats
per les torrentades.

Felanitx, 3 de maig de 1990.

El Batle:
Cosme Oliver Monserrat

Cru Ptc': 'e.r7RILTInj .,A, Lui; 41 -

FELANITX

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 tendra una duración
aproximada de 40 horas. El plazo
de inscripciones finaliza el próximo
dia 25.



Fundat per
Climent Garau

I Arbona

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

Anàlisis:
GENERAL DE SANG I -ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGOES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

principalcine

VENN EMBARCACION
Glastron Coral 800

2 motores Mercrusier de 230 HP.
con emisora, ancla con motor eléctrico

y otros accesorios.
Precio 6.400.900 ptas.

(impuestos incluidos)

facilidades de pago 	 Inf. Tels 657388 y 657389

Anàlisis Clíniques
Joana Gamin Grimait

FARMACEUTICA ANALISTA

FELANITX

119r."1 Ll.Hit
PROGRAIA

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

Dilluns dia 21.—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 Pasqual V. Mar-
tinez (clarinets) i Francisca M.a de les Mercès Pons i Joan Car-
ies Falcon (piano).

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

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

Viernes 18, sábado 19, 9'30 noche y domingo 20 desde las 3
Durante tres semanas vamos a proyectar al mismo tiempo que

en Palma, tres fabulosos programas dobles de acción a precios
sensacionales.

Semana del espectador 250 pesetas

Profundidad SEIS y Cocodrilo asesino
Viernes 2, sábado 26, 9'30 noche y domingo 27 desde las 3

Otro fabuloso programa doble

Angel 3 y Last Platoon
PROXIMO PROGRAMA: «KICK BOXER»

(Pilabe COVS2Ti» 	 que la mar ha tret, merda; enmig
de tota sa Bassa Nova hi ha no sé

del Port, vaixells rovellats; ho has
Aviat 	 farà acte de pren- \;ist?, aqueil vaixeA que fa un pa-

cia i la calor i les ganes de posar-se rell d'anys agafaren perquè havia
en remuil influiran de manera osten- piratejat i que esta al costat del
sible dins el subconscient huma. moll?, més que un vaixell, pareix un
Aquest subconscient acalorat com- munt de brossall; i el més ofotut»,
putara les ordres del nostre cervell això que hi ha devora canostra.
i el motor animal es posara en mar- 	 —I que vols, que ens anem a viu-
xa cap al lloc d'estiueig. Si aquest re en es Farailó d'En Fred?
Hoc es el Port o Porto Colom, així

	
Comença una discussió i els ins-

com vulgueu, el que pot passar es tints animals superen al subcons-
que hi hagui «fuites de subcons- cient. Aquest, quan veu que res pot
cients». 	 fer, decideix fugir fins que tot torni

Que? A veure que es aixe.? Doncs a la normalitat. Hi ha vegades que
si, el que heu sentit. 	 aquests subconscients desapareixen

Hi ha fuites de capital, fuites de del mapa ja què la persona, o ani-
presoners, fuites de gas i fuites de mal, res té que veure devora un ase.
subconscients, a més d'altres. Us ho Postdata: Que M. damunt el moll
explicaré: el motor animal, una ve- veil esta ple d'iots, que si la merda
gada computat, es fica dins el cotxe per tota la vorera de la mar, que sí
i ja es partit cap al Port. (Els pro- el brossall per tot arreu, que sí mol-
tagonistes d'aquest exemple són un tes més coses, no treu cap enlloc,
matrimoni amb dos fills.) Quan pas- pet-6 el que és indignant, es el què
sen per can Alou i comengen a da- han dit els nostres protagonistes: «el
vallar cap al Port ... més ofotut», això que hi ha devora

—Jo arribam, ho veis alla baix, el de canostra». La part de sa capella o
Port, i que no és meravellós?

	
la part vella, tota una zona del Port

(De Iluny, és ben cert que el Port que ha aguantat el pas del temps, la
és un Hoc natural, per la seva geo- seva virginitat davant les urbanitza-
grafia, molt impressionant.) cions, l'impuls  turístic, etc..., ara tot

—Bé, abans d'anar a canostra, fa- canvia; grues, edificis alts i les ga-
rem una volta per veure si l'«embe- nes de fer un futur més que pro-
lliment del Port» ... 	 gressista, destructiu, que vea ser el

—Què és això?, li diu la dona. 	 mateix. REQUIEM PES CORRA-
Margarida, no te'n recordes LET.

que l'any passat l'Ajuntament va de- 	 Antoni Joan i Albons
cidir canviar la imatge del Port, es
a dir, embellir-lo?
	

VENDO CASA planta baja, en C/.
—Ah si!, tens raó, ja me'n record. 	 Molinos, 1, frente depósito de
(Els nostres protagonistes fan la 	 agua.

volta pel Port per cerciorar-se del
	

Informes, Tel. 58147-9 y 825145
que estaven parlant ta una estona.)
Quan arriben a caseva 	 SE NECESITAN MUJERES para

—Escolta dona, davant els allots 	 ensartar y montar collares.
no facis cap comentari, això és una 	 Informes, Tel. 755607 y 580379
cosa seriosa ..., res, ja ho veurcm.

Quan els allots són partits a jeu-
re ...

—Ho sents Pere, em fa molta grà-
cia allò que has dit de l'«embelli-
ment del Port». Et pots creure que
el que hem vist pot ésser mai possi-
ble. Quan hem «entrat» dins el Port,
pareixia que tot estava igual, però
mira per on: damunt l'esplanada del
moll yell tot són iots; a la vorera

Bodega de Felanitx, S.C.L.
CONVOCATORIA

Es convoca l'Assemblea Gerreral Ordinaria dels Socis de la
Bodega Cooperativa S.C.L. per dia 10 de juny de 1990 a les 9,30
hores en primera convocatória i a les 10 en segona, a la Casa de
Cultura, amb el següent ordre del dia:

L—Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2.—Informe d'Auditoria i Pla de viabilitat a 31 del 12 de

1988.
3.—Propostes del Pla de Viabilitat.
4.—Presentació del balanç de 1989.
5.—Assenyalar periodc electoral per la Renovació del Consell

Rector.
6.—Precs i preguntes.
Aquesta convocatòria es perllongarà els dies 17 de juny i 24

de juny, en cas que no s'hagin solventat i aclarit tots els punts
de l'ordre del dia.

Dels dies 28 de maig al 8 de juny en dies laborables i de les
113 h. a les 20,00 h. tots els Socis interessats podran consultar la
documentació de la present convocatória.

Felanitx, 29 d'abril de 1990
Vist i plau: El President - El Secretad

LIQUIDACION
TOTAL, en
ESPARTERIA
C. Mar, 26
por traspaso de local
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GOLF

La pre-estrena de Ja hi som
tots», ajornada per avui vespre

Per mor d'una indisposició del di-
rector i autor de l'obra «Ja hi som
tots» Joan Manuel Chilet, no fou
possible la pre-estrena d'aquesta
obra, prevista per dissabte passat.

Aquesta tindrà Hoc, si Déu vol,
avui vespre, a les 730 al local pre-
vist del Ccntre Culiural de Son
Valls.

A Felanitx la presentació esta
anunciada per dia 9 de juny.

Festa mariana a Sant Salvador
El proper dissabte dia 26, la

Croada de ¡'Amor Diví celebra la
cloenda del Mes de Maria als peus
de la Verge de Sant Salvador. A les
7 del capvespre se cantaran Vespres
de la Mare de Déu i s'oficiarà l'Eu-
caristia, que presidirá Mn. Rafel
Umbert, vicari episcopal de la nos-
tra zona, qui dira la homilia.

Cantara la Capella Teatina.
La Croada de ¡'Amor Diví convida

molt cordialment a tots els fidels a
aquesta festa mariana.

La tómbola del MIJAC i Club
d'Esplai

Avui horabaixa i derna diumenge,
continuara oberta la tómbola orga-
nitzada pel Mijac i Club d'Esplai
«Albada», per recaptar doblers per
les seves activitats.

I demà també es muntarà la pa-
rada de prendes de vestir i calçat a
Ja plaça de la Font, així com la taula
amb coques i begudes amb la ma-
teixa finalitat.

Es d'esperar que els felanitxers
continuaran donant una bona res-
posta a la iniciativa d'aquestes agru-
pacions infantils i juvenils que rea-
litzen una tasca tan meritòria dins
els seus respectius sectors.

Nous establiments comercials
Aquests dies passats s'han inaugu-

rat tres nous establiments comer-
cials, «Bimbolles i nones», al car-
rer del Call número 32, dedicat a ro-
ba de bany i hit, «Ceràmic 3» a la
plaça d'Espanya, 3, que ofereix una
ampla gamma d'objectes de ceràmi-
ca, cistelleria, etc. i «Perfumeria-Es-
tética S'Arraval», a la plaça del ma-
teix nom, número 3.

Els dcsitjam a tots ells un bon
exit . comercial.

Club Altura
El proper diumenge dia 27, i per

tal de complaure reiterades peti-
cions, tornarem fer l'excursió de Sa
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local
Costera fins a Cala Tuent.

L'autocar partira a les 8 de la pla-
ça d'Espanya i la tornada es preveu
per les 8 del capvespre.

Es prega que els interessats for-
maliszin la inscripció com més aviat
mnIcr per poder preveure el nom-
bre dc places.

A les persones que participin en
aquesta excursió se'ls informara de
les activitats que pensam fer a l'es-
tiu: Torrent de Pareis i excursió a
Massanella per veure sortir el sol.

Per a mês informació, Tel. 580589.

NJUS membres de la Junta
del Centre Cultural

Darrerament la Junta del Centre
Cultural de Felanitx, ha esta r incre-
mentada amb tres persones, Miguel
Julia Maimó, Jaume Obrador Bor-
doy, de Cas Concos, i Bartomeu Es-
telrich Massutí, president del Cercle
Recreatiu.

Benedicció dels fruits
en el Calvari

Demà diumenge tendra lloc a l'o-
ratori del Calvari, la Benedicció dels
Fruits (temps enrera aquesta bene-
dicció es feia.el dia 3.de Maia, anti-
ga festa de la In veneiú de la Creu).

A las 6 del capvespre se celebra-
ra l'Eucaristia i al final es procedi-
rà a la benedicció solemne del ter-
me.

Andreu Maimó exposa a
Cala Bona

El proper 26 de maig, el nostre
paisà Andreu Maim& obri una mos-
tra de la seva obra més recent a la
galeria «Ses Fragates» de Cala Bo-
na.

Amb aquesta exposició l'esmenta-
cla galeria inaugura la temporada
present.

L'obra d'Andreu Maimó restara a
l'abast del públic fins dia 14 de
j un:y.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
CONFERPINCIA. — Divcndres dia

23, a les 17 h. la doctora Paula Grau,

Secció Religiosa
ESGLRSIA DE ST. AGUST1

FESTA DE SANTA RITA
Dimarts dia 22, a les 7 del capves-

pre, Missa solemne i tradicional be-
nedicció de les roses.

Predicarà Mn. Miguel Serra, Arxi-
prest.

texposiciti de...
(Ve de la pàg. 1)

Margalida Enseilat (dos premis),
Magdalena Lladó, Miquela Obrador,
Francisca Ramis, M.. del Mar Ra-
mon, Angela Roig i M.a del Carme
Rosselló.

RAMS SILVESTRES: Joana Font.
BROTS: Andreu Noguera, Antõ-

nia Lladó, Francisca Lladó (dos
premis), Miguel Nicolau i Francisca
A. Sufler.

PLANTES: Religioses de la Caritat
(dos premis), Margalida Garcia (dos
premis), Ramon Garcia, Caterina
Juan, Coloma Juan, Angela Roig i
Antbnia Obrador.

COMPOSICIÓ: Miquela Obrador,
Antònia Rigo i Francisca Venv.

BEGONIES: Margerlida Garcia,
Religioses Trinitaries i Miquela Va-
dell.

CACTUS: Maria A. Oliver, Fran-
cesca Nadal, Maria Vadell i Miquela
Vadell.

SE VENDE SOLAR en Urbanización
Cas Corso.
Informes, Tel. 580133

SE NECESITA CAMARERO/A Y
SEÑORA para limpieza. En cafe-
teria de Porto-Colom.
Informes, Tel. 580138

Agraïment
LA LLAR DE LA 3.. EDAT DE

L'INSERSO I EL CENTRE CUL-
TURAL AGRAEIXEN LES APOR-
TACIONS FETES PER LES SE-
GOENTS ENTITATS I CASES
COMERCIALS l'Ell L'EXPOSICIO
DE FLUBS:

La Caixa, Banca March, Caixa
Rural, Sa Nostra, Floristeria Cristi-
na, Floristeria Sa Plaça, Floristeria
Porreres, Floristeria Mimosa, Pien-
sos Sant Salvador, Comercial Sirer,
Fotos Bennasar, Sa Font, Ceràmica
Call Vermeil, Ceràmica Mallorca,
La Cerámica, Perlas Ondina, Es-
malts Garcia, Nou Sport, I.Iihreria
Condor, Editorial Ramon Lltill, Re-
Ilotgeria Brújula, Rellotgeria Coral,
Rellotgeria Sa Plaça, Rellotgeria
Major, Gráficas Llopis, Comercial
Can Cans, Casa Manoli, Fotos Oli-
ver, Fotos Jaume, Casa Philips, Tot
Pell, Bernat Ricart, Tenda Francesc
Antich, Forn Can Picornell, Perru-
queria Febrer.

SE NECESITA MUJER para cocina
(platos combinados) y CAMARE-
RO.
Informes, Tel. 657042 - Cala d'Or

SE ALQUILA PLANTA BAJA en Fe-
lanitx. Céntrica y amueblada.
Informes, Tel. 824386 (de 8 a 9
noche)

El ideal
a batir

informació

EL MITO. EL COCHE QUE EMPIEZA A DISTANCIARSE DEL
RESTO. UN AUTOMOVIL DONDE LLEGAR EL PRIMERO NO
ES LO MAS IMPORTANTE. SE DA POR DESCONTADO. LA DI-
FERENCIA SE DA EN COMO SE LLEGA. POR ESO EL GOLF
SIGUE SIENDO EL COCHE MAS DESEADO DE SU CATEGORIA.

GOLF GTI 112 CV
GOLF GTI 16 V

Desde 1.896.000 ptas.
PVP Recomendado

IVA y transporte incluído

AUTOMOVILES FELANITX, S. A.
TALLER Y EXPOSICION. Ctra Campos. sin.
Teléfono 5815 77

Fontanería JUAN MUÑOZ
Comunica su nuevo domicilio y teléfono:

C. FABT.1BITX, 4
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FELANITX

Banda de Música de Felanitx
El diumenge dia 6 dc maig, i amb

el Concert inaugural de la XIV Set-
mana de Música, cessa com a Direc-
tor de la Banda de Música de Fela-
nitx D. Felipe Manchón Gomis.

El Sr. Manchón es feu càrrec
la direcció de la nostra Banda el
mes d'octubre dc 1981 i al llarg d'a-
quests quasi nou anys ha compagi-
nat les tasques de Direcció amb
rensenyament dels instruments ,de
.metall a l'Escola de Música i amb
la composició de pasdobles, marxes
i obres per a Banda.

Durant aquests al -1) , s la Banda ha
sofeTt una forta transformaciú re-

novant la quasi totalitat de la plan-
tilla, incorporant a les nines i do-
nes i augmentant fins a 56 el nom-
bre de components de l'Agrupació.

Ara el Sr. Manchón es fa càrrec
de la Direcció de la Banda de S'Al-
mudaina, que pertany a una barria-
da de Palma.

EL NOU DIRECTOR

El proper dia 22 de maig es farà
càrrec de la Direcció Titular de la
Banda de Música de Felanitx, don
Pascual Vicente Martinez Llopis, el
qual ja fou director titular . de la
nus tra Banda entre els anys 1978-

1981 i que tants bons records ens
deixa.

La Banda del 1981 tj atorga el II-
tol de Director Honorific, i sempre
al llarg d'aquests anys ha mantin-
gut estretes relacions amb la nostra
Banda i els seus components.

Es preveu el concert de presenta-
ció per les festes de Sant Jaunie a
Porto-Colom.

El Sr. Pascual V. Martinez es ac-
wall-new professors de Clarinet del
Conservatori Professional de Música
rie les Balears, membre en exceden-
cia de la Banda Municipal de Palma
i solista de l'Orquestra Simfònica
de les Balears.

També dirigeix la Banda Juvenil
de la Federació Balear de Bandes
de música i Associacions musicals.

dia 20 de maig, se cele-
brara a Pollença la X Trobada de
Bandes, que organitza el Conseil In-
sular de Mallorca. La nostra Banda,
com cada any, hi participara.

La desfilada començarà a les 5 de
l'horabaixa.

Diccionari
Foll EA 

ABILLAR
Guarnir d'ornaments la taula del
billar
ABJURAR
Jurar amb la particula «ah»
ABRAÇADA
En alguns casos, sol ser sinònim de
punyalacla
ABREVIATURA
Rcpres. d'un mot per una o més de
les sev. Iletr.
ABSORT
Abstret profundament perquè li ha
tocat la loteria
ACAMPANAT
Propi de la població d'Acampanet
A.CARAMULLAR
Mullar la cara

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36	 Tel. 58 22 33

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

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

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

SE VENDEN PISOS EN poirro-
coLom. Palle Aduana. Facilida-
des.
In formes, Tel. 575683

COMPRARIA 10.000 m2 de terreno
cerca de Felanitx, preferiblemente
carretera Manacor.
Interesados pónganse en contac-
to Tel. 677171

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

Carnicería Mari Carmen
C/. ASUNCION - TEL 576005

Porto-Colom

Abierto todos los días
HORARIO: DE 9 A 1 MAÑANAS

DE 5 A 8 TARDES

DOMINGO: DE 9 A 1 MAÑANAS

A SU SERVICIO CON LA CALIDAD DE SIEMPRE

a exposición de Electrodomésticos  en

hiper relanitx
Ven ga a I

con los mejores p recios
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 Felanitx Precios de hiper cerca de usted.
ail: de Ida



RENYSAN Artículos y productos para reno-
vación y saneamiento de edificios

Necesitamos autónomos:
albañil
electricista
fontanero
especialista en calefacción
espt cialista en piscina

tadores de cocina

pie real icen trabajos a base de presupuesto.

Inf.: Tel 575601
Lunes - Viernes de 8 - 10 de la tarde [Gerardo]

PORTO-COLOM
Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc. •

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302

Restaurante CESAR

FELANITX 	 Tv'

Por qui no imitar a Menorca
Estuve en Menorca hace unas se-

inanas visitando varias poblaciones,
en especial Maó i Ciutadella y, ade-
más, casi la totalidad de los núcleos
urbanos turísticos (playas y urbani-
zaciones) y vi con gran satisfacción
Ia limpieza que había en su gran
mayoría.

En Menorca, actualmente, se está
desarrollando una intensa campaña
de limpieza de toda la isla, promo-
vida por los Ayuntamientos menor-
quines, la cual empezó el 26 de abril
y su duración tenía que ser de un
mes. Monitores de Mundo Limpio,
Ia fundación responsable de la cam-
paña, recorrieron las aulas de vein-
tidós centros docentes con cl fin de
concienciar a los escolares sobre los
objetivos que se perseguían. En la
vertiente pedagógica, la campaña
«Menorca neteja», quiso ganarse en
primera instancia la colaboración

de más de ncho mil niños; la ayuda
de estudiantes que en sus respecti-
vos colegios se supone que también
Fun educados en materia de urbani-
dad por sus propios profesores.

La campaña va dirigida no sólo a
limpiar lo que está sucio para la
temporada turística, sino a concien-
cienciar a la población dc que hay
que mantener Menorca limpia todo
el año.

No sé si se celebra o no, pero
debía celebrarse un «Limpi-dia» en
cada uno de los colegios por espa-
cio de un .solo día. • Se contrataron
doce monitores que debían ser los
encargados de desarrollar el proyec-
to. Las actividades tenían que co-
menzar a las nueve de la mañana
cen la confección de grupos de cin-
co alumnos.

Y digo yo: ¿Kw qué los felanigen-
ses no hemos de imitar a los me-

norquines? Es muy necesario que
se tornen urgentemente unas medi-
das muy drásticas ante la presente
campaña turística, para tener nues-
tra ciudad y de una manera espe-
cial Porto-Colom presentables, para
que aquellos que nos visiten no se
vayan asqueados de ver tanta basu-
ra que en la actualidad abunda en
Ias orillas del puerto y en un caso
concreto en la Bassa Nova, frente,
más o menos, al edificio que fue de
Guillermo Timoner. Si tenemos him-
pio el puerto y sus alrededores, tal
vez los que vengan este año, volve-
ran el que viene y los siguientes,
pero si la suciedad permanece, se-
guramente tomarán otros lugares
más acogedores para pasar sus va-
caciones, y los hoteles, restaurantes
y bares se quedarán completamente
vacíos.

Las Autoridades felanigenses son
Ias primeras que sin vacilar deben
hacer todo lo posible y casi lo im-
posible, con sus medios propios y
de todos. los que se puedan obtener
dc otras instituciones, para conse-
guir la limpieza que deseamos en
todos los aspectos :y que la Policía
Local vigile y actúe con energía
contra todo aquél que infrinja las

normas sociales y contra los gambe-
rros que, por desgracia, abundhn-
tanto en Felanitx como en Porto-
Colom.

Considero muy necesario que se
desarrolle una campaña de concien-
ciación mediante publicaciones de
toda clase, no sólo de los adultos,
sino también de los niños por sus
propios profesores a fin de que en
lo sucesivo podamos disfrutar de
ver nuestra ciudad y el puerto siem-
pre completamentecompletamente limpios y que
los turistas que vengan (necesita-
mos que vengan muchos) se vayan
satisfechos de su estancia entre no-
so t ros.

Juan Estelrich v Barceld

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

Sl VENDE PIS() en Porto-Colom.
Nlagnilicas vistas.

n formes, Tel. 575163 6 299361.

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

Directamente del constructor
Pisos en" Porto-Colom 1.a linea

VISTA PANORÁMICA. 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).

HARLEM
JAll

Dies 18 i 19, preSentació i aCtuació d'ar-
tistes que entre altres, estaran aquest

estiu amb noltros

Port Petit •
Cala D'OR

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA -- - POSTGRADUADO EN owroDoNcIA - Col. n." :318

Participa la apertura de su

CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones (tentarias)

en C. Miguel Bordoy, 22
	

Horario: Lunes a viernes	 16'30 a 20'30
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VESTEIX AL TEU GUST A:

"S'ilited" 	 FLOP!
PLAÇA D'ESPANYA, 17

FELANITX C. S'ESPALMADOR
CALA D'OR

i NOVA OBERTURA de "Siutell"
C. ASSUMPCIÓ, s/n.Guitare, Wrangler, Fiorucci, PORTO COLOM

Systen Action, Mini Mil, Factory, Bip Bip,
Catauna B, Boy's, Oaf, Crys Zarel, Firts Company, Arena

HI TROBARAS SEMPRE MODA  

FELANITX   

Terra Iluenta

daka coriargiu 
Per P. Xamena

IVes lc.; zira
s'han des! et com castclls de sorra.
Aqueili; que es pensaven qt_ic el Par-
tit Sojalista Obrer Espanyol-PSOE
( que (lc Ltiiv 1982 en ;ù ha mantin-
gut I'lici.ierrif;nia política arreu
l'Estat s'alebliria per la pressió
exercida per altres organitzacions
politiques i/o per les seves pròpies
contradiccions internes : derivades
de l'enfrontament inevitable entre
l'idealisme del partit i el pragmatis-
me del govern, s'han equivocat. El
PSOE no perdrà el Govern Central
ni pels errors propis, ni pets encerts
aliens i ni tan sols per la natural
erosiú provocada per l'exercici del
poder en els darrers vuit anys. Si
el PSOE perd el poder —que el
perdra més prest o mes tard— el
perdra per les seves pròpies divi-
sions internes, tal com ens ho ha
demostrat la darrera escissió perso-
nificada per Ricardo G. Dambore-
nea, un critic procedent del PSOE
al País Basc, que ha donat molts
maldecaps als dirigents del seu ex-
partit i que, finalment, fa la impres-
sió que ha usat la suspensió de mi-
litancia a el castiga el comité
de disciplina, per motius coneguts
de tots, per sortir-se'n i crear un
partit nou —Democràcia Socialis-
ta— a l'ombra de la gran publicitat
aconseguida.

No es un secret que dins tots
els partits conviuen això que s'a-
nomenen «families», al voltant de
lidelitats ideol3giques i/o personals.
En el PSOE existeixen diferents «fa-
m í lies» que controlen diferents am-
bits de poder. Mantenir una certa
cohesió entre aquests grups es difí-
cil i complicat. Darrerament els mit-
• ans de comunicació se n'ha fet res-
só de determinats enfrontaments,
derivats de Iluites internes, que sor-
prenen l'opinió pública, per() que te-
nen sentit en el context en que les
situam. Sols unes motivacions molt
fortes, corn poden ser les responsa-
bilitats politiques i l'exercici del Po-
tter, compensen les inevitables ti-
bantors.

Hi ha gent que es veil que ja co-
nwriça a estar una mica empatxada
de PSOE, fins i tot una part dels
rnateixos militants, tal com 'ha de-
mostrat l'escissió de Damborenea.
Fs, potser, la demostraciú d'una cer-
ta clescomposició d'un partit que ha
sabut mantenir una coherència, si
Ines no en la gestió.  Els pr6xims me-
sos serviran per prendre el pols a un
partit que semblava inqüestionable.

VENDO FINCA RUSTICA de 10.000
m2 con casa y árboles frutales.
Zona Son Prohens. Y SOLAR de
400 m2 con casa a medio edificar
en zona Puigvert.
Informes, Tel. 580623

VENDO PRECIOSA FINCA RUST -
CA, a 4 Km. de Cala Domingos,
con 7.103 m2 (una cuarteracla),
rodeada dc pared, con bosque de
encinas, acebuches y pious. Mag-
nifica vista al mar. Pequeña casita
antigua y planos para vivienda fa-
miliar de 150 m2. Precio 2.400.000
ptas.
Informes, Tel. 552227

Tat vegacla estam clavant del princi-
pi de la Fi (Vona hegemonia, sobre-
tot quan no esta gens clar qui pot
ésser el successor del líder del par-
tit, Felipe Gonzalez, quan aquest es
plantegi seriosamen t no presentar-se
a unes properes eleccions com a cap
de Ilista.

En situacions com aquestes, el
millor que es pot fer es mirar, un
cop más, el nostre refranyer popular
i reflexionar sobre si val més el do-
lent coneent o el bo per conèixer.

Antoni Roca - Ramon Turmeda

Públic
«ms. Joan Capó»

La Coral del Collegi Joan Capó de
Felanitx participà el passat dissabte
dia 12 de maig a la XIII trobada de
Corals Infantils de Mallorca que ten-
gué Hoc al Seminari Nou de Pal-
ma.

Foren denou les corals que es reu-
niren aquesta diada, les quals agru-
paren up milenar de nins i nines que
gaudiren de molt bon dia i foren
obsequiats amb una pilota i una ca-
miseta per gentilesa cle Sa Nostra.

Les corals participants interpreta-
ren totes juntes la cantata «LA
CANÇÓ MS BELLA» amb Iletra
Gabriel Janer Manila i música d'An-
toni Rodriguez Sabanes. Dirigí el
concert na Maria Lluisa Roca i l'a-
companya musicalment l'Orquestra
de Cambra d'alumnes del Conserva-
tori dirigits per Fernando Villar, a
rues hi hagué una recitació de na
M." Planes.

Estava organitzada per la Coral
Infantil Juventuts Musicals. Cal re-
saltar que l'organització fou perfec-
ta, cuiclant molt be tots els details.

La interpretació va esser molt ori-
ginal i agradable i tots els assistens
quedaren satisfets de l'actuació.

A l'itele lii assisliren els :tutors de
la cantata q tie reberen tina placa
donada per l'Ajuntament de Palma,
ziixi mateix varen esser obsequiats
els directors de cada una de les co-
rals participants.

1906
Gener, 1.—Entra l'•juntarnent nou i fou -2.1egit batle l'amo En Guillem

Puig (Conservador).
Goner, 8.—Des del Port dugueren a Felanitx i remeteren a Palma un

Salroig pescat pel patró Jaume Vadell, davora Cabrera; pesava 80 arroves.
Gener, 13.—Mori sobtadament el metge D. Miguel Bordoy Vidal.
Gener, 20.—Festa de Sant Sebastià. Predica D. Ildefonso Rullan. El

capvespre sorti la tradicional processó.
Gcner, 23.—Mcri el metge D. Bartomeu Obrador Maimú.
Febrer.—Balls de Carnaval en el Cercle Liberal.
Febrer, 9.—Arriba a S'Horta el nou vicari D. Antoni Trias Bosch.
Agost, 11.—Pel camp roben ametles; van molt cares.
Agost, 11.—Una brigada de l'Ajuntament arregla els carrers d'Es Port.
Agost, 11.—Fa molta calor, 31 graus a l'ombra.
Agost, 28.—Per Sant Agustí feren tres dies de testa. Enramellaren els

carrers del barri del Convent. Vingué la banda de música dels AHots de
Ia Misericórdia. Predica D. Sebastià Obrador.

Setembre, 8.—Vetlada musical a Ca D. Bartomeu Vich.
Setembre, 8 i 9.—Festes de Sant Nicolau de Tolentí a Cas Concos.

Predica D. Llorenç Riber. Hi hagué corregudes, focs artificials, globus,
balls i música.

Setembre, 17.—Començaren a vermar.
Setembre, 19.—Morí un nin de tres anys atropellat per un carro.
Setembre, 26.—L'Ajuntament decidi tallar els cipressos del cementeni

que ja son veils.
Setembre, 29.—Festa de Sant Miguel. Predica D. Antoni Bennasar.

Tornaren venir uns 25 allots de la Misericórdia j estaren a les mateixes
cases on s'allotjaren per les festes de S. Agustí.

Octubre, 1.—Començaren a construir sa casa-vicaria de Cas Concos.
Octubre, 1.—Arribaren del Port alguns carros carregats de llampu-

gues; en dugueren a vendre als pobles veïnats; el preu baixà fins a 30
cèntims la terça (400 grams).

Octubre.—Sortiren de Felanitx 25 persones cap a Amèrica, i un altre
grup prepara la partida.

Octubre, 15.—Vetlada literaria i repartició de premis a l'escola de
nines que dirigeix D.a Catalina Mesquida. 	 5

Octubre, 17.—Romangueren a Felanitx les:.troks de la columna d'In-
ca. L'endemà partiren cap a Campos.

Octubre, 19.—Vigué el Governador i ana a la possesió del Castell que
ha comprat fa poc temps, el metge Darder.

Octubre, 23.—Mori un jove atropellat pel tren.
Octubre.—S'exporten molts de porcs grassos a Barcelona.
Octubre, 28.—Conferencia a sa Quartera de D. Pere J. Gui sobre ma-

lalties dels arbres i sobre els adobs químics.
Novembre, 3—Un grup d'algunes families ha partit avui cap a America.

Novembre, 17.—Comença la temporada de sarsuela i teatre.
Novembre.—Collocaren la creu de pedra entre les carreteres de Mana-

cor i del Port, a la sortida del poble.
Novembre, 27.—Festa de la Miraculosa a la capella de les Monges de

Ia Caritat. Predica D. Antoni Bennhsar.



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 KADETT 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.

FELANITX

l utocares
,•••

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
Ocasiones ha tenido el C.D.

FELANITX de salvar, al menos, los
muebles esta campaña. Pero las
desgracias nunca llegan solas, tras
un cornienzo nefasto, como fue la
inundación de «Es Torrentó», la
suerte conic') adversa... Penaltis fa-
liados, arbitrajes desfavorables, go-
les encajados en el último minuto...
Todo un cúmulo de despropósitos
que han llevado al equipo felanitxer
al borde del abismo. Si añadimos
que la temporada, mala en cuanto
a resultados, no ha sido respaldada
por los aficionados, —a muchos les
ha interesado más ver al Real Ma-
llorca que lo que se cocía en su pro-
pia casa—, hay que significar el
aspecto económico, el cansancio ló-
gico de los directivos, amen de fina-
lizar con el descenso de categoría,
pueden ser el fin de un histórico
club, si alguien no lo remedia.

No tenemos por qué ser pesimis-

tas en cuanto al futuro del equipo
felanitxcr, todavía no se ha Ilegado
al pl:u es:ipulado poi . la Jnnla
(;eY.G.a y, ul parccer —segnn inda-
gaciunc.s de última hora— hay al-

(algunos) que hacen denosta-
dos ii -Cclitos pur sal \ a la entidad
dc la debacle.

Por otra parte matemáticamente
el Felanitx todavía podría salvarse,
para empezar ganando el domingo
al PORTO-CRISTO. Pero esta es ya
(Ara cuestión...

▪ Esta semana en el «CINE
PRINCIPAL» tenernos dos películas
de terror-ficción: «PROFUNDIDAD
SEIS» y «EL COCODRILO ASESI-
NO». La priniera dirigida por el
mismo director de la primera en-
trega de «Viernes-13», SEAN CUN-
NINGHAM; los actores son desco-
nocidos prácticamente. La trama es
poco original, un grupo de científi-
cos especializados en investigacio-
nes submarinas son atacados por
un monstruo que emerge de las
profundidades del océano. La otra,
el título es bastante explícito, para
que insistir.

e Estupefacto se quedó un ami-
go mío. Esperaba impaciente la
primera entrega de la ENCICLOPE-
DIA UNIVERSAL que regalan dos
periódicos palmesanos a sus lecto-
res, cuando vio el «tomo» y luego
la «librería», no pudo más que Ile-
varse las manos a la cabeza, por si
acaso.

• Un pajarito me sopló «off the
record» que cl grupo musical «LOS
GITANOS» podría • hacer su COME-

BACK muy pronto. Incluso actual -

CY! nticstias próximas VERBENAS.
P;.wece clue hay cierta “movida» al
respecio pur el «DIANA:3 BAR»,

PORTO-COLOM. La nueva
, Inanager» conjunto, LUPE ME-
LENDO, aciri• en ciernes, esta muy
interesada cii que el evento se pro-
duzca cuanto antes. Ya les contare
más,

a Si el COOB acepta, como es
de esperar, el PROYECTO presenta-
do por cl director de cine BIGAS
LUNA, scit nuestro MIQUEL BAR-
CELO quien creará la ESCENO-
GRAFIA de la 1NAUGURACION de
los Juegos Olímpicos de BARCELO-
NA-92. Nada de extrañar ya que a
ambos les une una gran amistad,
mc refiero al cineasta y al pintor.

• clausuró el SEMINARIO
organizado por la «UNIÓ EURO-
PEA DE MALLORCA» con gran es-
plendor. «Ha sido una semana for-
midable de europeísmo a tope»
como diría el amigo JOAN PLA.
CARLOS M.. BRU, diputado, TA-
RRAGO, LAFUENTE, CATHERINA
CHIZZOLA, GONZALEZ - DUCAY,
ARNO KRAUSE, FORCADES, OLI-
VER, VERGER, ALBERTI y CA1E-
LLAS honraron con su presencia y
su palabra. Ya digo, la cosa fue so-

lemne.
470 Y a continuación varios PRO-

YECTILLS:
.qogan	 BALEARES:

bellas	 fuera; sucias por den-
tro».

DOS.—La cantidad de carne de
caballo y de asno que se utiliza, por
lo Nisto, en el sector de la restaura-
ción balear.

TRES.—Que la huelga de hostele-
ría tenga efecto «boomerang».

CUATRO.—Oue cierto abogado
palmesano reparta tarjetas de visi-
ta en las que reza: «Mate y luego
vcnga».

CINCO.—E1 GOB denuncia hasta
wi total de 32 obras ilegales en un
area protegida de Felanitx.

v SEIS.—La vuelta del «felanit-
xer» ANTONIO PIZA tras abando-
nar, por prescripción médica, el vi-
cio de fumar. Ya no podía ni respi-
rar.

JORDI GAVINA

NECESITO CHICA para euidar dos
niños (6 y 9 años) tres noehes a la
setnana v algunos dias todo el
verano.
Llainar .lenny, Tel. 658045 (sába-
do O (lomingo, antes de	 h.)

El Hotel Estoril
DE PORTO COLOM

ANUNCIA:
Que en su comedor con más de 200

plazas de capacidad, le organizamos el
banquete o fiesta que Ud. piensa ofrecer

Y nosotros le regalamos el servicio
de autobús desde Felanitx o S'Horta

MENUS desde 1000 ptas.

Información: Tels. 825278 y 824701

BAR-CAFETERIA
PERE

CAFÉ - TE - Infusions - Pa amb oli - Entrepans - Sandwichs

Carrer Assumpció, 7
	

PORTOCOLOM



FELANITX

BASQUET

OM PIONS!
J3an CapVilutacares Crimalt, Um* de FJftc èjor

Menos público del esperado en
«Es Torrentó».

FELANITX: Parera, Matías, Riera,
Rcig (Saurera. min. 561, Llull, Gal-
Ines Jinn. 85), Gallarclo,
Juan, Mot, Pont Adrover.

ARBITRO: F. Garcia, mal. Amari-
lla a Roig, Llull y Riera. Roja a Ga-
llardo.

Partido que hubiese sido muy abu-
rrido de no haber sido por los pun-
tos que estaban en juego, que eran
itales para los locales.
En la primera parte apenas hubo

ocasiones de gol. Cabe señalar que
hobo una jugada polémica en el mi-
nuto 12, al reclamarse un penalty
que en un principio pareció señalar
el árbitro, pero finalmente todo
acabó en un simple córner. En la
segunda mitad, en el minuto 48, se
pitó penalty contra el Poblense,
pero el veteranísimo portero Jeróni-
mo lo detuvo, aunque de forma an-
tirreglamentaria, ya que se adelantó
más de tres metros al ejecutarlo
Mut.

El Felanitx, a pesar del «handi-
cap» de fallar una falta maxima,
tuvo otras ocasiones. En el minuto
79 Pont se plantó en solitario ante
el meta visitante, pero éste desvió
el balón.,En el minuto 81 lanzó una
falta Mut y el cancerbero Jerónimo
desvió de nuevo.

Para el Felanitx la situación es
muy crítica. La nueva junta gestora
ha decidido no continuar a partir
del 30 de junio, de no responsabili-
zarse nadie de los destinos del club.

La situación podria mejorarse en
caso de obtener los dos puntos en
litigio e nia próxima visita a Porto-
Cristo, en caso contrario puede dar-
se el descenso por consumado.
1.n REGIONAL

ALGAIDA, 1 - CAS CONCOS, 1
UN PASO DE GIGANTE

El Cas Concos consiguió arañar
un esplendido positivo en su com-
prometida visita a Algaida. Un pun-
_ 

to de oro que puede significar la
permanencia en la categoría.

PROXIMO DOMINGO: En el
c?.mpo «Es Cavalier» CAS CONCOS-
COLLERENSE, los visitantes con
ties negativos no se juegan practi-
camente nada, en cambio los loca-
les podrían asegurarse la perma-
nencia.

2.a REGIONAL
CAMPANET, 1 - S'HORTA, 2
SENSACIONAL VICTORIA

Se consiguió una magnífica victo-
ria en el feudo del Campanet, tras
mochas jornadas sin poder sabo-
rear triunfo alguno.

PROXIMA JORNADA: Partido a
disputar en el campo «Sa Lleona»:
S'HORTA-ALCUDIA, partido en teo-
ría fácil.

Maikel

Futbito
Como viene siendo habitual, el pa-

sado miércoles y sábado, se jugaron
los -partidos correspondientes a esta
jornada cuyos resultados fueron:
INS. FONCAL, 9 - GRITTERS, 2
RENAULT, 3 - ETS ARCS, 6
RENAULT, 3 - PINT. FEL., 5
ETS ARCS, 2 - INS. FONCAL, 4

Asimismo, se recuerda a todas
aquellas personas interesadas en ins-
cribir un equipo en la categoría A
(1979-80-81-82) y categoría B (1976-
77-78) que el plazo de inscripciones
finaliza el próximo sábado día 26.

Para más información pueden di-
rigirse al Campo Municipal de De-
portes.

Gori

VENDO CASA en C/. Son Pinar, 103
y una ALTERNADORA.
Informes, Zavella, 55, Tel. 580977

PRECISAMOS AGENTE DE VEN-
TAS ALIMENTACION.
Informes, Tels. 581404 y 580371
( hot as oficina). Concertar entre-
vista

RESULTATS
finnors:
ESPANYOL,	 60
JOAN CAPU/AUTOC. GRIMALT, 62

GESA ALCODIA,	 79
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMAIT, 84

COMENTARI
Històric i vibrant partit el que

realitza l'equip SLNIOR a Alcúdia,
aconseguint, desprès de 27 jornades
(només 5 derrotes), el Campionat
de Mallorca .de la seva categoria, a
rues de l'ascens a III, ja assolit des
de fa un parell de setmanes.

Per arrodonir la festa, el partit va
tenir qualitat i un excellent nivell.
A la primera part no hi hagué dife-
rencies apreciables fins en el darrer
minut en que els felanitxers s'avan-
çaren de 8 punts (36-44). Els d'Alcú-
dia neutralitzaren la diferencia als
5 minuts del segon temps (46-46)
però no passaren davant. Posterior-
ment el Joan Capó pega una espol-
sada forta i cinc minuts més tard
dominava clarament (49-62). No se
rendiren els locals i quan • donaren
entrada el seu millor jugador, que
s'havia assegut a la banqueta per 4
faltes, se començaren a reduir les
diferències fins . arribar a l'empat a
79 a falta d'un minut. El juvenil Pe-
re Joan Fullana tot d'una tornà les
esperances amb una cistella i tir
Il iure adicional transformat. Des-
pres d'un desesperat darrer minut
dels locals que ja vos podeu imagi-
nar les potadetes que feien, l'altre
juvenil D. Amengual anota la darre-
ra cistella coincidint amb la bocina
final. A un partit d'aquesta impor-
tancia la feina, la feina ben feta, es
de tots, per?) les estadístiques no
ens deixen passar per alt les formi-
dables actuacions de Toni Oliver que
se convertí en el millor anotador
(27) i rebotejaclor (14), de Guillem
Amengual (23 punts, 12 rebots, 6
taps) i dels juvenils Fullana (14
punts) i Damia Amengual (11 re-
bets).

Els JUNIORS també aconseguiren
un bon exit eliminant l'Espanyol al
que ja havien vengut a Felanitx per
25 punts. Aquesta vegada toritaren
guanyar, encara que fos per la mini-
ma. Ara els espera una final a dos
partits. L'encontre del passat clissab-
te no va ser tan x, istós corn el de la

setmana anterior i a pesar del curt
avantatge final, l'Espanyol no ana al
davant en el marcaclor ni un sol se-
gun. Tempteig elevat ell el primer
temps (37-40), mentre que la 2." part
enregistrava parcials un tant sorpre-
nents (2-7, 8-0, 3-14, 10-1). Una ve-
gada nk's Pere J. Fu llana fou mi-
Hot- anotador (25 punts, amb 2 tri-
ples) i Tomeu Maimú, a més d'a-
notar 14 punts, fou el que aconseguí
mes rebots i destaca també en la di-
reccióq:del joc.

AQUESTA JORNADA
Se disputara el darrer partit de la

temporada a Felanitx. Se tracta del
partit d'anada de la final del «Jorge
Juan» de júniors entre els locals i el
Syrius. Si ens atenem als resultats
dela passada lliga i als enfronta-
ments Joan Capó-Patronat de totes
les temporades, l'equip ciutadà es
favorit de manera aborronadora...

LARRY CISTELLES

Tenis mesa
El pasado viernes terminó la se-

gunda fase del Campeonato de Ma-
llorca por . equipos de Tenis-Mesa.
En dicho campeonato ha participa-
do por primera vez un equipo de
Felanitx, - realizando una excelente
campaña ppr ser su primer año. En
esta segunda fase, en la cual han
participado un total de 8 equipos,
han quedado 'clasificados en 4.» lu-
gar, jugando un total de 14 partidas
de las cuales han ganado 8 y han
perdido 6, totalizando 30 puntos.

El equipo del Club Tenis Felanitx
(sección Tenis-Mesa), ha estado com-
puesto-por . los siguientes jugadores:
Miguel Ginard, Onofre Bauzá, Mi-
guel Caldentey, Juan Barceló, Mi-
guel Bermúdez y Juanjo March.

Ahora podrán disfrutar de unas
merecidas vacaciones y en octubre
piensan volver a participar en los
campeonaiós que se organicen. Asi-
mismo, y según manifestaron los ju-
gadores, tienen ganas de crear equi-
pos en categorías inferiores como
por ejemplo, cadetes, alevines, in-
1;Jritiles, etc. para crear mas afición
al deporte del Tenis-Mesa, más co-
nocido como el Ping-Pong.

Gori Vicens

FUTBOL
3.a DIVISION

v ' J l'ilialti apa 5U Li ,„=li,,aidiciak	 al

ri 1 a

¡A perro flan toda on pulgas!
Felanitx, 0 - Poblense, 0

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

Fabricación y venta de muebles de
cocina y baño

Precisa para su departamento comerciai
— 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

Se precisa garaje para taller,
en Felanitx

en alquiler.

Aproximadamente 100 m2.

Informes, Tel. 235054



Coins a la Sala
AL DIARI DE CIUTAT
«ULTIMA HORA»
PASSEN COSES CURIOSES

Com sabeu un diari pot csser par-
cial o imparcial, pot tenir interessos
i pot no tenir-ne. Normalment tots
els diaris tenen interessos a defen-
sar, però sempre hi ha qui ho sap
dur amb mes dignitat que d'altres.

A «Ultima Hora» (UH) en principi
tot eren alabances pel nostre grup,
no havíem romput cap plat a ningú
i no teníem res a retreure, però ha
resultat que COLOMS A LA SALA
no es solament un grup divertit, a
mes es un grup que denuncia cor-
rupcions i injustícies i  això molesta.
El tema de S'Algar ha estat el que
demostra aquest fe:. Amb S'Algar
han sortit mal parats els interessos
especuladors d'una gent que ha re-
sultat estar íntimament lligada amb
gent del Govern Balear i per tant
amb gent del PP de l'Ajuntament de
Felanitx i de rebot amb' 'gent que fa
feina a UH. Recordem al'Sr. Planas
Sanmartí que fins aleshores tot ha-
vien estat alabances pels Coloms.
Amb el tema de S'Algar mostra els
peus i fins i tot contradigué i deixa
mal parat al corresponsal d'UH de
Felanitx. Segons sembla aquest se-
nyor esta Mot amb l'empresa publi-
citaria que falseja la famosa enques-
ta manipulad El Sr. Pablo Llu11
i el Sr. Antoni Piza també es trans-
mudaren per fer la pilota als urba-
nitzadors-governants.

Però la histèria, la paga a la ma-
lifeta dels esPPculadotis: oficials i
camuflats pel tema de S'Algar re-

benta quan una representació del
!lustre grup acudí al Parlament. S'i-
niciaren investigacions de la nostra
vicia professional i privada que ten-
gueren com a resultat unes notes de
premsa raises i insults del missatge
del Sr. Gilet que intentarem rebatre
amb dues cartes al Director d'UH.

I mirau com ens ha anat el dret
de replica enviat a UH dia 18 d'abril,
ara fa un mes. Dia 29 dc març UH
publica una carta nostra censurada.
Dia 4 d'abril publica l'insult del mis-
satge que contestava a la nostra, de
llavors ença el Director, Sr. Pedro
Comas ens ha dit:

ler.—«Que les cartes no duien
l'adreça dels signants». Com podeu
suposar ens va fer gracia aquesta
escusa. Enviarem l'adreça dels sig-
nants.

2on.—«Ens hauríeu d'enviar una
(i) pia china de les cartes pent tie l'hem
perduda i també hi manca la rú-
brica». Els hem enviat còpia de les
dues cartes no fos cosa que ara per-
dessin l'altra i les respectives rú-
briques a més del pès i alçada dels
signants.

Resulta curie's que algú pugui pen-
sar que nosaltres ens xuclam el dit.
El que és ben cert es que COLOMS
A LA SALA no gasta la quantitat de
milions en propaganda que cl Go-
vern Balear gasta en aquest diari i
aix5 pot esser un dels arguments
perquè després d'un mes no hagi
sortit la nostra replica. Seria bo que
aquest diari miras més la realitat de
les informacions que la rendabilitat
de la publicitat.

Mentre, nosaltres seguirem essent
feliços, perquè, de moment, no te-
nim compromissos.

ate regal
os.

De entrada, sólo 10%.
hasta 3 recib

Renault Ocasión

Elige tu nuevo coche, de cualquier marca
y precio, tu forma de financiación y Ilávateio
por sólo el 10% del valor total. Esto, de entrack.

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

Y con 3 recibos de regalo,
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 Garantía de 1 afio, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantía, con todo seguridad,
decídete en RENAULT OCASION.

Te esperamos en:

Conc--sionarie: FRANCISCO MANRESA , S. A.
emifX: CI. de r'nras, 0.11. 0'5 . Tole. 591964 -RÇ 	 ryPvE• Ctrs. F•lanity., 5 - Tel. 657393
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FELANITX
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L'INIPOST RELIGIOS
Sr. Director:
Si no estic mal informat, enguany,

a l'hora de fer la declaració sobre la
Renda, una vegada més haure d'ex-
pressar la meva voluntat perquè un
tant per cent de la suma que paga-
ré sia destinada o be a l'Església o
be a beneficencia.

Com que sún moltes les persones
qqe se trobaran davant aquesta al-
ternativa, crec que seria molt bo
que, per un conducte adequat, rebés -
sem, de qui la pugui donar, una in-
formació fidedigna sobre el destí de
les quantitats assignades a l'Esglé-
sia, i així, amb coneixement de cau-
sa, cadascú decidiria en consciência.

Ho dic perquè, per exemple, jo
veuria amb molt de gust que el dit
tant per cent servís per a satisfer
necessitats de la nostra parròquia, o
be de qualcuna altra de més pobra.
I quan dic «necessitats», hi incloc la
remuneració de la feina de les per-
sones que hi presten servei (sacer-
dots 1.escolans). No tenc una opinió
definida sobre quina seria la fórmu-
la ideal per a cobrir aquests pressu-
posts, però estic disposat a admetre
que els qui dediquen la jornada la 7

bóral completa a feines parroquials
tenen dret a rebre un sou que els
permeti viure dignament d'acord
amb el nivell de vida actual, i jo es-
tic disposat a assumir la part que
em toca.

Ara, dins FESglésia catòlica, se
duen a terme unes activitats (justa-
ment les Ines dispendioses) com
beatificacions, viatges papals, politi-
ca vaticana, etc., la bondat de les
quals no veig gens clara ni una mi-
ca, i repugna a la meva consciên-
cia contribuir-hi, baldament sia amb
una quantitat minima. Llavors, si la
meva aportació ha de servir per a
subvencionar-les, m'estim més dis-
posar que vaja a beneficència.

Clar que, quan pens que una part
molt mes notable dels meus imposts
servirà per a pagar els sous escan-
dalosos dels politics i els 45 milions
pe pessetes diaris que, segons he
!legit, costa el manteniment del por-
taavions «Principe cie Asturias». la
meva consciencia encara se sentiria
Ines inc6moda, si no los que els im-
posts pagats a l'Estat (i a les ban-
des terroristes que n'exigeixen) no
Sc paguen lliurement, sinú sota ame-
naces, i això ens allibera; crec, de
tota culpa.

Per ventura arribarà un dia en
què els contribuents podrem fer,
amb comoclitat i sense por de repre-
salies, objecció dc consciLlicia fiscal
i demanar que els imposts que pa-
gam se destinin nomes al be públic.
Mentrestant, i tomant a la qiiestiú
que ha originat la present, ja que
l'anomenat irnpr:rpiament «impost
religiós» es Optai 11, seria bo tenir
aquella informacici que cic•manava.

Un contribuent

I., I'LACA
Sr. Director:
He la notícia del preu i del

pagamLót cic la placa dedicada al
Baile al Collegi Joan Capó i clefini-
thament es que no tenen enfront.

Maria A.

SETNIANA 1)1.; 11 . S1(::\ I :■1:1111.:ti
COS S

Sr. Director del setmanari «FELA-
NITX»:

Vuil felicitar, mitjançant les seves
pagines, els organitzadors de la Set-
mana de Música, a la que, un any
més, tenim ocasió d'assistir els ft.:-
lanitxers. Es tracta d'una manifesta-
ció cultural que ha (Vessel - cleguda-
ment valorada i que ha aconseguit
arribar a la catorzena edició.

I vull felicitar els organitzadors
pel canvi dc locals. Tant el Cine Fe-
lanitx com la sala de la Casa de
Cultura presenten unes condicions
esplèndides per escoltar música amb
Ia necessària comoditat.

He notat també, amb prou satis-
facció, que han estat eliminades les
presentacions dels concerts. Li dire
una cosa: s'haurien d'eliminar total-
ment. He tengut ocasió d'assistir a
concerts de tota mena a punts molt
diFtints Enlloc es fa una
presentació del concert, ni s'anun-
cien els concerts que seguiran. Els
programes de ma son prou explícits
i si s'ha de comunicar qualque canvi
als assistents es pot fer amb un. car-
tell. La gent, ara, ja sap llegir.

I es que, després de catorze anys,
algungs coses, fruit de Finèrcia, hau-
rien d'esser suprimides. Per exem-
ple; el número dels ninets vestits de
pages lliurant la gerreta als inter-
prets resulta grotesc i d'un folklo-
risme innecessari. Els intèrprets,
pens, cobren, com es lógic, el seu
«cachet»; la gerreta hi sobra. Si al-
gun interpret actua desinteressada-
ment, podria esser degudament ob-
sequiat; però no crec que la gerreta
sia el present més adequat.

Una altra cosa; i això no te res a
veure amb la setmana. No creis que
ja es hora de canviar el rètol, espa-
nyat, del Cine Felanitx. Des de que
l'Ajuntament el va comprar, s'hi fan
tota casta d'actes: teatre, concerts,
desfilades de models, etc.; de cine-
ma, ni n'hi hem vist més.

Senyor Director: Durant anys he
estat membre del Patronat local de
Música i he pagat una quota més be
escasa. Voldria continuar prestant la
meva contribució. Ha desaparegut,
de fet, el Patronat? Com són nome-
nats els seus directius? Hi ha direc-
tius? Oualcú podria contestar ague.-
tes preguntes? Potser la Delegada de
Cultura? Moltes gracies per enda-
vant.

Utz aficionat a la nuisica

ES CERCA ADMINISTRATIU-A.
Preferib1 .2 nh nocions d'angls
Informes: Tel. 582974

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

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




