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Casa de Cultura
Dimecres dia 17 d'abril, a les 9'30 del vespre

TAULA RODONA
sanitat pública al municipi de Felanitx.

El Centre de Salut»
JOSE POMAR, Subdirector d'A ssiténcia Primaria de PINSALUD.
MIQUEL RIERA, candidat a l'Alcaldia pel P.S.I.B.
XAVIER LLANERAS, Diplomat d'infermeria i candidat pel PSIB

Entrada lliure

Organitza: L'Agrupació local del PSIB - PSOE

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Conferència   

El pròxim dilluns, dia 15, a les 21 hores, tindrà lloc a la Casa
de Cultura una conferència sota el títol «El paper de l'escola en
la normalització lingüística» i sera a  càrrec de D.a Aina Moll i
Marquês, Cap de la Campanya de Normalització Lingüística a les
Balears.

Aquesta conferência ha estat promoguda pel Grup de Treball
de Català del C. P. «Inspector Joan Capó».

Setmanari d'interessos locals
Director: Bartomeu A. Pou Jaume 	Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160 Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» • FELANITX

Presentació d'un 'libre de Cosme
Aguiki i d'un de Mn. Pere Xamend

La Setmana de Música

El proper divendres dia 19, a les
9'30 del vespre, a la Casa de Cultu-
ra, tindrà Roc la presentació del lli-
bre del nostre company i collabora-
dor Cosme Aguiló i Adrover «Topo-
nímia de la Costa de Felanitx».

Tendra cura d'aquesta presenta-
ció el senyor Climent Picornell, doc-
tor en Geografia i vice-rector de la
Universitat de les Illes Balears.

Esperam amb vertader delit
aquesta obra de Cosme Aguiló, per-
què coneixem —i els nostres lec-
tors n'han estat testimonis algunes
vegades a través de les seves col-
laboracions— la seva rurolla - per te-
ma i la meticulositat de la seva me-
todologia.

Ell ha recorregut moltes vegades
la-nostra costa i ha parlat amb ma-
riners i pescadors, amb gent vella
per tal d'escatir el nom o els noms
que es donen a un indret determinat
i el seu possible significat i proce-
dência. Estam segurs que aquest lli-
bre es un treball fet a consciència i
madurat al llarg del temps i de rei-
terades consultes i comparacions.

L'obra, que ha estat editada pel
Centre de Cultura de Felanitx, in-
clou una reproducció a escala re-
duïda del mapa toponímic realitzat
pel mateix autor.

I dissabte dia 20, a les 7 de l'hora-
baixa sera presentat el llibre de Mn.
Pere Xamena «FELANITX MOT A
MOT». L'acte també tindrà Hoc a
la Caas de Cultura en el decurs de
la Festa del Llibre que celebrara
Ia Llar de la Tercera Edat de l'IN-
SERSO.

Aquest llibre del nostre collabora-
dor es, com indica el seu nom, una
relació per ordre alfabètic de ter-
mes relatius a la nostra població, on
hi figuren topònims, institucions,

societats, personatges, carrers, edifi-
cis, genealogies, llinatges, etc. i les
seves respectives explicacions i pos-
sibles orígens o procedències. Es
fruit de molts d'anys de feina feta
per Mn. Xamena dins el camp de la
historiografia local.

Es un volum de 230 pagines on
s'inclouen tres plat-lots, un de la po-
blació de Felanitx, un del terme i
un que recull els accidents orogra-
fies més importants. També hi figu-
ren nombrosos escuts de llinatges i
un apèndix de bibliografia felanit-
xera.

Sembla que al llarg de tota la set-
mana s'han succeit les temptatives
per consolidar algunes noves candi-
datures de cara a les properes elec-
cions municipals. Malgrat això, a
l'hora de redactar aquesta nota
dimarts a vespre—, tret de les ja
conegudes —Grup Popular, PSOE i
Coloms a la Sala— no se n'havia
consolidat d'altra.

Remors insistents han divulgat
que els grups Convergència Balear i
Independents de Mallorca feien el
tot per tot per dur endavant les se-
ves opcions i les seves ofertes i re-
querrments sTan— paldigrat -m'op
dels seus possibles adeptes.

Quant a les llistes, podem oferir
ja la de la coalició Partit Popular-
Unió Mallorquina, mentre que les
dels Coloms a la Sala i el PSOE,
fins la propera setmana no seran do-
nades a conèixer.
PP-UM:
1 Cosme Oliver Monserrat
2 Antoni Grimait Mas
3 Ratel Barceló Mas

De demà a vuit dies —el diumen-
ge dia 21— comença la XV Setmana
de Música de Felanitx, un cicle que
patrocina l'Ajuntament de Felanitx
i organitza el Patronat Local de Mú-
sica.

La setmana passada avançarem al-
guna de les actuacions. Avui podem
oferir ja el programa complet, que
és com segueix:

Diumenge dia 21 d'abril.—BANDA
DE MÚSICA DE FELANITX, CO-
RAL DE PORRERES, CORAL DE
FELANITX. Auditori Municipal, a
les 9'30 del vespre.

Dimecres dia 24 d'abril.—CON-
CERT DE CANT I PIANO: M.  José

4 Juan Ruiz Arenas
5 Catalina M.a Pilar Picó Pou
6 Bernat Artigues Nicolau
7 Maria Binimelis Amengual
8 Maria Ballester Barceló
9 Bartomeu Cerda Rigo

10 Joana M.a Adrover Miguel
11 Rafel Taberner Manresa
12 Bartomeu Adrover Mestre
13 Rafel Roig Grimait
14 Antoni Artigues Florit
15 Maria Obrador Adrover
16 Antoni Oliver Barceló
17 Santiago Monserrat Barceló

Suplents: Antoni Capó Company,
-Blas- Vera Hernández i Teodor Rigo
Veny.

Tots ells del Partit Popular mehys
Juan Ruiz Arenas que és indepen-
dent.
LES LLISTES PEL
GOVERN AUTONOM

Pel que fa a les candidatures al
Govern Autònom, de moment només
dos felanitxers figuren a les llistes.
Per la coalició Partit Popular-Unió
Mallorquina, l'actual parlamentari
Andreu Riera Bennasar figura en el
número 1 lè. I a la llista dels Verds,
Margalida Rosselló Pons ocupa el
número 2.

Sanchez (Soprano), Sebastián Mari-
né (Piano). Casa de Cultura, a les
9'30 del vespre.

Dissabte dia 27 d'abril.—ORQUES-
TRA DE CAMBRA DE LA SIMFO-
NICA DE BALEARS i CORAL UNI-
VERSITARIA. Auditori Municipal, a
les 9 del vespre.

Dimecres dia 1 de maig.—CON-
CERT DE PIANO I CONTRABAIX:
Suzanne Bradbury (Piano). Jose(
Szafranski (Contrabaix). Casa de
Cultura, a les 9'30 del vespre.

Divendres dia 3 de maig.—CON-
CERT DE CLAVE: Xavier Carbo-
nell. Casa de Cultura, a les 9'30 del
vespre

Diumenge dia 5 de maig.—CON-
CERT DE PIANO A QUATRE
MANS: Francesc Blanco, Albert
Díaz. Casa de Cultura, a les 9'30 del
vespre.

Divendres dia 10 de maig.—THE
S. C. SYMPHONY ORCHESTRA
(Orquestra Simfònica Nord-Ameri-
cana). Auditori Municipal, a les 9'30
del vespre.

Projecte allilercuri» al
Col.legi «Inspector
«Joan Capó»

El Ministeri d'Educació ha conce-
dit al Collegi Públic «Inspector Joan
Capó» de la nostra ciutat el Projec-
te Mercuri per poder-lo aplicar a
partir del curs 1991/92.

Aquest Projecte, que s'ha conc--
dit a comptats centres d'E.G.B. o de
B.U.P. de les Balears, consisteix en
Ia dotació al centre d'un equip mort
complet de medis audiovisuals p91
seu ús en la practica docent i per a
la realització d'uns projectes ped4-
geigics que són els que han fet pos-

;sible aquesta concessió.

Les Candidatures
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 14 St. Tiburci
Dill. 15 St. Telm
Dim. 16 St. Fruitós
Dim. 17 St. Anicet
Dij. 18 St. Galch
Div. 19 St. Herrnègenes
Dis. 20 St. Sulpici

LLUNA

Lluna nova dia 14

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges j 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 1 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portcwolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14'15 i 17 h.
Diumenges, a les 7, 9, 12'30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 1230, 1445
i 1730 h. Diumenges, a les 730,
930, 13 i 18'15 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 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte
D itunenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Cat. Ticoulat
Francesc Pula
Gayà-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines 1 Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèche d'urgències 580254
Guardia Civil 580090
Rombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Agraiment
La família Adrover-Binime-

lis, clavant les nombroses ma-
nifestacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Bar-
tomeu Adrover Gaya i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, molles gracies.

CALA D'OR. Necesito PELUQUE-
RO-A. Por la tarde. Nociones de
alemán.
Informes, Tel. 833457.

SE ARREGLAN PALMERAS y jar-
dines en general.
Informes, Tel. 583378 (noches).

FELANITX

Minci
Pel present, es fa saber

que el diumenge, dia 21 d'a-
bril, a les 10 h., a la Casa cie
Cultura de Felanitx, se cele-
brarà una reunió amb l'objec-
te de constituir una Societat
Agraria ile Transformació.

Es prega l'assistència de
tuis els interessats en pren-
crer-hi part.

VENDO UN APARCAMIENTO CO- SE NECESITA CHICO con carnet
CHE en Plaça Espanya. 	 conducir. Se valorará conocimien-
VENDO CASA en Son Negre. 	 tos mecánica.
Buena situación y electricidad. 	 Informes, Tel. 580503 (de 13 a 15
Informes, Tel. 580902..

	
y de 20 a 22 horas).

VENDO LLAUT DE 25 palmos. Mo- CLASES DE INGLES, especialmen-
tor seminuevo Mini Sole. 9 HP.	 te para niños y principiantes.
Informes, Tel. 580553. 	 Informes, Tel. 580262.

Elnkmia Soter Oliver
Vda. de Nadal Balle higo

va morir a Felanitx, el dia 4 d'abri] de 1991, a Pedat de SS anys,
havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció Apostôlica

Al cet sia

Els seus Ii Ils Maria, Malet', Antônia i Catalina; li Ils politics Antoni Serrat, Nlargalida Mo-
den, Joan Nlorey, Miguel Sufier i Joan Picornell, nets, germans politics, Ii Ilota, nebots, cosins i els
parents vos demanen que volgueu encomanar la seva anima a Deu.

Casa mortuòria: C. Moli de N'IIereu, G (Sa madona Balle)

nets, renígs, nebots i els altres parents vos preguen que volgueu tenir-lo present en les vostres prega-
ries. La miss:, que se celebrara deina diumenge dia 14, a les 7 del capvespre en el Convent de Sant
Agusti, s'aplicara en sufragi de la seva anima.

i Lita Frangi; germa Cosme; germans politics Nliquela Estelrich, Joan Obrador i Damiana Vicens;
Els seus fills Nlargalida, Damiana i Gabriel; lins politics Pedro Andreu, Edgardo Garibaldi

va morir a San Pedro (Argentina), dia 17 de març de 1991, a l'edat de SI anys,
bavent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apost6lica.

Francisco Tugores Colom

Al eel sia

	 1

AithitamEnt do Faianitx
Trasllat provisional del Mercat

AVIS

Davant la imminent iniciació de les obres de Reforma del
Mercat Municipal d'abastiment, es fa públic que a partir de diu-
menge dia 21 ciels corrents, els hoes fixos del Mercat i productes
alimentaris (excepte verdures i floricultura), estaran installats a
l'edifici del Gurugú.

Els llocs de verdures i floricultura estaran situats al carrer
31 de Marg.

Y els que normaiment estaven instal-lats al soterrani del Mer-
cat i a la Plaça Jaunie 11 se situaran a la Plaça d'Espanya.

AVISO

Ante la inminente iniciaciún cie las obras de Reforma del
Mercado Municipal de Abastos, se hace público que, a partir ciel
domingo cija 21 de los corrientes, los puestos fijos ciel Mercado
y productos alimentaiios (excepto verduras y floricultura), esta-
rán instalados en el tdificio del Gurugú.

Los puestos de verduras y floricultura estarán situados en la
calle 31 de Marzo.

Y los que normalmente estaban instalados en cl sótano del
Mercado y en la Plaza Jaime II, se situarán en la Plaza España.

El Delegat del Mercat
Gabriel Mora Vaquer



Llar de !a Tercera [dat
FESTA DEI, LLIBRE

Presentació del nou llibre de Mossèn Pere Xamena
«FELANITX MOT A MOT»

Inauguració de la II MOSTRA DE PINTURA de gent major
de la Comarca de Migjorn.

Dia 20 d'aquest mes d'abril, a !es 7	 l'horabaixa, a la Casa
Municipal de Cultura.

Organitza: La Comisió de Cultura de la Llar de la 3." Edat
de l'INSERSO.

MESON OLÉ
Comunica a sus clientes que a partir
del 19 de abril tendran abierto.

POLLOS AL AST PARA LLEVAR

BROCHETAS Y PLATOS COMBINADOS

Perdonen las molestias

MARMOLES LLABRES 

Lo MÁS NATURAL

MARMOL - GRANITO - CALIZA - MARES
Son piedras nobles, que se han ido formando

léntamente a través del tiempo
para que usted pueda disfrutar de ellas

en su hogar.
V E.,

GRANNARIEDAD ■ PRECIOS INTERESANTES T:ç.
SERVICIO RAPIDO.'• AMPLIAS INSTALACIONES,• •

Simó Tom , 57 • TEL. 55 58 38 • 07500 MANACOR

FELANITX

El President Cafiefts amb la PLUM Forana
Dimarts dia 26 de març, al santua- que Insalud no tenia cap intenció

ri de Montisión de Porrcres, el pre- oe construir-lo per ara, sinó que cl
skient del Govern Gabriel Cane llas que x•ol fer abans es el segon hospi-
mantingue la tradicional reunió amb tal L'únic recurs que ens resta es
els representants de les publicacions sortir altra vegada al carrer per a
periòdiques de la part forana. reclamar-lo.

Entre les preguntes de caracter També manifesta Gabriel Cafiellas
general que li foren formulades pels arran d'una altra prcgunta, que l'In-
assistents volem esmentar la que salud no te personal per a cobrir els
feia referència al futur Hospital de Centres d'Atenció Primaria (CAP),
Manacor a la qual contesta el Sr. creats a molts d'indrets de la part
Cafiellas que, estava convençut de forana.

articles_d'oferta

Mai presagi
Especificacions tecoiques: a les ganitzen, es una espurna d'esperan-

13.03, hora local, del passat cija 8 de ça dins la fosca general.
març els Estats Units cl'Amèrica	 L'Ajuntament ha intentat en diver-
(EUA) detonaren la primera prova ses ocasions apropiar-se de l'espon-
nuclear cle 1991. La prova nuclear va taneitat del Coso. Intolerable, quc
ser preparada pels laboratoris Law- a Felanitx algú fad festa sense que
rence Livermore National i feta ex- els prohoms i la proclona del grup
plotar a 1.100 peus sota terra a majoritari hi puguin dir la seva. Nu
l'Area 4 cle la planura de Yucca Flat. ho aconseguiren. r.s clar: El Coso
La mecliciú sísmica realitzada fora organitzat per l'Ajuntament seria
de l'Area 4 se situa entre el 4 i el 5 com l'ofici de Sant Agustí organitzat
ile l'escala Richter, la qual cosa su- pel Coso. Ha hagut de ser Washing-
posa que la potencia explosiva de la ton i amb l'assumpte situat al fons
carrega nuclear fou de més o menys del fons del pou negre del món occi-
10 kilotons. El crater que seguí l'ex- dental, les armes nuclears, qui ata-
plosiú té 600 peus de diàmetre i 30 cas frontalment una iniciativa de
de fondària en el punt més profund. festa, convertint el seu nom en el
Amb aquesta prova nuclear, els EUA cocu i d'una explosió nuclear.
n'han fetes 930, 212 d'atmosfèriques 	En Cosme Oliver no s'atreveix i
i 718 de subterrànies. 	telefona a en Gabriel Cafiellas. Quan

El nom codificat de la prova nu- en Cañellas veu que és gent de festa,
clear fou Coso. 	 se considera perdut i envia un tele-

Incidències: Tot i que la prova no grama a en Jose María Aznar. N'Az-
havia estat anunciada oficialment, nar, clesprés de consultar amb en
els avisos apareguts a distints punts Fraga i en Matutes, resol que el fet
del desert de Nevada feren sospitar que una gent faci pesta pel seu
els pacifistes de la Testing Alert Net- compte és un problema internacio-
work o Xarxa d'Alerta de Proves Nu- nat i que l'única solució és la inter-
clears. A la protesta convocada el venció de Washington. Envia una

. mateix dia 8 foren detingudes 226 carta a en George Bush, el qual en-
persones, entre les quals hi havia via ordres molt estrictes al Penta-
nombrosos franciscans. gon. Un estratega, es diu si origi-

Política 	 el. passat nani de S'Horta, proposa el pla: una•

mes de génér, els EUA vetaren la prova nuclear que s'anomeni Coso.
proposta de prohibir totes les pro- 	 Nicolau Barceló
VeS nuclears (és a dir, les de pre-
paració, experimentació o compro-
vació d'armes nuclears). Aquesta
proposta havia estat formulada per
un terç dels països signataris del
Tractat de Prohibició Parcial de
Proves Nuclears de 1963, que va pro-
hibir les atmosfèriques, tot i que
França va continuar fent-ne 10 anys
més. A la zona del Golf Pèrsic, els
EUA hi enviaren uns 1.000 caps nu-
clears.

Sociopolítica local, mundial, etc.:
les festes de Sant Agustí de la se-
gona meitat dc la dècada dels 80 han
tengut com a moment més sonat
(en els dos sentits de la paraula) la
bulla de Ia penya . E1 Coso. Curiosa-
ment, l'únic esclat festiu no orga- SE NECESITAN CHICAS de 16 a
nitzat per l'Ajuntament. A un poble 	 17 años, para taller de confección.
que no sap fer festa, si no la hi or- 	 Informes, C/. Molis, 25.

Cambiar el aceite no tiene precio

Mano de obra GRATIS
para este servicio, durante
los meses de marzo y abril,

en lit LENA ULT
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 1E5 - Tels. 581984 - 85 - CALONGE: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 657393

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-
cina.
Inf.: Tel. ((j3) -1251958 y.289790

EXTRAVIADO PENDIENTE de oro
tipo «botonada». Se gratificará
devolución.
Informes, Tel. 582298.

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vlstas al mar. 2.500 m2, luz
y agua. Precio 1.800 ptas. m2.
Informes, Tel. 711150.



— TELEVISORES 	 — ANTENAS individuales y

— VIDEOS
	 colectivas

— AUTORRADIOS 	 — HIFI

Electrónica C/. SOL, 3

TELS. 583459

MOREY y 581580

INSTALACIONES PARABOLICAS
Y REPARACION

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colom

Complejo ',(Jardin del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.

INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7 	

-	

Tels. 825334 y 825237
PORTO-COLOM  

FELANITX   

La Festa de l'Ange!
La concurrencia i l'animació foren

les notes dc la jornada festiva que
tingue Hoc a Sant Salvador diu-
menge passat, sota l'organització de
la Llar de la Tercera Edat, Sa Re-
creativa i el MIJAC, amb el suport
de l'Ajuntament. Un poc abans de
migdia la Banda de Música oferí un
concert i a la una comença una so-
lemne concelebració Eucarística que
presidí el Rector dc Ia Parròquia
Mn. Miguel Serra, qui digue la ho-
milia. La Coral de Felanitx hi posa
Ia nota musical.

Tot .seguit els romeus donaren
compte de les panades i robiols i
cap alla les tres comença la festa po-
pular que anima ?.1 MIJAC amb jocs
i actuacions diverses i els Sonadors
de la Llar.

El temps fou molt bo i la gent
gaudí de debò de la diada.

Recital de violí a «Sa Recreativa»
Dijous de la setmana passada, i

dins el programa d'actes del
Aniversari de Sa Recreativa, tingué
iloc a la seu d'aquesta entitat un
recital de violí a càrrec de l'artista
hongarès Giorgi Biro.

Interpretà els vint-i-quatre «Ca-
prichos» de Paganini, tot donant
una exhibició d'ajust i virtuosisme
que mantingue el públic en una fer-
vent expectació.

Aquest recital l'oferí Sa Recreati-
va amb la collaboració de la Funda-
ció Pública de les Balears per a la
Música.

El tpinocidi» de les obres
d'tembellecimiento»

Són moltes les persones que veuen
aquestes obres d'oembellecimiento»
del Port com una manera de tudar
els doblers sense tir ni só. I no es
d'estranyar. La gent senzilla que no
enter' el complicat entrallat de la
«política», li costa molt acceptar
que s'espenyin voravies per a tornar-
les a refer, o que s'emperifollin re-
dois mentre vint passes lluny hi ha
«forats» que clamen al cel.

Perb aix6 es un mal vell que afec-
ta l'Administració pública des de se-
gles enrera, i sabem que per molt
que «avancem» i descentralitzem,
mai no s'arreglarà.

Ara be, el que s'ha fet a la Ronda
Creuer Balears no té nom. Mitjan-
çant una regata a cada part de la
renglera de pins que hi ha a aques-
ta via, s'han tailla les seves arrels
de manera que els que no tomara
la propera ventada, es moriran per
no poder obtenir la llecor de la ter-
ra. Un ja ha estat abatut pel vent.
Ara veurem quin temps duraran els
al t res.

Club Altura
EXCURSIÓ A

ESPORLES I PUIGPUNYENT

Diumenge dia 21 farem una excur-
sió a Esporles, fent es Camí des Con-
reu i Puigpunyent, passant pel Bosc
Animai. La sortida sera a les 8 del

mati de la plaça d'Espanya.
Es prega puntualitat. S'agrafria

que les inscripcions es fessin abans
del dijous dia 18.

Per a informació i inscripcions:
Tomeu Salva, Tel. 580589.

VIATGE A L'ALGUER (Sardenya)

Pels dies 28, 29 i 30 de juny i 1 i 2
de juliol, tenim en projecte un viat-
ge a Sardenya, per tal de visitar
l'Alguer, ciutat situada al nord-est
de l'illa, on aproximadament un sei-
xanta per cent d'habitants encara
ara parlen una modalitat del cata-
la des de que l'any 1372 aquesta lo-
calitat fou repoblada per catalans.

Aquest viatge perb sols sera pos-
sible si reunim 120 persones, ja que
s'ha de contractar un vol xarter.
L'organització sera a cura ciel Grup
Excursionista Vidalba, i el preu se-
ra aproximadament sobre unes
25.000 ptes., amb el que s'inclou pas-
satges d'anada i tornada, estança,
excursions, activitats, etc.

Disposam d'un fullet explicatiu
que es pot recollir al carrer Soledat,
42 (Bartomeu Salva).

Per a qualsevol tipus d'informació
podeu trucar al telèfon 580589.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TALLER DE CUINA.—Divendres

dia 19 ,a les 5 del capvespre, a car-
rec de Jaume Mestre Porcel.

FESTA DEL LLIBRE.—Dissabte
dia 20, a les 19 h., .a la Casa Muni-
cipal de Cultura, inauguració de la
Segona Mostra de Pintura de la Ter-
cera Edat de la Comarca de Mig-
jorn. Presentació del llibre de Mn.
Pere Xamcna «FELANITX, MOT A
MOT», i nomenament d'aquest autor
Soci d'Honor de la Llar.

Collaboren en aquesta celebració
Ia Conselleria de Cultura del Govern
Balear i l'Ajuntament de Felanitx.

Col.legi «I. Joan Capó»
Es comunica que fins dia 30 d'a-

bril restara obert el termini de pre-
inscripciú de matricula pels nivells
cl'E.G.B. i Preescolar pel curs 91-92.
(Nins nascuts l'any 1987 i anteriors
si no estan matriculats)

Els que han de cursar Ir. d'E.G.B.
s'han de preinscriure obligatòria-
ment, encara que estiguin matricu-
lats a preescolar.

Confraria de la Germandat
Cristiana Obrera

El divendres dia 26 d'abri], els que
pertanyen a la Confraria de Setma-
na Santa de la Germandat Cristiana
Obrera, es reunitan en un sonar a
Son Colom.

Hi poden assistir confrares i sim-
patitzants.

Es poden retirar els tiquets, fins
dia 22, en el carrer de Sa Plaça nú-
mero 3.

Entorn a les pensions no
contributives

Avui dissabte al Salú Parroquial
de Cas Concos, organitzada per l'As-

sociació de Veins, hi haura una xer-
rada informativa referent a la nova
llei de pensions no contributives i
les prestacions familiars i que afec-
ta principalment a agnelles pensions
que no havien cotizat a la Seguretat
Social.

La reunió es per a tothom que es-
tigui interessat per l'assumpte i se-
ra a Cas Concos a les 10 del vespre.

Curset d'Educació Sexual per a
pares

Dijous dia 18, a les 8,30 del ves-
pre, a la Casa de Cultura, s'impar-
tira la primera lliçó d'aquest curset
que ofereix el Servei de Promoció
de la Salut. Versara sobre el terna
«Aproximació a la sexualitat huma-
na: Conceptes bàsics. Etapes evolu-
tives de la sexualitat humana. Aspec-
tes biològics: mite i confusions mes
frecnients. Necessitat i objectius de
Veducació sexual».

Per a inscriure's poden acudir a
les Associacions de Pares dels cen-
tres d'ensenyament.

La reforma del Mercat
El proper dia 22, amb una inspec-

ció técnica previa, començaran les
obres de reforma del Mercat Muni-
cipal, les quais en una primera fase
s'aplicaran a renovar tota la infracs-
tructura del local i a modificar i ac-
tualitzar la seva distribució.

Les obres han estat assignades a
Túnica empresa que va concórrer a
Ia subhasta, Mallorquina de Contra-
tas, la qual disposa de vuit mesos
per a dur-les a terme.

Avui ((Gent de Bulla» repeteix
l'obra	 i som tots!»

Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a l'Auditori Municipal, el grup
de teatre «Gent de bulla» clourà la
tanda de representacions de la dar-
rera obra muntada, «Ja hi som tots!»
original de Joan Manel Chilet.

APA Portocolom
EXCURSIÓ

l'el (lia 20 d'abril es te prevista
una excursió a La Granja d'Espor-
les i i Valldemossa. Preu per me-
nors, 900 rites. Socis, 1.000 pies.
Simpatitzants, 1.500 ptes.

Per a inscripcions i informació,
Tel. 825239.

Festa en el carrer d'En Pelat
Un any más i ja en fa devers qua-

tre, els veMats del carrer d'En Pe-
lat es disposen a fer festa de carrer.
Sera avui dissabte dia '13. A partir
de les 9'30 del vespre hi haura ball
amenitzat pel grup «Així balla Mana-
cor».

Els veïnats hi conviden tota la po-
blació.

Mal temps a la mar
La setmana passada, el mal temps

va fer destrossa entre algunes em-
barcacions ancorades a Portocolom,
concretament feu sotsobrar un ca-
tamara prop de la bocana del port
i envia un iot a les penyes. Malgrat
els esforços que es feren per salvar
la primera embarcació, aquesta que-
da destrossada.

Curs Stvdia
El proper dimarts dia 16, a les

9'30 del vespre, a la sala (l'actes del
col.legi de Sant Al ions, el P. Antoni
Oliver explicarit la .11i0 correspo-
nent del curs.

Adoració Nocturna
Dijous dia 18, a les 9 del vespre,

en el Convent de Sant Agustí, vigi-
lia d'Adoració Nocturna.

Riguent riguent,
hem resultat ser
els més seriosos-



Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

Horario: Lunes a viernes, de 16,30 a 20,30. Previa cita.
C/. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623	 FELANITX
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Ontoni mestre Massot
mori a Felanitx, el dia 6 d'abril de 1991, a l'edat de 82 any,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

La seva esposa Maria Oliver Sutler; filla Isabel; fill politic Pere Balle; néta Magdalena; Hilo-
la Maria Massot Artigues; eosins i els altres parents vos demanen que el tengueu present en les
vostres oracions.

Casa mortuewia: Carrer Antoni Maura, 16

•	 :P.A.' •

imk44t4.04;',..1,44,
	 elfr,''',"411.34'.31-411004-44'

Bartorneu °drover Gayet
va morir a Felanitx, el dia .1 (1'111)61 de 1991, a Pedal. de 80 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedieció Apostólica

Al cel sia
La seva esposa laria Hinimelis Bared(); filia AntOnia; till politic Miguel drover; net Ijar-

Ionien; lillola Antònia Adrover; germans Francisca i Joan; germans politics Gabriel liareció, Mar-
galida Bordoy, Miguel Andreu, Gabriel Andreu, Antoni Ilinimelis, Nliquel Hinimelis, laria big i
Catalina Binimelis; nebots, eosins i els altres parents vos demanen que volgueu encomium r la seva
anima a Déu.

Casa mortuèria: C. Manacor, 13 (Can Tomeu Esperit Sant)
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Un parell de setmanes abans del
17 dc febrer, estava preparant el
guiá d'un article per a aquesta sec-
ció, titulat «Contra la guerra, diplo-
macia. Per qt.i no ha esclatat la
guerra al golf Persic?». En aquell
article tractava d'analitzar diferents
factors, tant económics com poli-
tics, tant ideológics com estratègics,
clue deixaven en evicEmcia ben a les
dares que la guerra al golf P:m-sic
era pràcticament impossible i que
tot es reduïa a una simple demos-
traciú de lor;a que mai no arriba-
ria a les mans. M'hagues agradat te-
oir raõ i que, finalment la guerra
a l'Orient Mitja no bagués esclatat,
no tant per salvar el meu amor pro-

pi, situ') per evitar la catàstrofe d'e-
rmes dimensions que s'enceta

quan començaren les hostilitats,
precisament el dia cle sant Antoni.

La guerra, tanmateix, havia c6-
mençal feia mesos, quan Saciam
Hussein ordena al seu poderós exer-
cit (el quart del mán, convé no obli-
clar-ho) que violas les fronteres de
Kuwait i ocupas el territori ciel mi-
núscul però ric emirat, convertint-lo
en la 15a. provincia de l'Iraq. Era,
perà, evitable la que ja s'anomena
gitcrra del Golf? OLILITI vaig comen-
çar escriure l'article a que em re-
feria unas quantes línies més amunt,
si que ho creia; ara ja no. Lamen-
tablement veig que la guerra contra

Al cel sia

l'Iraq era inevitable, no tant per
l'inters (leis EUA (l'iniciar el con-
Mete, Simi per la postura intransi-
gent dc Hussein. Qué pretenia ¡lus-
sein amb la seva actitud? Sabia real-
ment el que tenha entre mans? Trac-
tava de posar a prova els EUA i
Europa? Un parell dc dies abatis del
començament de les hostilitats, em
causa una forta impressió sentir dir
a l'ex-secretari d'estat dels EUA
Henry Kissinger, que no comprenia
l'actitud de Hussein de no voler-se
retirar de Kuwait en un moment en
quL. encara podia conservar intacte
el seu exrcit d'ocupació. Per quin
ocult motiu Hussein no decidi reti-
rar-se de Kuwait quan era el mo-
ment oportú, és a dir, abans clel 17
de gener? Si en aqueil moment ha-
gués pres aqueixa histórica decisió,
ben segur que el dictador iraquià
hagués aconseguit una enorme vie-
tria sobre la força multinacional
que li feia front, sense disparar ni
un sol tret, i un enorme prestigi en-
tre els països àrabs. Ajornar la inva-
sió de Kuwait —perquè es més que
evident que Hussein hagués tornat
a intentar-la en un futur no massa
llunya— li hagués permés aconse-
guir més suport politic entre els pal-
sos de la Lliga Arab, provocar més
divisions entre els països de la força
multinacional, obligar l'ONU a aixe-
car el bloqueig econòmic i obligar
els EUA a retirar les seves forges
d'Orient Mitja. Des d'una postura de
força i de prestigi politic davant els
països arabs, hagués pogut negociar
els contenciosos que tenia pendents,

com ampliar la minúscula sortida a
la mar, aconseguir l'illa de Bubiyan
i explotar unilateralment els jaci-
ments que havia cle compartir amb
Kuwait.

A qu jugava, per.), Hussein? Pot-
ser no ho sabrem mai; potser arriba
a creure's que jugava una partida
póker amb cis Estats Units i que,
com a bon jugador, havia de tirar-
se tants farols com pogués; potser
confiava excessivament en la capaci-
tat del seu exercit o no valorava su-
ficientment les forces que tenia en-
front; potser confiava en la mobilit-
zació generalizada de les masses
musulmanes de tot el món en favor
seu; potser confiava que la Unió So-
vietiea es solidaritzaria amb la seva
causa i plantaria cara als EUA; pot-
ser, finalment, que Hussein i el seu
equip de collaboradors haguessin
arribat a la conclusió que la força
multinacional dirigida pels EUA no
s'atreviria a atacar.

Tot el que passa durant cl mes
i mig de guerra esta ja dit i jo ben
poe puc afegir-hi. Durant aquell
temps vaig patir, com tanta gent, pel
que succe-ia i em vaig preocupar, im-
pressionat per les imatges i les no-
ticies que arribaven a cada moment
i en directe del punt de conflicte,
per la sort de tantes persones inno-
cents que experimentaven, en ells
mateixos i en les seves families, els
efectes de la barbarie de l'home.

Les conseqiiCncies del conflicte
són espantoses, centrant-nos exclusi-
vament en les baixes provocades en-
tre civils i militars, l'escassesa d'ali-
ments i medecines entre la població
civil, els danys ocasionats a les in-
frastructut es, els desastres ecolò-
gics, les perdues econòmiques, les
conseqüències politiques i les cala-
mitats de tota mena que se'n deriva-
ran d'un conflicte que, si bé ja ha
acabat en la seva vessant internacio-
nal, ara ha pres la dramàtica tona-
litat d'una guerra civil, en la qual
Hussein esta usant armes quimi-
ques.

Antoni Roca

ALQUILO BAR-RESTAURANTE
BOB'S. Centro Comercial Cas
Corso. Porto-Colom. Sólo a profe-
sionales.
Informes, Tel. (93) 4251958 (ho-
ras comida).

SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-COLOM 1.!' línea
planta baja. Césped, piscina

3 dormitorios, 2 baños, cocina,
lavanderia, salón-comedor,

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 más 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273

VENDO PISO a estrenar en Fela-
nitx. 4 dormitorios, 2 baños, sala/
comedor, cocina y galería.
Informes, Tel. 581458 (de lunes a
viernes, de 9 a 12)

SE VENDE CASA planta baja y piso
(dos viviendas) y cocheria.
Informes, Tel. 582088

Terra Iluenta

neflexions pst-HI -liques



RajCI

calçat infantil i juvenil
Comunica al públic que ja disposa

de les novetats de

PRIMAVERA - Mill
C. Algo, 3	 Tel. 581225

FELANITX

S'HAN CAGAT EN NOLTROS
Senyor Director, sem fa urgent

enviar-vos unes poques paraules per
tal de dar vent a quatre coses que
han ocorregut fa poc.

Em feren sebre que Una persona,
sembla que amb més cull que cap,
va entrar amb intencions poc econò-
miques al vestíbul de La Caixa. Per-
què, illuminat per s'obra d'aquell
frare de sa .rondaia que posava es-
pecies amb s'ull cego dins s'olla
test on en Joanet feia s'arrbs, aquest

subjecte es degué baixar es calçons
vaqueros i en va fer una de seca.
no tan seca ja que, segons cliuen uns,
tingué sa flongetat suficient com per
esser adient per untar tot aquell di-
rector automatic de color groc que
hi ha a ma dreta.

Es clar que devia esser un que no
creia en es diners com a maxim va-
lor, no era un capitalista convençut
ni un progressista neo-liberal-esquer-
ra. No nomes no creia en sa riquesa
sinó que es va permetre es luxe d'ex-
pressar-nos-ho cagant-se en es banc
i amb so bane.

Però no acabaren aqui ses falles.
Perque, mai sabrem si es mateix dia
ni si es mateix frare, encara que sí
sa mateixa pasta, aparegué a un al-
tre indret. N'havien feta una com un
covo. Dins un covo. Dins un menja-

dor. Dins una escola. Dins unes ru-
rieti. Dins sa i espatIlacia Uni-
versitat cle Sa Torre.

Ara ja sabem que en pensen cells
elements de sa molt lleial i poc no-
ble, dc s'economia sense fre dirigida
per directors i caixers automatics.
També han deixat clar que deu es-
ser per ells aquesta crueltat
na que consisteix en jugar amb ses
coses de menjar. On s'ha vist mai
estudiar socials alla on fan art-6s i
esbarjos! Certament no treu cap en-
hoc això de mesclar saviesa amb de-
port i música. No es cagaren en
s'arrès, encara que pot ser cagues-
sin arr3s. No es cagaren en sa cui-
na encara que es caguessin dins sa
cuina. Aquesta gent amb més cul
que cap varen voler deixar ben esta-
blert davant tothom que ja no es
vcr que si vols esser una persona
accmodada has de tenir es batxiller.

Avui una mica de poca vergonya i
un motllo de fer panses sán sufi-
cients.

P. Artigues
(Retirada de l'edició anterior)

(Pass(' a la pi (J. 7)

PORTO-COLON1, sol 10(10 el dia,
APARTANIENTO dos habitacio-
nes, con vistas al mar, salan-co-
medor, cocina a in ueblada, bafio,
dos terrazas, teléfono, espaeio pri-
vado parking, piscina comunita-

¡Ocasión! Por 6.900.000 ptas.
Informes, Tel. 581948 (de 21 a 23 h)

SE VENDE CHALET en C/. Escór-
pera, 194. Urb. Cas Corso, Porto-
Colom.
Informes, Tel. 580871.

ES LLOGA XALET a Portocolom,
amb jardi.
Informes, Tel. 581090.

Dra. Lucia Caldentey
Comunica la creación de IGUALAS
MEDIDAS.

Para mas información, dirigirse a C. Pelat, 61 - Tel. 583164

Comucica la creació de
PARTIT METGE.

Per a més in forMació, dirigiu-vos al C. Pelat, 61 - Tel. 583-161

Si usted no conoce aún el placer de conducir un GTI
quizá sea porque no existía el nuevo Tipo GT1.e.1.800•

Nuevo Tipo GTi.e.1.800
Tratándose de un GTI podríamos comenzar diciéndole

que se abrochara los cinturones de seguridad, que acelerara
y sintiera sus 110 CV. pero empezaremos hablándole de placer.

Aíslese, cierre la puerta y comience a disfrutar del espacio.
Su dirección es asistida, su panel digitalizado, el cierre

de puertas centralizado y sus elevalunas son eléctricos.

Sienta el placer de conducir un GTI con todas sus
prestaciones: 110 CV., 1.800 c.c., sistema de frenos potenciado
y neumáticos de perfil bajo.

A todo esto nos referíamos cuando le hablábamos del
placer de conducir el Tipo GTI.e.1.800.Za

Concesionario Oficial:

Aur S MA TORELL, S. A. Carrer del Socors 8 WI
Tel. 58 13 48. Fel'anitx.
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Passeig Ramon Llull, 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521
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(Ve de la pa7.. 6)
LA MORT D'ES SINDICAT

Arnb molta pena els treballadors
del Sindicat volem fer avinent als
socis, clients, proveïdors i públic en
general, la nostra total i absoluta
disconformitat amb les gestions i
mesures preses pcl Conseil Rector
clue ha provocat el tancarnen t de la
PA,clega. No ho dcliii avui, ja eis avi-
sarem fa bastants d'anys i , darrera-
ment, els avisos de cara al Conseil
Rector climitit eren una cadena, pe-
r -6 sempre ens giraven l'esquena i
passaren de noltros. La tormenta ja
la tenim pels morros.

Als socis les deven molts de do-
biers i a noltros també. Es Sindi-
cat s'ha vist obligat a tancar les
portes i posar els obrers al carrer.
Ès penosa la situació motivada per
la dolentíssima gestic') d'uns mem-
bres directius que obriren un solc
tan fondo que hi cab tota una insti-
tució que fou començada fa 72 anys
amb Music"), i molts de sacrificis de
pell i de bossa per uns homes que
quasi no sabien lletra.

No cregueu que cl Sindicat ha fet
nil per coincidência, malgrat l'any
de funclació l'any de l'erifonçada
•estiguin composts d'uns i nous (1919-
1991), no, l'esbucament el ,coneixem
molts de socis, i tots els traballa-
dors, I a ions.

Diricm que el Sindicat va comen-
çar a fer aigua l'any 1969, quan fo-
ren llevats de «La Caja de Pensio-
lies para la Vejez y de Ahorros» els
papers (la comptabilitat). Digucnt
això no vull llevar gens ni mica el
grau de culpabilitat als qui realitza-
ren males gestions estant en el po-
der des de l'esmentat any fins els
nostres dies. ;

Ja tenim escrit a la histbria de
Felanitx el fet que comentam i que
tots recordarem, baixant els ulls,
perquê han quedat gravats dins els
cors dels obrers uns noms d'uns di-
rigents que se cuidaven prou de
tractar-nos d'innocents, beneits, fer-
nos mala propaganda, etc., amb una
paraula, posar-nos com un pedaç
brut, com si no servissim per res.

El temps fa la Ilei, i aquest ha fet
veure als felanitxers el que noltros,
abrers, predicàvem, i qui són els qui
han duit al Sindicat a un carreró
.sense sortida.

Sapigueu socis, que noltros estam
inclosos amb vol tros, darrerament
voltros no viviu del raïm, noltros si
viviem del jornal que feiem al Sin-
dicat, no teniem altres entrades.
Avui ens (leven jornals i hem per-
dut el lloc de feina.

Res més, sols vull agrair al Con-
seil Gestor la lliçó que ens ha donat
en no voler donar res per perdut i
dur a la barra els fets comprovats,
d'unes gestions mal fetes, trobades
clins el nostre Sindicat.

Vull desitjar a tots, sods i obrers,
molta sort, i ulls per mirar on po-
sam els peus, per no ti -avelar amb la
mateixa pedra.

J. Adrover

vida soda!
PRIMERES COMUNIONS

Dissabte passat horabaixa, a la
parràquia de Sant Miguel, va rebre
per primera vegada l'Eucaristia, la

CARTA AL SR. GABRIEL MORA
Sr. Director:
Permeteu-me due3 retxes per co-

mentar dos lets que ha protagonit-
zat el Sr. Mora, exercint les fun-
Huns dc Bale, quan el titular era a
Lourdes.

Per la premsa he sabut que no va
avisar als Coloms de la venguda de
la Ministrcssa d'Assumptes Socials
i que ha denegat l'us de l'Escorxa-
dor Vell, quan una gent de Felanitx
té autorització per usar-lo.

A aquests fets el Sr. Mora els va
comentar al Ple passat de la següent
manera:

«Als Regidors dc Coloms no les
vaig pensar avisar.»

«Vaig denegar la vostra petició de
l'Escorxador, perquè vosaltres vo-
leu legalitat.»

Aquestes manifestacions no són
pròpies d'un Batle en funcions, ni
de ningú que ocupi un càrrec pú-
blic, aiximateix semblen un poc la
darrera espolsada de rabia d'un que
no podrà tornar, anar.a.la aista del
PP per motius que no venen al cas.
El fet de dir públicament que no-
més apliquen la legislació als Co-
loms perqu.! els Coloms pretenen
que els governants l'usin i la facin
usar, aix5 és de Jut jat de guardia.

Res més i moltes gràcies 'per do- -
nar cabuda a la meva opinió.

M. Oliver

UNA VEGADA MÊS, EL PREGO

Sr. Director:
L'any passat i per les mateixes

circumstancies, vaig enviar una car-
ta a aquest setmanari, a la que, més
o manco, cicia que no me semblava
adequat el tractament que es dona
al pregó de setmana santa. Al costat
de la meva vaig veure que n'hi havia
una altra que s'expressava en el ma-
teix sentit, la qual cosa em fa creu-
re que no som jo totsol que pens
així. Enguany he sentit comentaris
que avalen la meva teoria, al costat
—és clar— d'altres opinions total-
ment contraries.

Si avui torn tractar aquesta qiies-
tic') es per aclarir un concepte i re-
afirmar-me en la mevl opinió. Acla-
rir que no tenc cap casta de preven-
ció en contra cie les corals que actua-
ren, per?) si que me continua sem-
biant inaclequat inserir el prep.') en-
mig de dues intervencions de tal na-
turalesa. ns ver que s'ompl cl Con-
vent, pe 1 -6 el prep:), que abans tenia
una entitat molt característica, ara
es dilueix dins un acte de signe pu-
rament musical.

Ja se que els actuals rectors de la
confraria no en faran cas dc les me-
ves opinions i estan en el seu dret,
ara bé, jo també estic en el de dir-
hi el que ti -ob. I l'any que vé, si s'es-
travé de bell nou, ho tornare recor-
dar.

Atentament,
Un felanitxer

r.ina Esther Jessica Xamena Váz-
q nez.

did 6, en el
C6riv,:;;, va cele-
brar el nin Jaunie Surecla Serrat.

I el senderna diumenge, a la parr3-
quia de Sant Miguel la varen rebre
els germans Rarnún, Mercedes i M.a
Isabel Montañés Colmenero, Juana
i Alfonso Crucera Sanz, Joana i Pere
Joan Vaguer Ruiz i Maria Ruiz.

Felicitam als nous combregants,
aixi com als seus pares.

BODA
Dissabte passat horabaixa, a l'es-

giésia de Sant Alfons, s'uniren en
matrimoni els joves Enric Antich
Quetglas i Margalida Artigues Pro-
hens. Bend i l'enllaç el superior de la
comunitat tcatina Parc Domingo An-
dreu. Porta les arres el nin Carles
Antich Gomila i canta una pregaria
la nina M.a Magdalena Antich Ge-
nestar, ambdós nebots dels con-
traents. IHustraren musicalment la
ccrirramia, la Capella Teatina, aixi
com el padrí de fonts de la despo-
sada Andreu Prohens que polsa l'or-
gue.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. Francesc Antich
Nicolau i D. a Maria Quetglas Oliver;
D. Joan Artigues Adrover i D.a Fran-
cesca Prohens Capó.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Joan, Mi-
guel, Francesc, M.a del Carme i Fer-
ran i les seves cunyades Maria Go-
mila Tauler i Esperança Genestar
Ripon. Per la nuvia ho feren els seus
cosins M.a Catalina i Alicia Prohcns
Montoro, Tomeu i Joan Prohens Cer-
cla, Alexandre Ubecla Gonzalez i M.3

Magdalena Bennasar Mora i Xavier
Garcia Simonet.

Finalitzada la cerim3nia, els nuvis,
it.1 11 tament anib familiars i convi-
dats, es reuniren en su sopar al res-
taurant César de Portocolom.

Enviam la riostra mes cordial en-
horabona als novells esposos.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 4, entrega l'anima a

Deu a Felanitx, a l'edat de 80 anvs i
després de veure's confortat amb els
sagraments, D. Bartomeu Adrover
Gaya. Al cel sia.

Reiteram cl nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial a
la seva esposa D." Maria Binimelis,
filla D." An:611kt i fill politic D. Mi-
guel Aclrover.

Dissabte passat mori sobtadament
a Felanitx, a yedat de 82 anys, D. An-
toni Mestre Massot, de Can Balutxo.
Q.C.S. •

Reiteram la nostra condolimcia a
la seva esposa D.a Maria Oliver; fi-
lla D.a Isabel ., fill politic D. Pere Bat-
le i als altres . parents.

El passat dia 4, entrega l'anima
a Déu a Felanitx, a l'edat de 88 anys,
havent rebut els sagraments, D.. An-
tònia Soler Oliver Vda. de Batle.
I.D.V.

Enviam el nostre més senitt con-
dol als seus fills D. a Maria, D. Ma-
tut, D.a Antònia i D.3 Catalina, fills
politics i als altres familiars.

TENGO CA.A . PARA ALQUILAR en
•C/. Mar.
Informes, Tels. 580483 y 582077.

modelos
4 Y 5 AÑOS

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

OPEL CORSA JOY 1.2 Desc.
OPEL CORSA 5p. 1.0
OPEL CORSA 5p. 1.0
OPEL CORSA 5p. 1.0
OPEL CORSA TR 1.2 4p.
OPEL CORSA Descapotable
Camión Rascal
Seat Ronda D.
Ford Fiesta 1.4 Sport
Ford XR2
Ford Fiesta 1.0
Opel Corsa Cyty 1.0
Suzuki Santana
Opel Corsa 5p. 1.3
Fiat Uno 5p.

Y otras marcas y
FACILIDADES HASTA

PM-AZ
PM-AX
PM-AU
PM-AL
PM-AH
GC-X
PM-BC
PM-X
PM-AJ
PM-AK
PM-AH
PM-AT
PM-AL
PM-AL
PM-AS



Elèctica PARERA
Vos ofereix un extens assortiment

de Regals de Primera Comunio i pel dia
de la Mare.

CARRER DE SA PLAÇA, 10 	 FELANITX

Restaurante CESAR
Porto-Colom

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en carnes a la brasa

Nuestro teléfono es el 825302 Eno figura en la guia)

SUPER (0AGATZEM     

cN107)   
Tels. 581957 y 580460

Siempre a su servicio
Calidad y justo precio

Grandes ofertas en alimentación

Y ahora en sección CHARCUTERIA
gane una maravillosa bicicleta

C/. Pere d'A. Penya, 11

Además por la compra de JAMON
SERRANO regalamos magníficos

NAVIJUEGOS, deleite de los
pequeños y los «no tan pequellos»

••••.ftie----

Partit Popular
•unit5 mnuomuirm

Dijous dia 18, a les 930 del vespre, en el Restaurant
SON C01.0■1

Sopar de presentació de la

Candidatura Municipal
Hi assistirà el President del Govern

Balear GABRIEL CAliTELLAS
TIQUET, 2.000 PTES. — RESERVES, TELS. 581446 y 581946

Video Report Jaume Andreu

Reportajes en video de:

,BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS

C/. MAJOR NUM. 17 	 FELANITX
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FELANITX

Foren prorrogades 	 concessions de les platges

Autocares
smAALT

S. a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tampoco pudo el C.D. FELA-
NITX en el campo del SELVA ara-
ñar ningún positivo en su partido
disputado con el incómodo XIL-
VAR. Al final un deeepcionante
DOS a CERO. Los felanitxers des-
preciaron en la primera parte ju-
gadas claras de gol, pero .en la se-
gunda el mal juego contagió al
grueso del equipo. En 'clufinitiva
que el Felanitx esta atravesando un
bache de juego y de moral, y si
esto no se remedia, peligra incluso
la clasificación para estar etnre los
seis primeros y disputar la Liguilla
de Ascenso. No es que interese de-
masiado disputarla en si, pero sería
un «premio» especial para los juga-
dores locales, ya que tendrían oca-
sión de viajar a las Illes hermanas,
en plan más de turista que otra
cosa.

• Hoy sábado día 13 vuelve a
ponerse en escena la obra de JOAN
MANEL CH1LET «JA !/-II SOM
TOTS». A las 9,30 en eii Auditori
Municipal (ex-cine Felanitx). Es la
última representación de .esta obra
que ha montado el grupo «GENT
DE BULLA» que, repito, no ha teni-
do la repercusión que merece. No
se la pierdan si no la han visto, lo
van a pasar fetén, es la mar de di-
vertida.

• En el «CINE PRINCIPAL»
esta semana tienen previstas dos
nuevas películas, «SOLO EN CASA»
es el éxito taquillero del año; ya
saben nunca deben dejar un niño

solo en casa, luego pasa lo que
pasa, y en este caso la diversión
está más que garantizada. Por si
fuera poco, entre las estreilas del
filin está JOE PESCI (Oscar este
afio). De complemento «EVASION
DEL NORTE» cinta de acción don-
de las armas de repetición no tie-
nen tiempo a oxidarse.

• Alguien dijo no hace mucho
qu e PORTO-COLOM no es ya
PORTO-COLOM, diga más bien KU-
WAIT. Aquello es la guerra y el ve-
rano está ahí... Menos mal que
pese a todo se anima por la zona
norte v hay buena marcha por
«BRIGT LIGHTS », «PUB MI-
QUEL'S» o «SPEED», locales que
siguen estando «in», en la onda.

• El viernes día 12 (ho' si pi-
Ilan este «Semanario» como mu-
chos) debía tener lugar en la Baile/
Disco «BOOGIE BOOGIE» de Cala
d'Or, un desfile de moda organizado
por varias firmas comerciales dc
Felanitx. Esta nueva edición de
«PASAREL.LA» viene a, cuento de
Ia próxima moda de TRAJES DE
BAÑO «VERANO-91». Bellas mode-
los y proyecciones audiovisuales,
amen de algunas sorpresas inespe-
radas. La movida tiene un público
fiel que no faltará a la cita.

• El próximo domingo en «Es
Torrentó» el C.D. FELANITX tiene
una buena oportunidad de dar un
alegrón a la hinchada. para ello tie-
ne la obligación de doblegar al his-
túrico MONTUYRI. Recordemos que
en el partido de ida el equipo fela-
nitxer logró conseguir- el resultado
más satisfactorio fuera de casa
(1-5), pero ¡ojo! el rival ha mejora-
do mucho su juego y últimamente
está dando más de un disgusto a
los equipos más encopetados.

Por otra parte sigue estando en
el dique seco JAVI' MUÑIZ, cojea
visiblemente y continuará de baja
todavía algunos encuentros.

Yo confío en que nuestro habi-
tual comentarista, la semana que
viene, les contará una nueva victo-
ria de las huestes de Asensi, tengo
esa corazonada.

SUPLENTE

En sessió plenaria ordinaria cele-
brada el passat dimecres dia 3, fou
aprovada la pr3rroga de les conces-
sions de l'explotació cle les platges
del terme. L'acord fou pres per una-
nimitat amb l'abstenciú del PSOE i
Coloms a la Sala.

Aquestes foren les quantitats per

les que es prorrogaren les cotices-
sions:

Cala Marçal, 	 7.455.000 ptes.
Cala Ferrera, 	 5.320.000 ptes.
S'Arenal, 	 2.145.975 ptes.
Cala Sanau, 	 2.880.830 pies.
Cala Mitjana, 	 335.475 ptes.
Cala Serena, 	 1.065.000 ptes.



Vehículos de ocasión

FORD ESCORT 1.1 Laser
RENAULT 14 GTE
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio
FIAT UNO 45 STING - Radio
SEAT IBIZA 1.5 GLX - Radio
ALFA ROMEO 75 2.0 TS
SEAT FURA 3/P
OPEL KADET GS1 5/P AACC
RENAULT 11 TSE
FORD FIESTA
MEHARI
LANCIA PRISMA 1.600
FIAT REGATA 70-S

cassette
cassette
cassette

PM-AB
PM-P

PM-AL
PM-AL
PM-AK
PM-AW

PM-XV
PM-AM

PM-AJ
PM-AB
PM-AC
PM-AL

PM-AV

Concesionario Oficial

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

Autocares J. Caldentey S.A.
Línea Felanitx Porto-Colom Felanitx

Horario que regirá a partir del dia '15 de abril de 1991:
DIAS LABORABLES

SALIDAS DE FELANITX: 7,00 - 9,00 - 12,00 - 14,15 y 17,00 h.
SALIDAS DE PORTO COLOM: 7,30 - 9,30 - 12,30 - 14,45 y
17,30 h.

DOMINGOS
SALIDAS DE FELANITX: 7,00 - 9,00 - 430 y 17,00 h.
SALIDAS DE PORTO COLOM: 7,30 - 9,30,- 13,00 y 18,15 h.

LA EMPRESA

Lone ni 
Viernes 12, sábado 13, 930 noche y domingo 1 ,1 desde las

El mayor exit() de este ano

Pero no le preocupcs... El cocina, él limpia... y da paladas a cualquier trasto

SOLO EN CASA
Complemento

Evasión en el Norte
Viernes 19, sábado 20, 930 noche y domingo 21 desde Ias 3

Fabuloso prograina doble

EL LUCHADOR
DE COMPLEMENTO

3 mujeres para un caradura

FELANITX

FUTBOL

FELANITX: Roig, Sagrera,
Felipe, Roig II (Leandro), Acirover,
Aznar (Oliva), Nico, Alfonso, Gallar-
do y Borrada.

AR13ITRO: Encinas. Bien. Mostró
L,rjetas amarillas a Sagrei -a, Morro
y Vallon.

GOLFS: 1-0, min. 70; Martorell.
2-0, min. 78; Martured.

COMENTARIO: Partido aburrido
en Selva, que no despertó demasia-
do inters, con una primera parte
con muchos errores por parte de
ambos equipos. En la segunda par-
te no mejoró el juego pero los fa-
lios de la defensa del Felanitx hi-
cieron decantar - el partido a favor
del Xilxar. 'Destacar que el cambio
de Martorell mejoró el juego del
Xilvar, ya que abrió muchos hue-
cos y además marcó los dos goles.

Tomen
2.* REGIONAL

CAMPOS, 5 - CAS CONCOS, 1
El Campos, líder del seu grup, en-

trenat per Tauter, derrota al Cas
Concos, per 5 gols a 1. El gol del
Cas Concos fou marcat per Mayoral.
BENJAMINS

CAMPOS, 0 - FELANITX B, 1
BUENA VICTORIA

Los Benjamines B del C.D. Fela-
nitx consiguieron una emocionante
victoria en cl terreno del Campos.
Pcse a la modestia que ha caracte-
rizado a los *segundones de esta ca-
tegoria, hay que reconocer que a lo
largo y ancho de la temporada han
demostrado un gran espíritu de lu-
cha y una entereza admirable.

S'HORTA, O - FELANITX A, 1
CORTO TRIUNFO

Un gol del hábil Tomeu Vidal
bastó para conseguir esta apretada

victoria, en un partido muy dispu-
tado, pero en cl cual los visitantes
fueron superiores. Mas de una ju-
gada pol6mica hubo a lo largo del
encuentro, especialmente un penalti
claro al mismo Vidal, que el cole-
giado de turno, el Sr. Aguiló no vio.
Un arbitraje poco afortunado que
Imo sus secuelas, teniendo que en-
señar algunas tarjetas para cortar
vivas prolestas, frill() de sus pro-
pios errores. Con este partido fi-
nalizan la pr es e nte temporada
consiguiendo una estupenda clasifi-
cación, al quedar colocados en ter-
cer lugar de la general de su grupo.

Futbolet
SEN IORS

II WU D'HIVERN 90-91
RESULTATS:
C. Simarro Garcia, 1 - Mesón Ole, 0
Café «Es Redós», 3 - Banca Marx, 5
Bar Estoril, 3 - Cons. Puig Hugny, 3
Aut. Felanitx, 6 - Cercle Recreatiu, 2
Clasificados «X», 4 - Old Stars, 4

Cercle Recreatiu, 7 - Bar «Estoril», 3
Old Stars, 0 -'Autolavado Felanitx, 2
C. Puig Hugny, 1 - Caf. «Es Redós», 2
Clasif. «X», 1 - C. Simarro García, .0
Banca Marx, 1 - Mesón Ole,
CLASSIFICACIO:

1. Cons. Simarro Garcia 28 punts
2. Autolavado Felanitx	 25	 »
3. Cons. Puig Hugny 22 »
4. Clasificados «X» 20 »
5. Banca Marx 19 »
6. Old Stars 16
7. Bar Estoril 10
8. Cercle Recreatiu 10
9. Café «Es Redós» 8

10. Mesón 016 2
Marino Talavante

BASQUET

RESULTATS
Juniors:
PALMA B.C., 	 71
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 59
3.' Divisió:
CAMPOS, 	 88
AUTOCARES GRIMALT,	 82

COMENTAR!
Els JUNIORS varen fer on excel-

lent partit contra el Palma B.C.
enicament el fet de disposar de no-
más 7 jugadors les va sorprendre
força en cis darrers minuts i, per
això, en sortiren derrotats, per?) per
una cliferència massa grossa. El re-
sultat del descans (31-27) i el del mi-
nut 32 (45-45), donen idea de l'equi-
libri durant la major part del temps
en que els jugadors del J. Capó
actuaren com una maquineta. El
Palma es el subcampió de Mallor-
ca. Els 7 triples aconseguits pels lo-
cals i cap pels visitants, tingueren
una importancia decisiva. Mateu Ju-
lia (17), Fullana (14), B. Maim6 (12),
D. Amengual (10), i Aleix (6), foren
els anotadors.

Decepciona l'equip de TERCERA,
dins Campos. Per quarta vegada, o
sigui, sempre, els seniors felanit-
xers perden dins aquella pista. El
resultat manifesta clarament que
els errors més grossos se produïren
en defensa. Tot l'encontre fou ani-
vellat (41-39 en el descans), llevat
ciels cinc minuts inicials de la se-
gona part que - donaren un balanç de
17-6 a favor . local. Ja hi havia 13

punts de diferencia que se varen
mantenir una bona estona. Els de-
scsperats intents del final reduïren
una mica les distancies, pet-6 sense
er perillar en cap moment el re-

sultat. La fluixa defensa, a més dels
25 balons perduts, suposen massa
errades com per aspirar a guanyar
un partit. La labor dels arbitres,
que no agrada a ningú, també va in-
fluir; mentre a la prirnera part el
Campos era castigat amb 26 faltes,
a la segona ho era mimes amb 10...
i defensaven ben igual. L'Autocars
Grimait Ilança 38 tirs lliures en el
primer temps i 8 en el segon. El
partit va 7 tênir una 'duració quasi
bé record (7 quarts de rellotge) de-
gut a les --"70 faltes assenyalades.
Guillem Amengual va ser cl millor
anotador (25) i el qui captura més
rebots (21), seguit en les tasques
anotadores per Barceló (12),
D. Amengual (11) i Perelló (10). En
resum, una derrota que posa més
difícil aquesta lligueta de perma-
nença a Téreera Divisió.

Aquesta jornada
Acabara la temporada per l'equip

júnior; jugaran a Felanitx contra el
Patronat. .Esperam presenciar un
bon encontre en el comiat.

Els de Tercera- rebran el sempre
incòmode Alcúdia; els dos equips
foren dertVats la, primera jornada
i necessiteri guanyar tots dos per
no quedar enfonsats.

LARRY CISTELLES

I.° PREFERENTE

¡Seguimos sin coger la onda!
Xílvar, 2 - Felanitx,

S2 rendaren les corapeticions
amb derrota, a Campos, dels séniors de tercera



Razones
de ne SO.

TU RENAULT TRAFIC
0 RENAULT MASTER

ptas. menos.
La gama lider de vehiculos industriales ligeros, te ofrece ahora

razones de mucho peso para decidir su compra, según tus necesidades
de vida y trabajo. Al entregarnos tu coche o yehiculo de tra-
bajo usado, esté como este, te damos 90.000 ptas. si te
llevas la Renault Express y 260.000 ptas. si compras un
Renault Trafic o Renault Master. Una oferta excepcional vá-
lida hasta fin de mes. Decidete hoy mismo.
Para que después no te pese. Además, con-
diciones especiales adaptándose a tus
necesidades.

TU RENAULT EXPRESS

por lo menos 100.000 ptas. meaos.

R.ENAULT
LIDER EUROPEO  EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS.

En tu Concesionario te damos la razón.

\',) conceskinaric: FRANC:SC:3 1',!ANI1ESA, S. A.
,.// 	 FELANITX: Ci. de Lamas, 4in. i'.'5 - Ttly. 581984 - GS - Chi.fiAriE, eba. Folaaitx. 5 - Tal. 657393
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Les Eleccions Locals 1991
El Partit Socialista infcrma

Colon's a la Sala
S'HA ALÇAT LA VEDA
ELECTORAL

A un mes de començar la cam-
panya electoral els caçadors. electo-
rals han començat a disparar les es-
copetes dc les infamies i els jura-
ments d'amistat eterna a más de
promeses estúpides, repetides mil i
una vegades.

El PP a más de seguir fent parts i
quarts, i a hores d'ara gasta tot el
pressupost prorrogat (no hi ha pres-
supost per enguany), repartint sub-
vencions als amics i «benefactors»,
practica más que mai la política de
qualificar els ciutadans ciel terme
de Felanitx en categories ben dares
i discriminatõries. Pei PP hi ha tres
categories de felanitxers i felanitxe-
res:

1.—Ciutadans de la, ,v sigui, gent
que es ven per una mangarrufa i que
l'encorten amb una IleWI -la de falce-..,
tats com: «els Coloms ho aturen
tot» o cabotades d'aquest • que
nomes ments estretes poden creure.
També dins aquest grup de primera,
els PP hi enclouen gent que creu
que desprás els poden exigir vots a
canvi d'un Hoc a l'Ajuntament i tarn-
136 els tres o quatre que queden com
a militants del PP despr6s de la
nefasta gestic") duita a terme aquests
quatre anys pel matrimoni PDPPP.

2.—Ciutadans de 2a, o sigui, ciuta-
dans que no són ni figa ni raïm, ciu-
tadans que no són sant de la seva,
devoció i que no van mai ftr rAjun-
tament, ni saben com funciona.

3.—Ciutadans de 3a, tie són els

Coloms, gent que ha tengut proble-
111C3 per l'Ajuntament o ha manifes-
tat. alguna relació amb Coloms a la
Sala (fins i tot professional) i tam-
be els veïnats mes propers i fami-
liars de gent de Coloms. Aquests ciu-
tadans de tercera, són ciutadans que
pel PP s'han de discriminar, els han
de denegar ajudes i fins i tot ame-
naçar de pèrdua (leis drets que te-
nen com a ciutadans.

Des de fa unes setmanes comen-
cen a pasturar pchs Hoes públics els
que creuen convencer la gent amb
paraules i obliden els fets pels quals
tothom les coneix. De poc ença s'han
multiplicat per cent eis sopars de
«compan:yerisme» de certs ents «po-
litics». La setmana passada a Fela-
nitx, com sabeu, es va signar un
conveni que , ja estava signat de feia
temps, perb varen convidar a perio-
distes i altre gent per sortir a la
foto.

Nosaltres creim que nomás es po-
den encortar d'aquesta manera cis
ignorants i els babaus. La campa-
nya electoral, COLOMS A LA SALA
l'ha feta aquests quatre anys dar-
rers vigilant les mans foradades del
PDPPP i intentant que viure a Fe-
lanitx sigui una cosa normal i no hi
hagi categories de ciutadans. No ho
hem aconseguit, pen') estam segurs
que la nostra feina ha servit perquè
alguns ciutadans tenguessin uns ser-
veis que mai havien tengut
nomás estaven a l'abast dels ciuta-
dans mal dits de la. Tambe hem de-
nunciat les desviacions de poder
practicades pels PPs i de
les Lleis a «segons qui» i la violació
de les mateixes que públicament

— El passat dia 4, eis membres cie
l'Agropació Socialista de Felanitx
reunits en assemblea a l'Auditori
la Casa de Cultura, varen aprovar

candidatura que el Partit Socia-
lista presentara a les properes elec-
cions del mes de maig. Es varen re-
gistrar dos vots en contra de la for-
mació, integrada per atiliats al par-
tit i persones independents.

— Dissabte de la setmana passa-
da, al «Foro de Mallorca» de Binis-
salem, va tenir lloc la proclamació
dels caps de llista de les candidatu-
res que el Partit Socialista presenta
al garlament i als nobles de l'illa
Mallorca. L'acte, al que hi assistiren
prop de clues mil persones, va comp-
tar amb la presncia del President
del Parlament Espanyol, el Delegat
ciel Govern a la Comunitat i el can-
ditat a la batlia de Ciutat, el nos-

practiquen els nostres «governants».
S'acosta l'hora de saber si anam

136 o malament, si els ciutadans de
totes les categories les va bá aquesta
discriminació que hem sofert i
aquest caos i mans foradades que
ha practicat el PP. Els resultats de
les eleccions ho testimoniaran.

ANUNCI: PER AVUI, DISSAB-
TE DIA 13 A LES 9 DEL VESPRE,
ES CONVOCA ALS COLOMS I SIM-
PATITZANTS, A LA REUNIÓ QUE
CELEBRAREM A LA CASA DE
CULTURA PER DONAR-LOS A CO-
Ntz.IXER LA POSSIBLE ¡LISTA
DE LES PROPERES ELECCIONS.
PREGAM L'ASSISTtNCIA DE
TOTS. SI ALGO ESTA DISPOSAT
A ANAR A LA LLISTA I NO HEM
PENSAT AMB ELL, QUE VENGUI
I ESTUDIAREM LA SEVA PRO-
POSTA.

HOY VAMOS a tomar una COPA,
en LA CUEVA en Cala Murada.
Tel. 833189.

SE NECESITA MATRIMONIO u
hombre y mujer para trabajo
nocturno de limpieza de autoca-
res.
Informes: Autocares Grimait.
Tel. 580246 - Felanitx.

Ire paisà Nicolau Llaneres, qui va
parlar en nom cie tuts els caps de
llista.

— Per primera vegada, d'ençà de •
la instauració de la democracia, cl
Partit Socialista inclourà a la seva
llista representants de les localitats
de S'Horta i Cas Concos. La can-
didatura socialista, que es presenta
com una alternativa seriosa i res-
ponsable pet nostre ajuntament, se-
ra feta pública la setmana que ve.
Actualment s'està treballant inten-
satnent en la preparació del progra-
ma electoral que contempla tots i
cada un dels aspectes de la gestic .)
municipal, amb apartats que s'ocu-
pen especialment de les localitats de
S'Horta, Cas Concos i Portocolom.

— La setmana que ve, a l'audito-
ri de la Casa de Cultura, tendra Hoc
una taula rodona,. organitzacia per
l'Agrupació local del P.S.I.B. - PSOE
sobre el tema següent: «La sanitat
pública al municipi de Felanitx. El
Centre de Salut».

Hi haura diverses intervencions
per informar degudament els assis-
tents sobre el funcionament ciel pri-
mer Centre de Salut que l'Insalud
ha muntat ala part forana de Ma-
llorca i que ha de suposar una millo-
ra substancial pel que fa referencia
a l'assistència sanitaria dels veïnats
del municipi.

— En els números del setmanari
que es publicaran a partir d'ara ani-
rem donant cottiptc (ids Ltcles pro-
gramats per l'Agrupació Socialista
durant la pre-campanya, que finalit-
za el dia 10 del proper mes de maig,
i que tendran Hoc a la nostra pobla-
ció i a les altres localitats del terme.

VENDO CASA, en terreno de 600
in 2 , con jardin.
Entrada por C/. Santueri, 73.
Informes, Tel. 582289.

PAELLA, Menú del dia y solomillo
en la piedra caliente, nuestras es-
pecial idades.
RESTAURANTE SOL Y VIDA.
Cala Murada (encima playa Tro-
picana). 'fel. 833736.

Escoia de Bali de Said
CARRER DE CAMPOS, 51-1r. (OPEL FLEANITX)

Professor Benjamin Jiménez

2n. Curs. (És millor haver fet el 1r.
curs a la mateixa o altra escola). Inici:
avui dissabte 13 d'abril, a les 18'30 h.

1r. Curs (obert a tothom). nici: avui
dissabte, a les 16'40 h.

INSCRIPCIONS: MITJA HORA ABANS, AL MATEIX LOCAL
TEL. 581416




