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Felanitx molli les Contraries de
	

Tula rodana televva sobre
Setmana Santa de Mallorca 	 urbanisme

El passat cap de setmana, la nos-
tra població assolí un ritme especial
amb motiu de la celebració de la
VII Trobada de Confraries de Set-
mana Santa. Des del dissabte ante-
rior, a la Casa de Cultura, s'hi podia
contemplar l'exposició d'art sacre
muntada per la Comissió de Confra-
ries de S. Santa de Felanitx amb la
collaboració del Centre Cultural, on
s'exhibeixen una selecció d'objectes
sagrats procedents dels temples i
convents de Felanitx que són penyo-
ra d'un patrimoni artístic molt va-
luós, i el dissabte dia 7 a vespre, a
l'Auditori Municipal i també gracies

- a 'la collaboració del Centre Cultural,
Ia Capella Teatina oferí un concert
de música sacra sota la direcció de
Sor Catalina Puig.

Cal destacar d'aquesta audició el
gran ajust de que féu gala l'agrupa-
ció, interpretant un repertori molt
adient al cicle pasqual, amb peces
molt conegudes pel nostre públic i
força identificades amb la Capella i
on la brillant emotivitat de les com-
posicions del P. Capó es donaren la
ma amb el classicsme de T.L. Vic-
tòria, Mozart i Haendel.

L'escenari de l'Auditori havia es-
tat decorat per les confraries de la
Creuada amb molt bon gust. Presi-
dit pel Crist del Davallament, fou el

La Comissió espe-
cial d'Urbanisme

Dilluns passat es va constituir la
Comissió especial d'Urbanisme que,
a proposta del grup municipal Co-
loms a la Sala es decidí de consti-
tuir„ a la plenaria, del passat dia 2
amb la intenció d'activar la regula-
rització de la qüestió urbanística.

S'integra amb el regidor delegat
d'Urbanisme Pere Massutí (PSOE),
Antoni Grimalt (PP), Bartomeu
Obrador (CALS), Consuelo de San-
tiago (independent) i Sebastià Lla-
dó (CDS).

Fou designat president Pere Mas-
sutí i entre d'altres qüestions es trac-
ta de fitxar uns terminis per l'estudi
de les allegacions de la delimitació
del sell urbà, pel nomenament d'un
nou arquitecte per dirigir l'equip re-
dactor de les isitormes Subsidiaries,
així com la possible data d'exposició
de l'avanç de planejament d'aques-
tes NN.SS.

Aquesta comissió s'ha de reunir
se tmanalment.

Marc del concert esmentat i, el, sen-
clenia., del primer acte de la troba-
'da» Unes cinc-centes persones, ven-
gudes d'arreu de Mallorca, ompliren
Ia Sala pogueren escoltar l'exposi-
'66' del P. Gabriel Llompart entorn

l'origen de les confraries a Mallor-
ca que, si bé amb el precedent de
les antigues manifestacions peniten-
cials dels flagelants, parteixen for-
malment de la puixant devoció a la
Sang a partir de mitjan segle XVI.
Després d'aquesta dissertació es pro-
Cedí a designar el poble que orga-
nitzarà l'any que ve la trobada, que
sera Pollença.

A mitjan dematí, en el Convent, es
féu la recepció d'autoritats —la Ban-
da de Música executà un breu con-
cert— i s'inaugura una magna ex-
posició de vestes i insignies de set-
mana santa, que - recolleix l'aporta-
ció de vint-i-dues poblacions i que
fins demà restara muntada. Val la
pena de visitar i suposa un esforç
molt elogiable de la Comissió de
Confraries que tingué cura del mun-
tatge de tot lo relatiu a Felanitx i
coordina les aportacions foranes.

Dignem que, a mês de les aulori-
tats locals, feren acte de presència a
Ia trohada el Conseller Adjunt a la
Presidência Francesc Gilet i el
Conseller d'Esports del CIM Andreu
Riera.

A la una, a la Parròquia, se cele-
bra una solemne Eucaristia, presi-
dida pel Bisbe de Mallorca i conce-
lebrada per nombrosos sacerdots.

I a les primeres hores de la tarda,
a la Barbacoa 1a Ponderosa, hi ba-
gué un dinar de germanor, després
del qual els confrares, de bell nou a
Felanitx, pogueren visitar l'exposi-
ció d'art sacre de la Casa de Cultura.
A les postres del dinar, pronuncia-
ren unes paraules de felicitació i
Attira el conseller Andreu Riera i el
batle Miguel Riera i aquest darrer
emplaçà les confraries felanitxeres
davant el 1506. aniversari de la
caiguda de la timba durant els dotze
sermons del dia del Ram.

Esmentem, per últim, un fullet
'que en recordança de la trobada ha
editat la Comissió on, a tot color,
s'ofereixen fotografies de tots els
passos, així corn sengles perspectives
del Davallament i de l'Encontrada.

Pel proper dimarts dia 17, Televi-
sió Felanitxera, ha organitzat una
taula rodona entorn al tema «L'ur-
banisme a Felanitx avui», que sera
ofenda en directe, i a la qual, el
públic telespectador podrà adreçar
preguntes.

TVF ha convidat per aquest debat
al batle Miguel Riera, al regidor
d'Urbanisme Pere Massutí, així com
un representant del PP, un de CALS,

Les obres del mercat
•segueixen a molt bon
Aime

La reforma del mercat pel que fa
a la primera fase, o sia la que con-
templa tota la restauració de la part
superior, es troba en una etapa bas-
tant avançada, tant es així, que es
parla de si l'edifici, dins el proper
mes d'abril, podrà acollir altra vol-
ta els venedors.

En aquests moments estan de bell
nou referides les parets laterals i fol-
rades de rajoles des dels finestrals
per avall. Es treballa alhora en el
repintat dels sâtils i en l'enrajolat
del sò!. Per cert en el sõtil s'ha dei-
xat una clarabbia central que dóna
encara mes claror al local, ja llumi-
nós de si.

El que esta més enrera —tot hi
que s'hi treballa---- es la planta in-
ferior, on es construeixen les came-
res frigorifiques.

Ens plauria força que les previ-
sions es complissin, perquè creim
que el més aviat millor convé donar
sopluig a les parades d'articles d'a-
limentació, que han estat les mes
perjudicades en tot aquest afer.

un del CDS i d'altres persones relaf
cionades ambei settor de la conSi
trucció i de I'êtnpresariat en genef
ral de Felanitx.

Actuarà de moderador en aquest,
taula el nostre company Miguel Jui-
lia i s'ha disposat un sistema que
permetrà escoltar les preguntes Tque
formulin els oients en directe.

Collaborarà en aquesta emissió
Centre Cultural • de Felanitx.

Han començat les obres
de la gantera de
Campos

Tot i 'que fa , una temporada que
s'observen moviments de terra als
costats de la carretera de Felanitx
Campos —moviments realitzats pe4
mateixos propietaris per retirar 4
capa cultivable—, fins aquests,
no han començat les obres 'que e
Servei de Carreteres de la Conselle-
ria d'Obres Públiques ha de dur
terme per renovar la malparada vi
de comunicació. Aquestes obres conl-
sistiran en un eixamplament gairebé
el doble de la calçada i en tines
geres rectificacions, perquè la yeti-
tat es que el traçat no es dolent.

A la fi sembla que li haura arri-
bat el torn a aquesta carretera que
devia ser, si fa no fa, la més oblida-
da de tota la xarxa viària illenca.

DONACIÓ DE SANG
La Germandat de Donants de

Sang de Mallorca comunica que la
unitat mbvil del Banc de Sang de
Balears, amb l'equip tècnic corres-
ponent, rebrà donacions de sang a
la localitat de S'Horta el proper dia
16.



SANTORAL

Dis. 14 Sta. Matilde
Diu. 15 Sta. Madrona
Dill. 16 St. Heribert
Dim. 17 St. Patrici
Dim. 18 St. Ciril de Jerusalem
Dij. 19 St. Josep
Div. 20 St. Martí de Dumio

LLUNA

Lluna plena dia 18

COMUNICACIONS
AUTOCaRS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes). 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i fes-
tus, a les 8, 14 1 • 19 11

Palma • Felanitx des de Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 1930,
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 1 20.30 h.

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

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

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 1115 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'Horta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palm&S'Iforta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TAXIS PORTOCOLOM
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

Cat. Ticoulat
Francesc
Gaya-Melis
Miquel-Nacial
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Ambulttncies

581715 - 580051 - 580080
Serve' mèdic d'urgêncies 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885
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FELANITX
Setinriui d'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

SOBRE L'URBANISME

El Pla General d'Ordenació Urba-
na de Felanitx va esser aprovat dia
6 d'octubre de l'any 1969.

La llei 19/1975 de dia 2 de maig
va reformar la llei sobre el Règim
del Sòl i Ordenació Urbana del 12
de maig del 1956. Els ajuntaments
tenien un termini de quatre anys
per a fer l'adaptació dels seus pla-
nejaments a la noya Ilei: El termini
va esser ampliat per dos anys més.
L'Ajuntament de Felanitx no va fer
l'adaptació. La Comissió Provincial
d'Urbanisme havia d'adaptar el Pla
General, ja que no ho feia l'Ajunta-
ment, i tampoc no ho va fer.

La Ilci 8/1990 disposa que, per
classificar terrenys com a sòi urbà,
l'Ajuntament ha d'aprovar previa-
ment un projecte de delimitació del
sól urbà. L'antic equip de govern va
preparar un projecte de delimitació
del sõl urbà que va esser anullat
pel Tribunal Superior de Justicia.

L'Ajuntament actual va acordar,
dia 19 d'octubre, encarregar una no-
va delimitació del s31 urbà que va
esser aprovada inicialment, setze
dies després.

Dia 11 de novembre va csser ex-
posada al públic; dia 11 de desem-
bre acaba el termini d'exposició
pública i s'hi presenten 374 allega-
cions.

Transcorreguts dos mcsos, veient
que els serveis municipals no infor-
maven les allegaCions amb la rani-
desa desitjable, la Comissió de Go-
vern va acordar, dia 24 de febrcr,
Ia contractació, mitjan;:ant contrac-
te directe, d'un equip d'assitencia
tècnica per a realitzar un estudi i
informe de les allegacions presenta-
des al projecte de delimitació del
si urbà de Felanitx.

Dilluns, dia 9, va quedar consti-
tuïda la Comissió Especial d'Urba-
nisme que celebra la primera reu-
nio. La Comissió, tal i com va
quedar acordat a la darrera plena-
ria esta integrada pels portaveus
dels grups que integren la Corpora-
ció Municipal.

L'ANTIC ESCORXADOR

A la reunió celebrada dia 9 de
inarç, la Comissió dc Govern va
acordar encomanar als Serveis tèc-
nics de l'Ajuntament un projecte
remocielació i aclecentament de l'en-
torn de l'antic escorxador municipal
i la construcció d'uns excusats.

L'Ajuntament anterior va restau-
rar per les obres que es
faran ara resulten indispensables
per poder utilitzar un local que po-
drà destinar-se a la celcbració de
festes, exposicions, activitats .juve-
nils, recitals i. determinades compe-
ticions esportives.

BATLIA
El Batle va assistir, el passat dia

4 dc març, a la recepció que va te-
nir Hoc al Parlament de les Tiles
Balears, amb motiu dc rani versani
de la promulgació.cle l'Estatut

INFORMA
tonom ia.

Dijous, dia 5, va participar a un
colloqui que va tenir Hoc a la Llar
del Pensionista sobre la construcció
d'una residència per a la Tercera
edat de l'Inserso. Hi era present el
Director General d'aquesta entitat a
les Illes Balears.

Diumenge passat, el Batle va as-
sistir als actes celebrats a Felanitx
amb motiu de la Trobada de les
Confraries de Mallorca.
LES CREUS DEL TERME

L'arquitecte Ramon Sanchez Cuen-
ca té en preparació un projecte de
restauració de les creus de terme
que hi ha a les carreteres de l'illa.
La hei 3/1987 de dia 18 de març fi-
xava que almanco un u per cent de
les obres públiques havia d'esser des-
tinat a la conservació i enriquiment
del patrimoni.

Segons ha comunicat el dit senyor
Sanchez Cuenca a l'Ajuntament, la
creu de la carretera de Campos que-
daria afectada pel projecte de la no-
va carretera i cosa semblant suc-
cceix amb la creu de al bifurcació
de les carreteres de Porreres i Pe-
tra. En aquest cas, sembla que la
creu hauria d'esser traslladada a un
Hoc a prop ja que la situació actual
no resulta gaire adequacla perqu
comporta un risc de la cara a la
integritat del monument.

(Passa a la pàg. 3)
Extracte dels acords de la

Comissió de Govern
S'adoptaren per unanimitat els

següents acords:
S'aprova l'acta de la sessió ante-

rior.
Es concedi una ajuda no tècnica

de 110.000 ptes. a la titular de l'ex-
pedient 24/90

S'acorda contractar amb el se-
nyor Bartomcu Tirón Obrador  l'as-
sistència tècnica per a la redacció
d'un estudi de segurctat per a l'exe-
cució de les obres de construcció
d'un complex poliesportiu.

S'acorda nomenar cl Sr. Barto-
meu Tirón Obrador com a Arqui-
tecte Tècnic de les obres de cons-
trucció d'un complex poliesportiu a
Sa -Mola. -

S'acorda sollicitar de Telefònica
Ia installació d'una cabina a imme-
diacions de la Casa del Mar.

S'aprovz'i el plec de concli:ions
particulars per a la contracta-ció
d'assitimcia tècnica en matèria d'ur-
banisme.

Es desestima cl recurs de reposi-
ció interposat pel Sr. Mogens Clau-
sen Kaae, contra l'acord de la
Comissió de Govern de dia 6 de
maig de 1991, denegatori de llicèn-
cia d'obres.

Es desestima el recurs de reposi-
ció interposat pel Sr.. Mateu Oliver
Boronat contra l'acord de la Comis-
sió de Govern de dia 25 de novem-
bre de 1991 que resol no indemnit-
zar-lo.

S'acordà concedir llicencia al se-
nyor Marcos Adrover Roig per a la
construcció d'una vivenda rústica
alhada a la parcella 265 del Polígon
27.

S'assesora el Sr. Batle en afers de
la seva competência.

S'acorda l'assistència de l'Assesso-
ra Lingüística d'aquest Ajuntament
al Curs de Postgrau de Planificació
i Servéis Lingaistics de la Universi-
tat de les Illes Balears.

Acabà la sessió a les 23 hores.
Felanitx, 25 de febrer de 1992.
El Batle:

Miguel Riera I Nadal
El Secretari:

_rosé Fuster Mesquida

VENDO PISO Y APARCAMIENTO
en C/. Onofre Ferrandell. 3 dor-
mitorios, bario y aseo.
Informes, Tel. 581948 noches)

EA SAIL A     

VIAJES EUROPAIR
— BILLETES DE AVION Y BARCO

RESERVAS DE HOTELES
- VIAJES DE NEGOCIOS, DE PLACER, DE LUNA DE MIEL,

ETC.
— ORGANIZACION DE BANQUETES

TRASLADOS EN AUTOCAR

Se lo resoivemos todo a su eat3ra satisfacción
En CALA D'OR: Tel. 657803/04
En CALA RATJADA: Tel. 564212

	
ABIERTO TODO EL AÑO

En PALMA: Tel. 724943           

Hamburguesería Miguel's

Comunica a sus clientes y público en
general que a partir de hoy sábado día
14, se halla de nuevo a su servicio.   

Tel. 82 51 80 	 PORTO-COLOM  



Felanitx Sport C. B.
SERVICIO OFICIAL

Alfa Romeo

LE BRINDA LA OCASION DE REALIZAR SU SUEÑO, SI PENSA-
BA QUE ERA CARO, OBSERVE:

Gama 33 desde sólo 1.380.000 pts. llaves en mano
Gama 75 desde sólo 1.800.000 pts. llaves en mano
NO DEJE PASAR LA OCASION DE POSEER UN ALFA ROMEO,

VISITENOS, LE ESPERAMOS

Financiación hasta 4 arios
SABADOS Y DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 13 HORAS

VIA ARGENTINA, 50	 TELS. 827300 - 581260

electrónica

i--MOREY
VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels 583159 y 827182	 072()0 FELANITX

CERCLE RECREATIU
AVIS

Es convoca concurs per a la plaça de conserge i l'explotació

del Bar del Cercle. Es desitja una persona amb experiencia en

Bar-Hosteleria. Els interessats poden presentar el «curriculum vi-

tae» al mateix Cercle fins dia 22 d'aquest mes.

LA DIRECTIVA

FELANITX

Ha mort el Superior Geacrd L'es Eriiiitants
de Sant Antoni î Sznt

OBRES A LA PARROQUIA. —
Aquests darres mesos s'han realit-
zat obres de restzturacid a la part
superior de la fabrica del temple,
collocant-se miles i altres repara-
cions necessaries. Així s'ha aconse-
guit solucionar el greu problema
que hi havia els dies de pluja a les
N'oltes del presbiteri i a la nau cen-
tral de l'esglesia. •

HAILE SELASSIE. — El dilluns,
20 de fehrer, passa per la nostra
cintat l'Altesa Imperia! Halle Selas-
sic, Emperador d'Etiopia. El Negus
venia de Manacor i l'acompanyava

seguici de set automObils.
BENEDICCIO. — El 5 de març,

I OU beneïda la nova capella de la
Casa-Hospici, oficiant el Pro-vicari
General D. Josep Secanell. Assisti-
ren a l'acte el President dc la Dipu-
tació D. Rafel Villalonga, cl Batle
de Felanitx, Sr. Munar, les GG. de
Ia Caritat i nombrosos amies d'a-
quest casal. La missa fou concele-
biada pel Sr. Secanell, el rector
Sr. Rebassa i el Prior de la Casa
D. Gabriel Adrover.

FUTBOL. — La part esportiva del
C.D. Felanitx, ja estava en bones
mans, però hi mancava el local so-
cial. El 4 de març aquest s'inaugu-
raya en el Bar Ca'n Tomeu, de la
Plaça d'Espanya. La presentació de
l'equip tingue Hoc el 12 del mateix
mes, cnfrontat-se el Felanitx a una
selecció de veterans del Mallorca.

PREUS I ALTRES HERBES
— Aquest setmanari valia 2 pes-

setes exemplar i la subscripció tri-
mestral 24 pessetes.

— Era balle de Felanitx D. Jau-
me Munar i secretari municipal
D. Andreu Tur. Rector de la Parrò-
quia D. Gabriel Rebassa.

— Hi havia tres apotecaries que
regentaven eis senyors Joan Arti-
pies, Julia Munar i Joan Matas.

EN MIQUEL MARILLA
Continuava encrivint:
«Tres espelmcs un velló...!»: és

D. Enrique Barres Tortes que crida
sa mercancia. Canastra dc mimbre
en rodetes de goma; a dedins, ran-
des, mariollos, urquilles, pastilles de
sabó i conxes de corsé...»,

P'es carrers de la vila, amb mes
o manco sa rnatcixa mercancia, l'a-
mo En Miguel Pere Nofre crida:
«pintes i aclaridors, que lleven es
pois dc dos en dos...!».

A cada casa oberta, veuen un cap
que guaita i pega un crit que te Ile-
va es singlot: «ulleres...!». Es el
Sr. López.

Fresqueee! Es En Maravell que
aglapeix es temps de les dues. El
senten del Calvari i de Son Navata.
Per alla on passa En Maravell, s'a-
caba sa sesta.

Transcriu i contenta,
D'A LLAVORS

PORTO-COLOM en C/. del Mar,
APARTAMENTO con vista rústico.
2-3 habitaciones, 2 bafios, come-
dor grande, terraza, cocina amue-
blada. Ocasión! Por 9.900.000 Pe-
setas.
Informes, Tel. 825368.

Diumenge passat mori a Ciutat
l'ermita Gabriel dels Dolors Pereiló
Fons, Superior General de la Congre-
gaci6 de Sant Antoni i Sant Pau.

L'ermita Gabriel tenia 78 anys i en
dula més de quaranta set de vida re-
ligiosa, ja que ingressa a la congre-
gació pel desembre del 44. Era na-
tural de Manacor i havia exercit el
earrec de 'superior a distintes ermi-
tes . i fa deu anys que fou elegit Su-
perio r Celle ra

Pertanyia a la comunitat de Sant
Salvador, de la que en fou també
superior fins a la Pasqua de l'any
passat. Era de complexió ffsica
zilla i, sobre tot als darrers temps,
de salut trencadissa. Aquesta cir-
cumstancia propicia el sen relleva-
ment al front de la casa de Sant Sal-
vador i l'agreujament del seu estat
aconsella el trasllat a un centre bus-
pitalari de Ciutat, on va morir.

Diumenge horabaixa a Sant Salva-
dor es va celebrar el funeral de cos

present, que fou presidit pel P.
Francesc Balle, Vicari Episcopal de
Vida Religiosa i el dilluns dematí es
fat l'enterrament a la cripta del mo-
nument de Crist Rei. El bisbe de
Mallorca puja diumenge a Sain Sal-
vador per oferir unes pregaries i sa-
Iodai la comunitat.

L'ermita Gabriel' era un home
molt senzill i d'upa bondat singular,
qualitats (lue al costat d'un zel re-
ligiós exemplar el .feren molt estimat
I respectat pels SCIAS germans i per
lotes agnelles persones que lingue-
ren ocasió de tractar-lo. Descansi en
pau.

SE NECESITA 2. Jefe de Bar, Re-
cepcionista de día, Recepcionista
de noche y Relaciones públicas.
In f.: Tel. G 1311S5

VENDO MUEBLES USADOS, buen
precio.
Informes, Tel. 825302.

Hem rebut les bases del I Concurs
de Piano «Amolli Torrandell», orga-
nitzat pel Club ROTARAC, branca
jove del Club Rotary de Mallorca.

Va adreçat a interprets fins a 22
anys en clues categories, fins a 16
ill1VS I de 17 a 22.

Ili ha clos premis en material mu-
sical per la categoria infantil i dos
premis, de 200 i 100 mil ptes., per a
Ia categoria inverti].

El termini d'inscripció es del 20
de mar.; al 3 d'abri!.

En aquesta administració tenim
les bases a disposició de qui vulgui
consultar-les.

VENDO AMARRE en Cala d'Or, 8 x
2,5 m. buen sitio. 3 millones cle
ptas. y CHALET UNIFAMILIAR
en Cala d'Or, seminuevo cerca ciel
puerto, 4 dormit., 3 baños, pisci-
na, 15 Millones ..
Informes, Tel. 657831.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
— Derhi - FI )S
— Yamalla 1.7.B 600
—Yamaha XT 600
— Mohilettes

Morini Sealibur 501
— Vespinos varios
— BMW K75
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 58026 3
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

L.A SAJA
INFORMA

(Ve de la pàg. 2)

BONIFICACIÓ DE LA TAXA
DE RECOLLIDA DE FEMS

Els contribuents que percebin un
total d'ingressos antials inferiors a
800.000 pessetes gaudiran d'una bo-
nificació del 75 per cent de la taxa
de recollicla de fems. Per a l'esmen-
tat cOmput es comptabilitzen els in-
gressos de tots els components de
la unitat familiar que convisquin a
l'habitatge habituai objecte de la
taxa, sempre que no posseeixin més
béns que aquest edifici.

Per sol-licitar aquesta bonificació
han de presentar els següents docu-
ments:

Certificació de retribució o pen-
sió.

Fotocòpia del rebut de la recolli-
da del fems.

El termini per a la presentació dc
sollicituds sera fins dia 29 dc maig.



Restaurante-Cafeteria
IIIIIISAIS

ESPECIALIDADES:
PAELLA
ARROS BRUT
FIEDUA
SOPES MALLORQUINES
CARACOLES

CALLOS
PINCHOS
POLLOS AL AST
PARRILLADAS DE MARISCO
PULPO A LA GALLEGA

Pza. Cas Corso
TAPAS VARIADAS

Tel. 825175 	 Porto-Colom

Restaurante

El Castillo del Bosque
les informa que tiene a su disposición un

Salón para fiestas
comuniones, buffets, despedidas de solte-

ros, comidas de empresa, etc.
CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS

TELS. 824182 - 824144

Restaurante SES PORTADORES
Porto Colom

Comunica que tras su cierre, abrirá
próximamente de nuevo al público, bajo
nueva dirección.

Curset de Defensa Personal
Dies 21 i 22 de marc, a la

SALA DE JUDO
llocaboira,:36

Per a informació, al mateix centre,
Tels. 581630 i 581841
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Una pel.lícula de Jaume Rosselló
Candido

El dia 19 a vespre, a les 930, a
Ia Casa de Cultura, el Centre Cultu-
ral de Felanitx ens presentara una
pellicula realitzada per Jaume Ros-
selló Candid°. Sota el títol de «The
sleeping bea ity» (La bella dor-
ment), en Jaume Randa ens presen-
ta el fruit de gairebé dos anys d'ex-
periència en el camp de l'animació
tridimensional.

Es tracta d'una filmació similar a
les de dibuixos animats però presa
damunt figures de plastilina, la qual
cosa li dúria una aparença més rea-
lista i alhora suposa l'aplicació d'una
serie de trucs per tal de donar a les
figures una certa agilitat i aconse-
guir una sèrie d'efectes.

Sentim vertadera curiositat per
veure aquesta producció perqu �.,
guardam molt bon record d'unes
pellicules projectades fa un grapat
d'anys dins les activitats culturals
d'estiu a Por tocolom. - -

Els (Sis Som», a Franca i
Catalunya
I El passat mes de febrer, el grup
tie música popular Sis Som, integrat
icom sabeu per Bel Cerda, Eugeni
.Canyelles, Antoni Peralta, Antoni
Miranda i la nostra paisana Fran-
cesca Adrover, ha fet una ronda
.d'actuacions per França. Els músics
. mallorquins actuaren a diverses lo-
calitats ciels voltants de Paris, a la
capital de l'Orraine, Nanci, i a les
ciutats normandes de Troyes i Caen.

Després, de tornada, els Sis Som,
actuaren dia 28 de febrer al cicle
de música tradicional i popular
«Tradicionarius» de Barcelona, una
manifestació que va per. ia seva
quena edició i que al llarg d'un tri-
mestre —gener/abril—, al Centre
Civic l'Artesa, combina actuacions
de grups folk del país, amb cursos,
debats, seminaris de dansa, inter-
canvis per a grups i cursos de cons-
trucció d'instruments musicals.

No s'estan gaire aturats els Sis
Som, i porten a tot indret la nostra
música tradicional, recuperada so-
vint mitjançant una escrupulosa in-
vestigació i recerca i executada amb
els instruments ith:s aclicnts, tainhe
a voltes rescatats dc l'oblit i l'aban-
ció i revitaliazats en llurs funcions
al servei de la música nostrada.

Avui, Teatre a l'Auditori
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a l'Auditori Municipal, cl Taller
de Tcatre «Picadis» de S'Arenal, po-
sara en escena la comedia de Brand-
son Thomas «La tia d'En Caries».

Aquest grup, que ha treballat a
Felanitx en altres ocasions, es desta-
ca per les seves acurades presenta-
cions i per l'encertada selecció de
les obres, per la qual cosa sentim in-
teres per aquest nou muntatge.

Els de Can Roca del Carritxó es
reuniren

Diumenge passat, una familia
d'Es Carritx6, els de Can Roca, en
Ia branca Barceló-Mestre, i gracies a
Ia iniciativa d'alguns dels seus mem-
bres, aconseguiren reunir unes 130
persones, totes elles pertanyents a
sis generacions de l'esmentada bran-
ca. Ho feren a Son Colom i es dúna
Ia circumstancia de que en vingue-
ren d'arreu de Mallorca ja que la
família s'ha dispersat Molt geogràfi-
cament.

Pensam quina impressió més gra-
ta no degueren experimentar els avis
de poder arreplegar fins als nets
&Is seus nets. Es dóna la particula-
ritat de que a la familia s'ha extra-
vengut per dues vegades el fet de
tenir nou fills, de manera que no és
extrany d'arribar a un nombre tan
alt de descendents directes.

Aixi i tot no hi eren *tots els pa-
rents ja que alguns tingueren impe-
diments, però es feu ben palesa la
intenció de repetir novament l'aplec
i tots esperen que l'any que ve hi si-
guin també els qui no hi pogueren
esser enguany.

'Curs Studia
La setmana vinent, dia 19 de març,

no hi haura MO del curs Studia. La
propera sera el dia 21;de man:, per(')
de totes maneres en farem mernInia
a la propera edició.

Confraria de Sant Agustí
MISSA SUFRAGI

Aquesta Confraria comunica als
seus confrares i interessats que la
missa d'avui dissabte a les 7 cie l'ho-
rabaixa sera en sufragi de D. Ga-
briel Vicens «Bassa» que fou funda-
dor de la Confraria.

Llar de la Tercera Edat - Insersa 7

COMEDIA. — Avui clissabte, a les
9,30 clel vespre, a l'Auditori Munici-
pal, el grup «Picadis» de S'Arenal,
posara en escena la comedia «La tia
d'En Cal les». PatrociLa «la Caixa».

EXCURSIO.— Dimarts dia 17, ex-
cursió a Inca (galletes Quelly), Llo-
seta (palau d'Aiamans), Foro de
Mallorca (dinar), fira des fang de
Marratxí i Santa Eugenia (Lourdes).
Preu, 1.400 ptes. Inscripcions de dia
12 a dia 15.

INFORMACIÓ. — Dijous dia 20, a
les 5 del capvespre, a la Llar, una
persona de l'INSS oferirà informa-
ció sobre la revalorització de les
pensions.

VOLTA CICLISTA. — Dies 5, 6, 7
i 8 de maig. Es poden inscriure a la
Llar.

Comissió de Confraries de
Setmana Santa de Felanitx

La Comissió de Confraries de Set-
mana Santa, vol expressar el seu
reconeixement, al Govern Balear, a
l'Ajuntament de Felanitx, a la Caixa
d'Estalvis «Sa Nostra», al Centre
Cultural, a les Confraries de Mallor-
ca i a totes aquelles persones que
d'una manera o l'altra han collabo-
rat als actes de la VII Trobada de
Confraries de Mallorca. _

TENGO CASA PARA ALQUILAR en
Felanitx, en C/. Zavella.
Informes, Tel. 825302.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dimarts i dijous, a les 7,45 ciel
mati, cant de Laudes i Missa a la
capella de l'Hospital.

Dimecres i divendres, a les 8 del
vespre, cant de Vespres i Missa a
Ia Parròquia. . .

Dijous dia 19, festa de Sant Jo-
sep. No es dia de precepte. A les 6
de la tarda, Missa en el Cementiri,
ja que esta dedicat a aquest sant.
A les 8 del vespre, Missa solemne a
la Parroquia. La collecta pel Semi-
nari es bra el diumenge dia 22.

LLOGUER D'OFLCINES i despatxos
a Felanitx.
Informació, Tel. 581520.

CONSTRUCCIONES NOADRID,
S.L. Se venden aparcamientos en
Cf. Jaime I.
Informes, Tel. 827360.

SE BUSCA PEQUEÑO APARTA-
MENTO amueblado para alquilar
unos dos meses en la zona de
Porto-Colom.
Informes en esta Admón.

SE OFRECE CIIICA para cuidar ni-
-nos.
Informes, Tel. 582381.

informació



Reparació dé sabates
Punts de recollida i entrega:

Esparteria Nadal, C/. Santueri, 72

Alimentación Can Ribot, C/. Pere d'A. Penya,

Xarig, drogueria i perfumeria, C/. Convent, 37

Esparteria Margarita, C/. Jaume I, 23

Alimentación Can Mel, Cas Concos

Restauranie Can Manuel
CALLE MAYOR, 7 	 CAS CONCOS

MENU DIAIII0 complete) da 600 ptas.
SABADOS NOCIIE Y DOMINGO AL MEDIODIA,

MENUS ESPECIALES

Menú sábado noche:
Zarzuela de pescado fresco con gambasen salsa marinera. Pan,

vino y postre, 1.500 ptas.

Para domingo mediodía:
Arroz brut y redondo de terneraasado con salsa de

champiiiones.Pan, vino y postre, 800 ptas.
NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.
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Parenbstic reciclat
Ea ncbot den Remi-

Idles cle can Pullaczt, enginyer zigri)-
nom becat per set bancs i tres
caixes, funcionari europeu, com a
ponent d'una Comissió Tècnica que
Et.  un nom de quatre paraulotes que
110 venen al cas, era s'encarregat de
dur a terme sa redacció d'un Pare-
nóstic Comunitari. Una amistat que
nasqu6 d'una pallissa que acaba en
pedregada ha fet possible que jo
hagi pogut llegir es primer esbós
abans que el posessin en lletres de
motile. I amb s'esperança de que
sa molt lleial pugui tornar ser da-
vantera en dono aquí unes pinze-
!lades.

Sa Iluna, ses hunes, no han pas-
sat del tot de moda. I així ens diu
que es temps més adient per tenir
una subvenció substanciosa per fer
malbe una pieta de garrofers cente-
naris es fer-ho dins abril en quart
creixent tot i havent,feta,la sollici-
tud dins sa plena. Si horn ho fa en
altre epoca s'esposa a que es fun-
cionaris encarregats de fer-la correr
estiguin una mica tèrbols i ses ins-
tancies facin becades i voltes dins
ses calaixeres d'olivera galvanitzada.
A més, un garroter esbudellat sen-
se lluna ni es mor del tot ni desa- .

pareix sino que Cs . transforma en
LICICOM de ferèstec i, per desgracia

d'Europa, es torna a encarnar i,
com si fos rata penada d'en Maikel
turmentar l'executor per a sempre
mes xucla.nt-li . s'enteniment i ewe-
.gant-li ses anques de romatic.

També és bona cosa tenir present
kle qualque manera ses hunes des
segle vint; es a dir, es satellits artif
vials i es forats negres. Per aix6 diu
que quan es forat negre número se-
tanta-mil dos-cents esti-
gui en conjunció amb el meteosat, si
es setmana ventosa, mes estiuenc i
any de panxes girades, sera bo apro-
fitar-ho per demanar ajut económic

i consell espiritual per esvair arnb
sulfat amònic i potades d'esparde-
nyes adidas carries roges,
gírgoles d'estepa, figueres de moro,
salletons, gatzolls i pomeres de Sant
Joan. A més, per ser definitiu amb
aquestes darreres caldrà treure'ls-hi
ets-ulls amb ses ungles des dits gros-
sos, escopir fleumes a ses soques i
travessar-li tres arrels amb esclaus-
ganxos de plata a més de fer del cos
'mix sa seva ombra mentre s'amo-
lien flastomies i renecs.

Es plat fort, com ja era d'esperar,
fa reterencia a s'exterminació siste-
màtica i eficient de ses persones
honrades, es prohoms solidaris, es
ceps de moscatells, cagats i fogo-
neus i, fins i tot, sastres i perits fis-
cals. Totes aquestes coses convé fer-
les estelles de cop. Si pot ser un ves-
pre de fred, aigua de bimbolla, 'luny
de verbenes, cavallets i rues de fra-
res maleclucats„quan sa lluna sigui
un poc mes fosca que es forat negre
mes obscur, aprofitant que Bruselles
ofereix denou dobles de vint i tres
ecus per cada malifeta.

Ets empelts d'hotel aniran millor
si no plou i a sa part des matí. En
canvi per a coronar apartaments,
cxacallar fontaneries. o fer Ileubades
en es vidriers seria bona cosa espe-
rar aigües de gener, quart minvant,
horabaixenc, quan ses salpes comen-
cen a tenir son. Per canviar es sis-
tema operatiu a un ordenador ho fa-
rem, sol post _a la tardor i si cal es-
porgar fabriques de sobrassada o es-
poltir terrosos d'enfiladores de per-
les, diu en Pep Emfraxi en es nou
Parenbstic, que s'ha de fer s'instan-
cia amb Iluna nova, abans de quin-
quagèsima.

P. Artigues

ALBAÑIL Oficial de 2.a busca tra-
bajo.
Informes, Tel. 582452.

Per P. Xamena
1912

Novembre, 10.—Es feren proves de la illuminació eléctrica. S'illumi-
naren el carrer Major i les places de l'Arraval i (le la Constitució, mos-
tradors i cases particulars. L'assaig va anar be i fins tard la gent es pas-
seja pels carrers per presenciar l'espectacle. De flavors fins a la inaugu-
ració definitiva funciona el motor petit que donava corrent als clients
que tenien acabada la instal-lack").

Novembre.—Una companyia de sarsuela actua en el Teatre Principal
i en el Novedades (Gurugú).

Novembre.—Continua l'emigració de felanitxers cap a Amèrica.
Novembre, 27.—Funeral a la parròquia p'En Canalejas, president del

govern assassinat.
Desembre, 6-8.—Quaranta hores de la Puríssima. Predica D. Josep

Auba. Han installat l'electricitat a l'Església.
Desembre, 8.—Fou collocada la primera.pedra de l'Estació Enológica.
Desembre, 15.—En el Convent el P. JattIne Rosselló comença la pre-

dicació dels exercicis espirituais.
Desembre.—La societat «Juventut Liberal» ha traslladat el seu domi-

cili del carrer Bisbe Puig al carrer de Sa Piaça.
Desembre.--7Conlroversia a «La Tradición» i en «El Felanigense, en-

tre D. Miguel Bordoy i el Rd. D. Sebastià Obrador, sobre el liberalisme.
Desembre.—Es parla de posar un tramvia electric de Felanitx al Port.
Batiaments d'enguany, 183. Casaments, 77. Albats, 27. Morts d'adults,

134.
Bibliografia: Almanaque de El Felanigense para 1912.
Miguel Bordoy Oliver, Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz (B. Reus,

1912).

1913

Gener, 5.—Representació dels Reis a Cas Concos.
Gener, 17.—Benedicció i inauguració oficial de la central elèctrica

Perelló i Monserrat a devora es Lleó. Fins ara donaren llum un parell
d'hores del vespre amb un motor petit, ara en donaran tota la nit amb
un motor de 65 cavalls, de gas pobre que mou una dínamo que dóna 38
quilovats de corrent trifassica alterna. La bend el Rector Planas; hi as-
sistiren les dues músiques.

Gener, 12.—A Sant Alfons D. Mateu Alzamora rector d'Alcúdia benet
una custbdia.

Gener, 19.—Festa del Beat Ramon Llu II. Predicà D. Antoni Artigues.
Gener, 20.—Festa de Sant Sebastià. Predica el P. Roberto Nadal, do-

minic. El capvespre hi hagué processó pels:Carrers.

Pizzeria-Croissanteria

355
Vos fa saber que el seu número da .telèfon

as el 827273

Comenau les vostres pizzas per dur-vos-en
C/ Jaume I, 8
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RCIZEC42--

VEHICULOS DE OCASION
Alfa Romeo 164 TS
	

PM-AZ
Alfa Romeo 33-1.5 TI

	
BA-I,

Wolkswagen Pasat GL Diesel
	

PM-AD
Scat Malaga GL D
	

PM-AG
Renault 5 CTL
	

M-DN
Furgón Opel GME Midi

	
PM-AX

Renault 9 GTE
	

PM-AD

SERVICIO OFICIAL

Felanitx Sport Automóviles C.B.
Via Argentina, 57 	 Tel. 581260
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rraLci Sala

Like el Rum ColliLk
filniciaciú ir 	Efioia

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

'Tels. 580216 • 581135 - FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

O • Ili ha moments en aquesta vi-
da clue un no te ganes d'escriure.
Pere) ho ha de fer... Les noticies no
són bones. S'altre dia va niO.rir
.Miquelitos Benet», tot un exemple
com Una persona ha d'agalctr-sa vida
amb filosofia, sempre raja» malgrat
la poca salut li ho fes passar negre.
El passat divendres es tancava, amb
un acte molt emotiu, el ‹<Bar Giiell»,
Iii eren En .Miquel Cuco, En Gori Vi-
cens i En Miguel Mas... Poc després
un cotxe atropellava En Miguel Mas

esta ferit molt greu... Jo esper que
es recuperi molt aviat, perquè es
setts. antics' -jo m'hi consider- hem
rebut la inala-nova amb toi sobre-
salt que mos va posar earn de ga-
llina... No era per menys. Doubt:, a
la Uvi, està a «Son Dureta» amb un
altre antic, que pertany ja a la his-
tòria felanitxera dels darrers anys,
es tracta d'En «Tia de Sa M.V.»,.més
berz dit En .Sebastià Duda», tot un
personatge, que passa també uns
dels moments més critics de la seva
agitada existência... Un no pot fer
més que escarrufar-se i pensar que
un dia també 11105. tocara... •'

• El C.D. FELANITX bajo la ba-
tuta dc RAFEL RAMOS llevaba ya
OCHO JORNADAS IMBATIDO. El
Pasado domingo se acabó la racha...
¡Algún día tenía - que ser!

• Y hablando de pelotas vamos
jil FUTBOL SALA, porque el equipo
INICIACIÓN 0P1NTURAS MAR», ba-
jo las pertinentes instrucciones de
Jos «misteres» JOAN MAS y MARI-
NO TALAVANTE, consiguieron ha-
cer morder el polvo de la derrota al

X-CAMPEON DE ESPAÑA, el  LI-
ER MONTISION por un humillan-

te TRES a CERO. ¡Son unos_ JABA-
TOS!

• Para el próximo 19 de marzo
esta prevista la PROYECCIÓN de la
Ultima PELICULA de «Jaume Ran-
da» (JAUME ROSSELLÓ CANDI-
DO). Un cineasta/pintor que lleva

realizados algunos cortos muy meri-
torios. Habrzl que ver su última rea-
lización, seguro que es interesante.

• Pero antes, mañana/hoy
do usted puede dis l attar con el gru-
po TALLER DE TEATRE PICAD1S/
LLUCMAJOR que pondra en escena
en el «AUDITOR! MUNICIPAL» la
obra de BRANDSON THOMAS titu-
lada «LA TIA D'EN CARLES».

• El pasado martes estuvieron en
PORTO-COLOM dos de los principa-
les responsables de esa futura SE-
RIE DE TELEVISION protagoniza-
da 	TOMEU PENYA, localizando
exteriores para el capítulo piloto. Si
no hay contratiempos podría empe-
zar a «rodarse» (grabar) a principios
de abril.

• Me cuentan gic en el RESTAU-
RANTE de CALA D'OR «SA BAR-
RACA», clue dirige el amigo MI-
QUEL «OLA», se come requetebién.
Me alegro por el amigo Miguel. Un
día de estos nos dejamos caer por
allí y lo comprobamos personalmen-
te, y de paso tenernos una provecho-
sa charla.

• ¿Tiene usted ya la TARJETA
de acceso a «UNIC»? Pues sin ella
no podrá entrar, así que le convie-
ne apañarse amigo, cuanto más
pronto mejor. Con ella dispondrá de
un local propio, y de numerosas ven-
tajas, como pueden ser, entradas
gratuítas a conciertos, etc... Con la
tarjeta ademas podrá disponer en
exclusiva del local y celebrar en ella
sus Fiestas privadas, con las perso-
nas que designe... Yo ya la tengo.
Gracias. Me imagino que la inaugu-
guración esta al caer.

• Un tanto sorprendido por la
noticia de que el amigo JULI MAI-
MO, pese a la lesión que padece, po-
dría FICHAR por el equipo ATCOS.
PORTO-COLOM. Al menos para ju-
gar los partidos de promoción de as-
censo. El sabrá.

• El tiempo apremia y me veo
obligado a decidirme por la breve-
dad.

Saludos y... hasta ¡la semana que
viene si Dios quiere!

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIASy
EDITORIAL RAMON LLULL

SE VENDE RESTAURANTE MA-
LLORCA sobre playa Cala Mar-
çal.
Informes, Tel. 285112.

PARA LAS PERSONAS que estén
preocupadas por su FUTURO y bus-

quen nuevos ingresos económicos.
Concertar entrevista al Telefono
582430.

RESULTATS
Iniciació Regional
APA COL. ST. ALFONS/P. MAR, 3
COL. MONTISION «A», 0

Promoció
APA COL. JOAN VENY,
APA COL. ST. ALFONS/P. MAR, 6
Benjantins Promoció
APA COL. ST. ALFONS, 1
APA COL. JOAN VENY, 6
Benjamins Futbol 5
LA SALLE, 2
C.D. FELANITX, 4
Benjamins Regional
APA COL. ST. ALFONS, 3
COL. PEDRO POVEDA, 14
Alevins Regional
C.D. LOS ALMENDROS, 3
APA C. S. ALFONS/B. ETS ARCS, 2
Infantils Promoció
APA C. S. ALFONS/B. ETS ARCS, 1
COL. PUBLIC D'ARIANY,

Setmana moguda quant a resul-
tats i remors. Els equips de futbol
sala respongueren be als seus regui-
dors. L'alegria torna venir de mans
de l'equip d'iniciació Pinturas Mar,
que goleja al líder Col. Montisión
«A» de Ciutat. Un partit força im-
portant on els jugadors ben duits
per l'entrenador Joan Mas s'esforça-
ren el rnùxim aconseguint una elabo-
rada victèria. El porter M. A. Marti-
nez fou una de les peces clau. Els
gols foren obra de Miguel Angel,
Lluís i Ha:yo. Jugaren, Martinez (3),
Leandro (3), Obrador (3), Hernan-
dez (3), Alex (2), Cerda, Javi, Uguet,
Monserrat i Vidal.

Una victòria més dels escolars.
L'equip Pinturas Mar goleja per 6 a
O als anfitrions dins Campos. Mal-
grat les traves posades per l'organit-
zació l'equip segueix arrassant par-
tit rera partit. Gols de Alex (2), Su-
reda (2), Hernandez i Hayo. Juga-
ren, Martinez (3), Leandro (3), Lluís
(2), Juanito (2), Alex (3), Cerda (1),
Javi (2), Uguet (3), Andreu (2), Vi-
dal (2), T. Sureda (3) i Ferrero (2).

Els benjamins de promoció s'en-
frontaren al Collegi Joan Veny de
Campos. Els campaners alinearen
dos jugaclors d'alevins i res pogue-
ren dir ni fer els d'aquí clavant la
injustícia dels anfitrions. L'equip di-
rigit pen Xesc Blanco perde però
lluita tut l'encontre sense poder fer
res davant el favoritisme. El gol de
l'honor el marca el darrer fitxatge
Lucas. Jugaren J. Blanco (1), A. Bar-
celó (1), Joan Pere (1), Pere Barce-
ló (1), Raimundo (1), Garcies (I),
Colau (1), Lucas (2) i M. A. Illes-
cas (1).

Nova victõria dels benjamins d'En
Morete. La víctima fou La Salle de
Ciutat, que caigué dins el seu pave-
116. El gols foren de Santi i Ruben,
que marcaren per partida doble. Una
victòria que permet als felanitxcrs
pujar dins la classificació.

Forta derrota dels benjamins dins
Sa Mola. El líder ciutadà imposa la
seva superioritat i acaba amb goleja-
cla..fugaren, J. Blanco (1), Manresa
(1), Cañas (1), Cherna (1), Corona-
do (1), Guillem (1), Bel M.a (1), Is-
ma (1) i Raimundo. Els tres gols fo-

ren, de Tomen Manresa, Isma i
de falta directa, per J.M. Cañas.

Mala sort tengueren els alevins
dins Son Rapinya, ja que dominant
tot l'encontre acabaren perdent. Els
clos gols cis marca Domingo Barce-
ló, que endemés estrella dos pals. Ju-
garen, Juanjo (1), Villanueva (1),
Adrover (2), .-Eva (1), Ramon (2),
Pere Monserrat (2), Maimú (1), Vi-
cens (1), Paco (2), Alberto (2), i el
debutant M. A. Binimelis.

Magnífica fou la vict5ria dels in-
fantils sobre els cadets d'Ariany. Un
solitari gol del petit J.A. Illescas Va-
ca donava la -victèria a l'equip que
dirigeix J. Sebastia Picornell.
triomf que N,a1 com tres punts degut
a la seva importancia dins la classi-
ficació. Jugaren Marc( ), F. Cañas.
(3), A. Cañas (2), Josema (2), Ines-
cas (2), Uguet (3), Zamorano (3),
Taboada (2), Garrido (1), Salvii a i
J. A. Alcán.

PROPERA JORNADA. - Avui
Campos l'escolar s'enfrontarà al F.J.
Ballester «B» a les 1030 h. Els ale-
vins de regionals es desplaçaran a
Sant Lluís (Menorca) per jugar el
trofeu el dissabte a les 16 h. I els in-
fantils s'enfrontaran al cotlegi públic.
de Lloret a Campos a les 11'30.

LO MILLOR.-Les victòries dels
equips Pinturas Mar i dels Infantils,
donant així una passa de gegant dins
les seves lligues. També la voluntat i
illusió de tots els jugadors que
ten de deb5.

LO PITJOR.-La gran brutor que
són els jocs escolars. Un any Tries
han demostrat la seva mala organit-
zació i la poca serietat que tenen.
Queixes inútils del nostre amic, que
només fan empitjorar les coses. Un
individu, que tots sabem qui es, que
Ines valdria no ficas el nas dins Os
assumptes que no li importen.

Eseritt: MARINO TALA VANTE

Diada del futbol sala infantil

al'Apa Col. Sant Alfons
subcampio»
CAMPIÓ: APA COL. JOAN VENY

(CAMPOS).
SUBCAMPIO: APA COL. ST.

ALFONS.
3r. CLAS. C. PUIGPUNYENT.
4t. CLAS. GIMNAS ESPORT

ES PORT.
SEMIFINALS
APA COL. ST. ALFONS, 3

C.D. PUIGPUNYENT,
GIMNAS ESPORT ES PORT, 1

APA COL. JOAN VENY, 7
3r. i 4t. Rocs
GIMNAS ESPORT ES PORT, 2

C.D. PUIGPUNYENT, 6.
FINAL
APA SANT ALFONS, 1

APA JOAN VENY, 3
Interessant i animada Diada

l'cquip anfitrió, l'APA COL. SANT
ALFONS conseguí un meritori 2
Hoc. Un equip entrenat p'En Joan
Sebastia Picornell i compost per:
Marc, Garrido, Zamorano, Josema,

(Passa a la pàg. 8)

Peluquería NOVA IMATGE
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS

Estamos en plaza España, 21-1.°
NO CERRAMOS AL MEDIODIA.

Con su nuevo método de corte europeo
PIVOT POINT

HORARIO: DE 9 A 19 HORAS

TEL. 827272
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Inporiants victòries de juvenils i séniors

Electrónica SOLBIN‘
Distribuidor TELYC0	 Telefónica  

C. C. 0 • 	 LlObera.

Telefonía y equipos complementarios. it
I
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FUTBOL
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I." PitEFEI1ENTE

¡A LA WOVENA CAYÓ!
R. La Victoria, 3 - Felanitx,

Partido jugado en la matinal del
domingo, con una entrada aceptable
(1 en t ro de lo que cabe.

El Felanitx sucumbió ante un La
Victoria que no dio demasiadas faci-
lidades, tras ocho jornadas imbati-
do, sin conocer lo que era murder
cl polvo de la derrota. A la novena
vino ... lo que se temía. Hay que re-
conocer que los últimos partidos del
cuadro felanitxer jugados en «Es
Torrentú» no fueron ciel agrado de
la hinchada.

FELANITX: Matías, Gelabert (Fe-
lipe), Borrás, Roig, Sutler, Colau
(Sansó ),. Leandro -.(Santi), Nico, Al-
fonso, Teruel y Aznar.

ARBITRO: Pedro Garcia. Regular.
GOLES: 1-0, min. 5; Mestre. 2-0,

min. 77; Pito. 3-0, min. 82; Jurado.
COMENTARIO: La Victoria se lie-

vó el triunfo en un partido en el que
Mestre encarriló desde un principio.
En la primera parte los- locales tu-.
vieron varias oportunidades de gol,
e incluso en el minuto 10, un penalty
que lanzú Mestre lo detuvo Matías.
La segunda mitad fue de dominio lo-
cal y en los últimos quince minutos
del partido se pasó de un posible
vinpale que Felipedettivoen sus bolas
a un resultado mucho más amplio.

SKORPIO
PRÓXIMA JORNADA:

PREFERENTE.—«Es Torrentó»:
FELANITX - CALVIA.

2. a REGIONAL.—«Es Cavalier»:
CAS CONCOS - PORRERES y MON-
TAURA - S'HORTA.

3. REGIONAL.—«Es Torrentó»:
ATCOS. PORTO-COLOM - ATCO.
SENCELLES.

2.. REGIONAL
S'HORTA, 2 - BARRACAR, 3

EL COL.LEGIAT NO ENS VA
DEIXAR GUANY AR

Quan tot apuntava a que el con-
junt hortarrí guanyaria al líder Bar-
racar, faltant just cinc minuts pel
final, larbitre ens va fer perdre, pi-
tant faltes inexistents al Emit de
larea i expulsant al jugador
per r3 72rclua de temps. El primer
temps fou de clar domini local i els
guts foren marcats per Julizm i

i quan poclient haver let el ter-
cer gol de penal, l'arbitre no pita la
falta. En aquest partit no juga el
davanter Ian que estava lesionat ni
els defenses Adrover i Gaspar.

AlineaciC: J. Adrover, Antich, Bar-
celó, Carrasco, Torrens, Jtiii, Julian,
Felix, M. Roig (Enrique in. 85), Di-
no i J. Pina.
S'ARRACO, 4 - S.D. CAS CONCOS, 2

S'alinearen, Aleix, Salas, Miguel,
Uguct, Jaume, Juanan, Mateo, Pas-
cual, Bennasar, Culai.'. Biel,
i Jaume. Gols de Guillem i Benna-
sar.

3? REGIONAL
¿SENSACIONAL,•TRIUNFO! •

CAMPANET, 1 -
ATCOS. PQRTO-COLOM, 3

Buen triunto del equipo «portato»

en Campanet, un equipo que navega
en la categoría por la mitad de la
tabla. Los Atieticos quieren en su
primera temporara histórica estar
arriba y de momento lo consiguen.
El tema del ascenso es otra cosa pe-
ro, de no existir o ser alguien, es el
«quid» de la cuestión.

CADETS
PORTO CRISTO, 2 - S'HORTA, 2

ES PERDEREN , PUNTS
El S'Horta perde una gran opor-

tunitat de guanyar. El collegiat va
anullar un gol completament legal,
quan just faltaven cinc minuts per
acabar. Gols de Buitre Company i
Tomeu Rigo.

JUVENILS
S'HORTA, 7 - SALLISTA B, 2

GOL A L'ESTIL HACIL
Per fi varen conx&icer els juve

-ni s, fent un gran partit i marcant
gols,- encara que - els d'Inca - s'avan--
caren en el marcador. Val la pena
destacar el gran gol de J. Binimelis,
després de robar el baló en el cen-
tre del camp i xutant des d'alla ma-
teix. Gols: J. Binimelis (4), Hugo (2)
i Marín.

INFANTILS
S'HORTA, O - PORTO CRISTO, 2
L'equip del port de Manacor va

plantejar un gran partit i els juga-
dors locals no saberen aprofitar una
ocasió de marcar, fallant un penal.
Volem destacar la bona actuació de
l'arbitre Vicente Moreno. Avui a les
16. h. S'Horta - Margaritense.

CAS CONCOS, 3 - FELA1'4ITX,
El DERBI Lou pel Cas Concos, en

un bon encontre jugat (mire dos
conjunts de la comarca. Els concar-
rins foren guanyadors clars, ja que
en cap moment la seva porteria res-
ta en perill, perquZ. els clavanters fe-
lanitxcrs no tenien el seu dia i en
cap moment els seus tirs foren pe-
rillosos. El Cas Concos si que per-
fora per tres vegades la porteria fe-
lanitxera mitjançant Nadal (m. 10),
Obrador (m. 42) i Ballester (m. 58).
Arbitratge bo a cura del Sr. Cuenca.
Jugaren pel Cas Concos, Porras,
Gonzalez, Risco, Adrover, Gallardo,
Porras II, Sans, Gori II, Nadal, Al-
caide, Gori (Ballester) i Obrador. I
pel Felanitx, Alfonso, Sierra, Va-
guer, Obrador, Muñiz, Matas, Mar-
tin, Diaz, Manresa, Socias i Alvarez
(Acosta).

In°
ALEVINS C.I.M.
PORTO CRISTO, 5 -

C.D. FELANITX, 2
Jugaren, Cosme, Jose, Simó, Va-

guer, Joan, Nadal, Campos, Sergio,
Viciai, Alcolea, Oliver, J. Vicente i
Veny. Gols de Vidal i 'cny.

J. M.

BENJAMINS
BADIA, 6 - S'HORTA, 3 •

Possiblement l'equip de S'Horta
'va fer' un clefs millors partits de la
temporada, ja que en el minut 10 de._

RESULTATS
Cadets:
J. LLUCMAJOR,	 75
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 64
Juvenils:
SANT AGUSTI,	 29
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45
JUniors:
JUV. MARIANA,	 56
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 42
Seniors masc.:
PLA DE NA TESA B,	 48
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 63
III Divisió:
IMPRENTA BAHIA, 	 79
AUTOCARES GRIMALT, 	 62

COMENTARI
Acabaren les lligues dels juvenils

i deis seniors i els equips felanitxers
tingueren una cloenda brillant, acon-
seguint els resultats més destacats
de la temporada, amb dos clars
triomfs a clomicili, en front de ri-
vals qualificats. Tant un equip com
l'altre han quedat classificats a una
magnífica 4. a posició (eis juvenils,
entre 12 equips i els seniors, entre
11). En el cas de l'equip senior, amb
el floc aconseguit, podrà optar a la
iligueta d'ascens al grup A.

Sorprenent actuació dels CADETS
a Llucinajor, on jugaren Molt be i
posaren en serioses dificultats a l'e-
quip local, capdavanter dc Li catego-
ria. Entre d'altres bones coses, men-
cionem els tres triples lograts i l'alt
encert en els tirs Mures.

Sensacional triomf dels JUVE-
NILS contra el Sant Agustí, un equip
que sempre ha estat part - ciamunt
(leis felanitxers en la classificació,
per  al qui superaren justament a la
clarrera jornada. La victedia se forja
a la segona meitat del partit en la
que nomes deixaren pc's locals 11
punts: Usar, tot solet, en feu 18 en
aquest temps i 27 en el total de l'en-
contre. Resaltem també la gran ac-
tuació de Toni Vcny.

Els JUNIORS continuen amb una
curtíssima plantilla. Sc desplaçaren
'a Sóller amb únicament 6 jugadors,
insuficients per fer front a faltes
relleus. Els clarrers segons eis juga-
ren amb quatre. Així i tot resistiren
molt be i fins devers la meitat del
segon temps eis sollerics no havien
aconseguit una di ferlicia de 1n(3s cle

la segona part guanyava per un a
tres; però l'excessiva confiança va
fer que el resultat es capgiras. Gols
cle Gonzalez, David, De la Puente.
Avui dissabte a les 11 h. ens visitara
cl Porto Cristo.

6 punts. El lògic cansament dels dar-
rers minuts amplia una mica el re-
sultat. Cal destacar la feinada de Da-
mia Amengual.

Els SENIORS MASCULINS feren,
possiblement, el millor partit de la
temporada, dins una pista difícil. El
resultat queda decidit en cl descans,
amb 17 punts de diferència (18-35).
La segona part fou equilibrada (30-
28), per6 la clistancia en el marcador
mai no fou inferior als 13 punts, gra-
cies a la renda del primer temps.
L'anotació va estar molt repartida.
També s'anotaren tres triples (Ce-
sar, 2, Villaionga, 1).

No .. ha pogut guanyar cap partit
l'equip de TERCERA a la Iligueta fi-
nal de Mallorca. Afrontaren el dar-
rer compromis amb absències i pocs
jugadors. Les moltes faltes assenya-
lades els causaren molts de proble-
mes en el clarrer tram. (Amengual,
Rigo i Obrador foren eliminats en
els minuts 29, 34 i 36) No obstant
això, l'Imprenta Bahía, que havia

.apallissat La Glòria l'anterior jorna-
da, no aconseguí anar-se'n en el pri-
mer temps (34-28). Després d'obte-
nir 20 punts d'avantatge en el segon
temps, l'Autocares Grimait anota tin
parcial de 2-13 i s'acostà fins ai s .7
punts, a dos minuts del - final, 'que,
per cert, resultaren molt negatitiS
se torna a eixemplar el tempteig.'

ANOTADORS
Cadets: Florian (14), Bisquerra

(13), -14.ugo (8).
Juverrils: Cesar (27), A..Veny (8),

R. Boyer (5).
•Júniors: D. Amengual (20, Jordi

(8), J. Pons (7).
Seniors masc.: Cesar (14), B. Sal-

va (12), M. Vilialonga (10), F. Adro-
ver (10), Bernardi (8).

III Divisió: M.S. Perelló (20), G.
Amengual (17), M. Julia (8).

AQUESTA JORNADA
No .'jugaran els dos equips seniors

masculins ja que començaran noveS
fases la propera setmana. Tampoc
tendran.'partit els juvenils que co-
mençaran - el Jorge Juan el dia 21.

Els tres equips restants jugaran a
Felanitx. El dissabte horabaixa els
cadets s'enfrontaran al Son Servera
i els júniors a l'Espanyol. El diu-
menge clernatí els seniors tencirart
com a rival cl Llucmajor.

SE ALQUILA LOCAL en Felanitx, 'en
C/. Joan Alcover.
Informes, Tel. 825148.



VIDEO - REPORT

JAUME ANDREU
REPORTAJES EN VIDEO

MONTAJES DE SUPER 8 (cine) A VIDEO

C/. Major, 17 FELANITX

▪ Prrer

escaives
Taller de marcs igmotilures

OBRA GRÁFICA
LAMINES I POSTERS

C/. dets Horts, 37 TEL. 58 :10 65

FELANITX

Colon's a la Sala
• GREUS IRREGULARITATS A

L'ÀREA D'HISENDA DE
L'AJUNTAMENT DE FELANITX

COLOMS A LA SALA ha clenun-
ciat una serie d'irregularitats greus
detectades a Tresoreria de l'Ajunta-
ment de Felanitx i que fan referen-
cia a:

L—No ingressar per . tres rnesoA el
cobrament de les . taxes Municipals
del Camp d'Esports.

2 •—No ingressarei cpbrament del
primer trimestre de les , taxes per
venda ambulant.

3•—No haver-hi justificants - dels
ingressos efectuatA per aqUestS *Con-
tribuents. •

4•—Aplicar-se Ant augment -del 100
per cent de Pordenança per 4 'venda
ambulant qiian no estava  arirovat,‘•
aquest augment.

5.—No • tramitar-se la . correspo-
nent llicencia per ocupació de ter-
reny públic.-.

• • h

6•—No haver-hi els manaments
d'ngrés de prop de dos milions 'de
pessetes, que no eig sap on són.

7.—Dur la 'CaixaYcle' l'Ajuntament
sense quadrar treg . inesos.

Davam aquesta situació irregular
Si greu, hem demanat la devolució
,als contribuents del que els han co-
brat cle més i l'ingrés en caixa clefs
diners que s'han cobrat i que no

..apareixcn per en IlocJ Sernbla que la
bolla de diners no comptabilitzats
pot superar en vint muions de pes-
setes.

El nostre grup Sospita que,a' quest
és el nou sistema d'organització que

. ha posat en marxa l'equip de govern
del PSOE de Felanitx i, per les res-
ponsabilitats penals - que hi pot ha-
ver en totes les irregularitats de-
nunciades i, s'ha demanat el trasllat
als Jutjats d'aquestes greus actua-
dons de l'arpa d'Hjsencla,

NIX REG
Si celebra su bam,

de a1.
PIDANOS PRE

-4.fr BODAS

• Le quip d'AUTOCARS GRI-
MALT de provincial es classifica per
disputar el play-off clel grup aA».

• El CALIPSO, el proper dia 3
torna obrir les seves por-

tes.
a Al camp de s'Indioteria ciel

Rho. La Victoria reaparegu l'ex-
capita Felip RISCO després d'una
,Ilarga lesió. Però no basta, un equip
replet de baixes amb aspiracions a
l'ascens en sorti golejat.
. • El Inure de la S.E. Cas Concos

TONI UGUET sorti agredit de S'Ar-
racó. Una pedrada de qualque ma
«innocent» que . empitjora la situa-
cu.).

• El criador de canaris Miguel
Castejón esta- d'enhorabona. NT,t -em

. admirats la gran quantitat d'ocells
. que te. Sembla que no poden estar
millor, rrits que gables allà pareixen
s.tiites de luxe. Molt be, molt be.

• Pareix mentida. Criatures de
totes les edats cada cija es reunei-
xen clavant la TV per admirar la
,Bolla del Drac Z. SON GOKU!

• El mister del Col. Montisión,
.que tan orgullosament guarda el
seu campionat d'Espanya cadet, cai-
gué, derrotat per un 3-0 clins Sa Mo-
la. El mister local Joan Mas i.• el
seu cinquet inicial gairebé ridiculit-
zaren els campions. Bé Martinez!

MoLiet i Marino

SE PRECISA PERSONAL para he-
rrería.
Informes, Herrería Adrover-Roig,
carret. S'Horta - Porto-Colom.

SE NECESITA SEÑORA para cui-
r un niño de 8 años. En Fela-

nitx.
Informes, Tel. 581682.

Fütbol Sala
(Ve de la pk. 6)

Miguel, Illescas, Alcón, Antonio,
Francisco, Salvita i Taboada.

El nivell fou altíssim i el campió
camponer sofri de debb per enpor-
tor-se'n l'anhelada diada. L'equip
ciutadà queda en tercer Hoc, un
equip fluix on hi ressaltaren el por-
ter i cis seus 2 cadets. resum, tot
un exit que demostra la bona orga-
nitzaciú una vegada més.

L'equip cl'Es Port, ben entrenat
pel mister l'ON! SUÑER, queda
quart. Un Hoc que reflexa la poca
cantera. Un equip molt .jovenet que
res pogue fe r. davant la vcterania
dels seus rivals.

M.T.F.

III Liga de invierno
Jornada de habit() donde hubo

de todo: buen fútbol, desinterés ca-
si total y resultados extraños para
la normal marcha dc los equipos..

CLASIFICADOS X, 2
BAR SA XARXA, 3

Clasificados X cuando tiene su
dia es un equipo compacto dificil
dc vencer y que hace buen fútbol en
beneficio del espectador, que lógica-
mente, valoró el esfuerzo hecho por
BAR SA XARXA para ganar este
partido, bien merecido al final.

CASA EXTREMEÑA, 4
RTE. CAN GUSTI, 2

Otro partido que demuestra que
no hay enemigo pequeño porque
empezó el encuentro y en tres ju-
gadas los extremeños pusieron el
marcador a su favor por 3-0, que
luego los de CAN GUSTI no supie-
ron o no pudieron remontar a pesar
del esfuerzo puesto en la contienda.
Porque no olvidemos que BAR CA'N
GUST era y es uno de los equipos

punteros y que tiene muchas posibi-
lidades de estar muy alto en la la-
bla al final de la competición. Así
que animo clue queda mucha tela
por cortar.

BAR CA'N BLANCO, 5
THE PAKS, 6

Encuentro Reno de emoción. Vi-
mos en el primer tiempo a THE
PAKS con un fútbol bien entrelaza-
do y efectivo en goles, pet -o en la
segunda bajaron su ri!mo, dando
ocasión a los CONCARRINS a supe-
rarse, que con una intensidad envi-
diable casi logran empatar el parti-
do. Pero luego vino otra jugada
donde SANTI MONSERRAT consi-
guiú meter un golazo en lus últimos
minutos.

CONST. SURESTE SIMARRO, 1
BAR CAN MOIX SOLIERA, 0

Nada que comentar por la NO
presentación del BAR CA'N MOIX/
S'OLIERA sin previo aviso. Esto no
beneficia al deporte y existen otras.
formas por no presentarse.

CHAPISTERIA J. ROIG, 1
CONST. MIÑARRO,

Un partido en que la actitud de-
mostrada por algunos jugadores
ambos equipos tampoco favorece en
nada al espectáculo deportivo. Fue
un partido disputado de poder a po-
der y que a medida que avanzaba el
tiempo se caldeaban los ánimos has-
la que el árbitro tuvo que sacar a

.dos jugadores fuera del campo, uno
por bando. AI final un gol de PONS
dio los dos puntos al equipo CHA-
PISTERIA J. ROIG.

GOLEADORES. — Miguel Garau
(T. Paks) 26 g. Toni Vaca (R. C.
Gustí) 22 g. Santi Simarro i Totneu
Vidal (C. S. Simarro) con 20 y 18:
g. Y Bernat Ferra (R. C. Gustí) con
17 g.

El Comité

S LAS VACAÇIONES !!

e de Bodas, Comunión ó reunión
)s en nuestro hotel.
'PUESTO AL TEL. 65 77 35 / 4 

ETES - COMUNIONES

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'll
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, l'ARQUE INFANTIL.

VISTA PANORANHCA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON




