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EI T. Suprem ha failat a favor de
Felanitx an -el contenciós dei

Registre de la Propietat

Plenària

Es demana linterès social per a
una indústria

Rebem amb molta satisfacció la
noticia de que el Tribunal Suprem
ha fallat a favor de record del Con-
seil de Ministres que atorgà al seu
dia un Registre de la Propietat a la
nostra població, acord que va recór-
rer l'Ajuntament de Manacor i con-
tra el que interposà posteriorment
contenciós administratiu.

El Reial Decret 1.141/1984 del dia
23 de març (B.O.E. del 20 de juny
següent) va modificar, entre altres,
Ia demarcació del Registre de la
Propietat de Manacor, que quedava
dividit en dues demarcacions:

a) Manacor, que comprèn el
terme municipal del mateix nom i
els termes de Sant Llorenç d'Es
Cardessar, Son, Servera, Capdeperar

Artà, Petra, Ariany, Sant Joan,
Montuïri i Vilafranca de Bonany.

i b) Felanitx, que comprèn el
terme municipal del mateix nom i
els termes municipals de Santanyí,
Ses Salines, Campos i Porreres.

Contra aquest Reial Decret, l'A-
juntament de Manacor va interpo-
sar un recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu que va es-

La setmana passada, el Delegat
d'Esports de l'Ajuntament Jaume
Binimelis, juntament amb l'entrena-
dor de bàsquet Andreu Server i el
13at1e Miguel Riera, presentaren als
mitjans de comunicació el progra-
ma del I Campus de Bàsquet «Ciu-
tat de Felanitx» que es té previst ce-
lebrar del 5 al 12 de juliol a les ins-
tallacions esportives de Sa Mola, so-
ta el patrocini del Consell Insular de
Mallorca.

Aquest curset de promoció i orien-
tació esportiva, principalment orien-
tat al bàsquet i destinat a allots de
8 a 15 anys, a més de la finalitat es-
pecifica esmentada, pretén el fo-
ment de l'esport en general i l'ocu-
pació creativa del temps liure, amb
tot el seguit de beneficis inherents a
aquestes experiències, de manera
que la instrucció en el bàsquet es
combinarà amb d'altres activitats
—jocs de saló, projeccions, plat-
ja...— i requerirà la permanência de
nou hores i mitja diàries en el cam-
pus.

Avalen la bona marxa i orienta-
ció del Campus de Bàsquet, el fet de

ser desestimat pel Consell de Mi-
nistres.

El dia 17 d'abril de 1985, el ma-
teix ajuntament de Manacor inter-
posa el recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala tercera, Sec-
ció cinquena, del Tribunal Suprem.

Dia 9 de setembre de l'any passat,
el Procurador dels Tribunals, repre-
sentant dels ajuntaments de Fela-
nitx, Santanyi, Pon-eres i Campos,
va comparèixer davant la Sala opo-
sant-se a la pretensió de l'Ajunta-
ment de Manacor.

La sentencia per la que es desesti-
ma el recurs presentat per l'Ajunta-
ment de Manacor està datada el dia
23 d'abril. •

Aquesta_naticia arribà al nostre
Ajuntament dimarts passat i tot i
que a l'hora de redactar aquesta no-.
ta no disposam d'altres detalls, no
podem deixar d'oferir-la exultants
als nostres lectors.

Creim que es un dret inalienable
que el Registre de la Propietat de
Felanitx s'ubiqui precisament a la
nostra població i feim vots perquè
això sigui prest una realitat.

de que la direcció sigui a cura de
l'ex-jugador del «Joventut» de Bada-
lona i actual jugador de l'Andorra
B.C. Josep Margall i de Sergi Va I-
deolmillos, preparador fisie del ma-
teix equip.

Es compta endemés amb la parti-
cipeció dels entrenadors Pere Ma-
yol i Andreu Server i d'altres per-
sones que en la seva condició de
monitors tendran cura de la coordi-
nació de les activitats que, no cal
dir-ho, presenten la seva complexi-
tat tota vegada que l'esport s'haurà
de conjugar amb mesures de caire
normatiu per mor de la manutenció
(es donarà berenar i dinar), els
trasllats a la platja, el subministre
dels materials, etc.

Diguem, per últim, que el campus
va dirigit especialment als allots i
nines nascuts del 77 al 84, però tarn-
bé contempla unes sessions de tee-
nica individual pels del 76 i ante-
riors. La quota serà de 13.000 pesse-
tes pels residents al terme de Fela-
nitx i 16.000 pels forans i el termini
per a presentar les sollicituds aca-
ba el proper dia 9.

De les desset qüestions que es po-
saren a aprovació de la Plenària, a
la sessió ordinària de dilluns passat,
set foren aprovades per unanimitat,
dues per majoria, dues només amb
el vot del grup governant, tres fo-
ren deixades a sobre la taula j dues
foren rebutjades.

S'aprovaren quatre punts relatius
a millores addicionals a diversos
projectes de millores d'infraestruc-
tura de Portocolom i un relatiu a la
solicitud d'embelliment de diverses
zones del Port adregada al Grup de
Ports de Balears. Aquest darrer pro-
posava tres zone: l'ajardinat de
l'Avinguda dels Tamarells (que el PP
considera la més prioritAria), l'ade-
centament de la Bassa Nova i l'ade-
centament de la zona portuària.

Cal destacar l'aprovació per una-
nimitat de solicitud a la Comissió
Provincial d'Urbanisme, de la decla-
ració d'interès social per a la ins-
tallació d'una indústria dins sell no
urbanitzable interessada per Rama-
ders Agrupats. El regidor del CDS
Sebastià Lladó, tot i que manifestà
que celebrava l'actitud del grup so-.
cialista envers aquesta qüestió, mos-
trà la seva extranyesa davant la ce-
leritat amb que s'havia tramitat l'as-
sumpte, quan ell tenia constància de
que un tema similar, plantejat fa
temps per una altra indústria fela-
nitxera, amb solicituds de juny i
novembre del 91, tan sols no havien
estat contestades, la qual cosa deci-

di el trasllat de la indústria a Por-
reres. El Batle digue que haguera
compartit el seu criteri si l'exposició
hagués respost a la realitat, però
assegurà que mai l'esmentada em-
presa no havia presentat cap pro-
posta concreta per a la declaració
d'interès social i que nomes s'havia
adreçat a l'Ajuntament perquè els
indicAs un Hoc adequat per a esta-
blir-s'hi, cosa que considerava que
no era competència de l'Ajuntament.
També assegurà el Batle que no s'ha-
via donat cap contesta escrita, però
que s'havien mantingut 'largues'

conversacions amb els interes-
sats i que aquestes no s'havien tra-
duit mai en cap proposta concreta,
per 136 que ell havia manifestat
la possibilitat de la deeltwació d'in-
terès social. •

El grup Popular no hi vengué a bé
que l'Ajuntament adregas una adver-
tencia als que l'any passat barraren
el camí de S'Algar, en el sentit que
s'abstenguin d'obstaculitzar aquesta
via i el tema quedà a sobre la taula.
També hi queda el reglament del
Mercat Municipal que a Sebastia.
Lladó no li agradà. I la modificació
de l'ordenança reguladora per a la
concessió de subvencions que no va
plaure ni al PP ni a Sebastià Lladó.

El Batle contestà per últim una
pregunta per escrit formulada per
CALS, informant de la situació de
la delimitació del sed urbà.

Un campus de bàsquet a Felanitx
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.073

SANTOtt&L

Dis. 6 St. Norbert
Diu. 7 Pasq. de Pentecostés
Dill. 	 8 St. Salustia.
Dim. 9 St. Efrem
Dim. 10 St. Getuli
Dij. 11 St. Bernabé
Div. 12 St. Onofre

LLUNA

Quart creixent dia 7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
eh!): Dies feiners, a les 8 (excep-
te  13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 16 i 17,30
h. Diumenges, a les 9,30, 13 i
18,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diari a
les 6,30 h. Diumenges a les 11,15
h.

Cala d'Or - Felanitx:A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

Palma-S'Horta: 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 	 Cat. Ticoutat
D iumenge: 	 Francesc Piña
Dilluns: 	Gaya-Melis
Dimarts: 	 Miquel-Nadal
Dimecres: 	 Jaume Rotger
Dijous: 	 Amparo Trueba
Divendres: 	 Cat. Ticoulat

TELEFONS WINTER ES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Ambulhncies
581715 - 580051 • 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
GuArdia Civil 	 580090
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

LA RECEPCIO DELS CANALS DE
TV

L'entitat Retevisión ha encarre-
gat a una firma installadora la col-
locació de repetidors -de televisió
per a millorar la recepció de deter-
minats canals i possibilitar la cap-
tack') de les imatges i el so a les zo-
nes en que això no ha eStat possi-
ble fins am.

Els nous repetidors, situats a la
muntanya de Sant Salvador, han
d'estar instaliats abans de que aca-
bi cl mes de juny i cobriran una
amplia zona costa nera, que va des
de Cala Millor fins el terme de San-
tanyi, inc I oen t-h i , naturalment,
Portocolom, S'Horta i Cala Ferrera.
D'altra banda, una zona important
del casc urbà de Felanitx (carrers
Santueri, Miguel dels Sants Oliver,
etc.) en sortira beneficiada.

Els repetidors permetran la cap-
tack') de manera satisfactòria dels
programes del Canal ±, Antena 3 i
Canal 5.
LA REFORMA CIRCULATORIA

Aquestes darreres se t man es
s'han fet alguns canvis pel que fa
referencia a la circulació de vehi-
cles per les vies urbanes. El carrer
de Son Pinar te, ara, direcció úni-
ca; del carrer del Pou de la Vila al
carrer Anglesola. El carrer Zavellà
es de clirecció única, del carrer An-
glesola al carrer Hospici.

Acceptant una suggerencia d'un
comunicat, se canviarà la colloca-
ció del disc que prohibeix el pas al
correr d'En Caldera als vehicles
que discorren pel carrer de la So-
ledat.

Totes a q ue s t es modificacions,
que estan subjectes a revisió si es
considera oportú, tenen per objec-
te (acuitar la circulació dels vehi-
cles, obviant els problemes que se
plantcjen a determinats carrers del
poble.
LES ARFES NATURALS

La Direcció General del Medi Am-
bient de la Conselleria d'Obres Pú-
bliques i Orclenació del Territori
ha comunicat a l'Ajuntament que

INFORMA
té previst netejar enguany les zo-
nes «Sa Punta i S'Algar», «Sant Sal-
vador-Sontueri» i el «Puig de Ses
Donardes» declarades arces natu-
rals d'especial interès, per la Llei
1/91 ciel Parlament de les Hies Ba-
lears.

La neteja aniria a càrrec de la
firma «Servicios y Contratas
Campos, S.L.».

CAS CONCOS D'ES CAVALLER
Diumenge que ve, dia 7, a Cas

Concos, organitzat per l'Associació
de y e j net s, sota el patrocini de
l'Ajuntament, tendra lloc un «hora-
baixa cultural» que consistira en la
inauguració d'un local que l'Ajun-
tament posa a la disposició de to-
tes les entitats de la població, la
inauguració d'una exposició de pin-
tures d'En Miguel Maimó i la pre-
sentació de tres números de !a col-
lecció «Coses nostres».
Hi haura una actuaciC d'una

colla de xercmiers i un senzill re-
frigeri.

El nou local esta situat al carrer
Major, cantonada amb el de Sant
Nicolau. •

LA DELIMITACIÓ DEL SOL
URBA

Per dimarts dia 2 de juny hi ha-
via convocada pel Tinent Batle,
President de la Comissió d'Urba-
nisme, Pere Massuti la Comissió
Informativa d'Urbanisme per a dic-
taminar les allegacions presentades
al projecte de Delimitació del Sial
Urbà. Les allegacions, degudament
informades pels equips tècnics de
l'Ajuntament, han estat estudiades
a les reunions que setmanalment
ha celebrat la Comissió, a partir
del dia dos de març en que va esser
creada, -

Una vegada dictaminades les al-
legacions, sera convocada una ses-
sió plenaria extraordinaria per a
l'aprovació, si cal, del Projecte de
Delimitació.

ELS PROJECTES
A la reunió d'ahir dilluns, la Co-

missió de Govern va aprovar el

,-"<i61:411�46XIIAVV.

projecte de repavimentació de di-
versos carrers de Cas Concos, per
un valor de 4.714.310 pessetes. A la
mateixa reunió va esser aprovat el
projecte de pavimentació de Faeces
a l'Escola de Portocolom, pel camí
de Cas Vicari Mestre, amb un im-
port d'1.350.244 pessetes. També va
csser aprovat el Plec de condicions
per a la contractació de les obres
de la segona fase del Mercat Muni-
cipal.

(Passa a la pàg. 3)

Ajuntament de Felanitx
ANUNCI

Es fa públic que les .11istes elec-
torals, corresponents a la rectifica-
ció del Cens Electoral Ordinari re-
ferides a 1'1 de gener de 1992, esta-
ran en període d'exposició pública
durant els dies compresos de 1'1 al
15 de juny, en el Negociat d'Esta-
dística d'aquest Ajuntament en ho-
res de 10'30 a 14, podran ser com-
provades pets interessats i en cas
d'irregularitats, 136 per no figurar-
hi o per inscripció errònia, formu-
lar les corresponents reclamacions.

S'ADVERTEIX TOTS ELS CIU-
TADANS DE LA NECESSITAT DE
LA SEVA COMPROVACIÓ JA QUE
D'ELLES SE'N DERIVA EL PO-
DER FER OS DEL VOT EN
F UT:UR E S CONFRONTACIONS
ELECTORALS.

ES PREGA A LES PERSONES
QUE VAREN TENIR PROBLE-
MES A LES PASSADES ELEC-
CIONS, ES PRESENTIN A L'A-
JUNTAMENT P E R FORMALIT-
ZAR LA CORRESPONENT RECLA-
MACIÓ.

Felanitx, 26 de maig de 1992.
EL BATLE,

MIQUEL RIERA i NADAL

JAUME ANDREU
REPORTAJES EN VIDEO
REPORTAJES

INDUSTRIALES
MONTAJES PARA

AFICIONADOS

MONTAJES 8 y Super 8
(cine) a video.

C/. Major, 17 - Felanitx.

Al eel sin

Ontoni Caldentey Suiteig
va morir a Palma, el dia 27 de m aig de 1992, a l'edat de 74 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció ApostOlica.

La seva esposa :\largalida Obrador; fill Antoni; tilla poli ilea Joana	 néls Margalida i
Antoni; gentians politics, eosins i els Aires parents, vos demanen que cl volgueu tenir present en
les vostres proginies.

Casa mortuòria: C. Bell puig, 71 - Fein n itx

xttw.o.r.i41-Altt,,;-i$wair„W,ta .uNriktaUg lifc;
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MOREY
VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS -- TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels 583459 y 827182 	 07200 FELANITX

En Guillem Fan és el Rector de S'Ilmta
Dissabte passat a vespre el riou

prevere Guillem Feliu, celebrit la se-
va primera Missa a S'Horta i ho fern
ja en la condició de nou Rector d'a-
quella parròquia, tota vegada que
aquesta es la destinació que li ha
donat el Bisbat juntament amb la
de vicari de Felanitx.
Mn. Feliu concelebra l'Eucaristia

amb l'arxiprest Mn. Miguel Serra,
que fins ara ha exercit el càrrec, i a
l'homilia reitera la seva disponibili-
tat vers la feligrcsia, perquè la veri-
tat es qr ,,- en Guillem ve treballant

des de temps cnrera clins l'àmbit ju-
venil hortarri.

Per la seva banda la població
S'Horta demostrà qua l'acollia fra-
ternalment i amb molta joia.

Diumenge en Guillem Feliu cele-
bra la primera Missa en cl seu po-
hie nadiu, Llubí. Altre cop molts fe-
lanitxers l'acompanyaren en l'avi-
nentesa i aquesta vegada, la Banda
de Música de Felanitx —que no po-
gué actuar el dia de l'ordenació per
mor de la pluja—, pogué donar bri-
llantor amb les seves notes a l'esde-
veniment.

A Mossèn Pere Xamena
En les Noces d'Or
sacerdotals

Cinquanta anys Mossèn Xamena
de l'inefable moment
que gaudint de gracia plena
ens féreu el Crist present,
i en sant adoctrinament,
dia a dia, en pau serena,
heu llescat, per fer l'ofrena,
el Pa de Vida a la gent.

Sens desmai, la trajectòria
que heu seguit, adelerat,
es doblement meritória:
Amb amor i humilitat
acomplint l'apostolat
que obri el portal de la glória,
cleixau escrita la História
de Felanitx, per llegat.

Joan Maimd
Felanitx, 30 de maig de 1992

301_47k.

INFORMA
(Ve de la pàg. 2)

LA DELIMITACIÓ DEL SOL URBA
En una reunió de la Comissió In-

formativa d'Urbanisme, que va tenir
lloc, ahir dilluns dia 2, varen esser
dictaminades les allegacions presen-
tades al Projecte de Delimitació del
Sòl Urbà, aprovat inicialment.

Per tres vats favorables i dues
abstencions, es va acordar propo-
sar al Pie de l'Ajuntament l'aprova-
cia provisional del Projecte amb les
modificacions introduïdes.

VENDO APARTAMENTO
ZONA SA PUNTA

Porto-Colom

3 habitaciones dobles, 2 baños-
terraza, jardín y piscina.

Tel. 827294

OCASION, por marchar a la Penin-
sula VENDO PLANTA BAJA. 110
m2. Sin corral. Precio 6.500.00 pe-
setas.
Informes, Tel. 583085.

ressos, malgrat ho sembla, vull retre homenatge a «uns veils comediants»
d'un sol dia d'actuació j pocs dies més d'edat.

Presentar «Cristòfol Colom es nostre o 500 anys no san un dia» pot
arribar a eclipsar lo de Sevilla. Mirau qui vos ho diu i a quina hora vos
ho Ja en tornarem parlar i a l'octubre ... sera cl que Deu voldra.

Miguel Antoni Enginyer
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Avantatge de flavors

Tea% cum el ti'm temps
A Juanvi i el
Grup de Teatre de l'I.F.P.

No és el mcu fort la crônica i manco la crítica teatral. El mes qua
puc dir es: m'agrada - no m'agrada. I dença que al 1936 vaig v cure l'estre-
na felanitxera (closprés de la mancorina, com se suposa) d'«Ai Ouaquín
que has tornat de prim» amb aquella «star» mancorina, Na Catalina Gal-
Ines, que no se be si ja festajava o comença a festejar amb En Miguel
Manilla (i encara), no havia vist més teatre a Felanitx qua cl de l'immor-
tal Xesc Forteza per Sant Agustí. Fins i tot per no esser aquí (com
costum), me vaig perdre el «Ciutadà a matanccs» l'any 1953, però d'aques-
ta en tenia dues versions, la tramesa per l'amo En Simón Rava, aquell
retratista des Carrer Nou 10, qui des de San Pedro (Argentina) se tro-
bava passejant aqui, i la que cm gravaren En Tomeu Triniclat i En Ber-
nat de Sa Caixa, cópia de l'original escrit darrera programes del «Cine
Principal» pels matiexos «artistes» i En Miguel Manilla, que no podia
faltar.

Però aquesta vegada, en el temps d'una setmana, he comprovat que
l'Auditori Municipal era el mes digne destí de l'ex «Cine Felanitx», i Deu
foci que altre tant pugui tenir «Es Sindicat» ... A mes de veure el Grup
de Teatre de Campos amb «La Seu plena d'ous» d'En Joan Mas el dissabte
23 de maig, el divenclres 29 el «tot Felanitx» relacionat amb l'Institut de
Formació Professional assisti a la presentació de «Juventud: modo de
empleo».

El grup campaner mostra la seva manera de fer les coses be, amb
una obra d'autor consagrat. Ho aconseguí plenament, malgrat fossin mas-
sa joves per fer paper de yells. M'agrada. Però amb la darrera funció,
avesat de trenta anys de «representacions artístiques» d'alumnes, tant
es si san argentins o mallorquins, sabia que basta tenir entre quinze i
devuit anys per a saber el que pots esperar ... Per millor fa temps havia
assistit a un assaig, coneixia aquell dia al professor Don Juan Vicente
«Juanvi» (director d'escena), i havíem quedat que les volia veure «a la
hora de la verdad», i aquell divendres era arribada...

La sala plena de pares, mares, padrins i germans petits dels artistes
(els germans més grans ho han fet també, però millor ...) les comprenia
«las generales de la ley», i predisposava per l'exit mes que segur. El «nos-
tre nin» (o nina) no ho podia fer millor. Més de quatre pares es dispo-
saven a enregistrar en video el «cop de la temporada teatral d'Espa-
nya». Alla seria «el no va más». I qui més qui manco podia exigir un
bon espectacle, perque el respectable havia cleixat «la scva voluntat» a la
taquilla, una capsa de carta amb un justificant que resava: «després hem
d'anar a sopar» ... i amb tot el dret del món!

El «regisseur» Juanvi era un manat de nervis ben dissimulats, i el
personal no menys, darrera la cortina feia els darrers preparatius d'uti-
llatge i «atrezzo». L'autor? Era un collectiu (que diuen ara), com el del
«Ciutadà a matances». Si acabada la representació n'havien de matar un,
allò seria com a «Fuenteovejuna». Improvisat darrera el joc escenic a me-
sura que progressaven els assaigs, recordava aqua. al que havia ussistit
i em disposava a recordar amb bona voluntat j molta tendresa, allò ma-
teix que no fo molt de temps jo havia fet patir a altres, segur que aquell
record em faria acceptar «el que fos», talment com als pares i padrins.

La presentació fou bona. El decorat revelava hores, dies, de labor,
pintura ben aprofitada, i lliçons ... no massa. Els parlaments dels actors
just a punt, la caiguda i tot de la cortina, semblava feta aposta. L'agude-
sa de l'observació de vivències quotidianes, a la casa, al carrer, a l'escola,
al quarter i la discoteca, dava compta d'un esperit critic que horn pensa
impossible de trobar «en la jovintut d'avui en dia». Les Hanes i mamba-
Iletes que seguiren als diàlegs i situacions interpretatives, no eren de com-
promis. Als pares i padrins les calen les baves de bon de veres, i al pro-
fessor que recordava «els seus temps», quail mes anava el cor mes fort
Ii bategava. Es que aquells jovenets se sabien riure de si mateixos, corn
«patien» a l'escola!, com se «divertien» a la discoteca!, com feien de «vie-
times» a ca seva!

Tan be ho feren que, acabada la funció, vaig demanar al «sergent»
si havia fet «sa mili». Semblava de més edat que els altres i em feia l'e-
fecte d'un veterà del «Tercio» del temps d'En Milian Astray ... per?) mai
havia entrat a un quarter! L'oficial tenia la seva gracia quan saludava mi-
litarment amb la ma esquerra i més per esser una allow.. Al repart no
hi havia prou allots, i s'arreglaven igual ... com en temps dels grecs.

En poques paraules, alla fou una pintura colorida, vista per ulls que
se baden a la vida, joves que s'observen, se questionen, i ens imiten ... i
gracies a Deu es lo únic que no les surt be. L'Associació de Pares expre-
sa la seva satisfacció amb un present a Juan Vicente i al director Sr. Ca-
runcho, que no cabien dins la camisa. Es llàstima que una feinacla com
Ia que suposa montar una obra així, es recluesqui a una sola funció. Es-
tic segur que tornaria esser un exit, perquè hi assistirien, a mes (le nasal-
tres, els quo no hi pogueren acudir la primera vegada.

Ara, el fi de curs, penes i alegries, ja se sap. Uns que no tornaran,
altres que queden en deute i no de gratitud. El «suspès» no vol dir
mes que això per-6 passa i ensenya a anar vius. No hi ha vacances pels
artistes que ho duen clins la sang, i es segur que cap d'ells s'ho pensava.
Jo amb la darrera mamballeta, començarem a parlar d'una brusca que
es pot arribar a convertir en pluja. Per això se pot dir que jo era un es-
pectador interessat i tant! Aquesta nota no respon als mateixos inte-
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La Setmana del llibre infantil i
juvenil

Divendres a vespre a la Casa de
Cultura es clausura la Sctmana del
llibre infantil i juvenil, que gracies
a la collaboració entre els centres
d'EBG del terme i el Centre Cultu-
ral de Felanitx, es dugué a terme del
25 al 29 de maig.

Aquesta cloenda consisti en un
parlament a carrec del professor de
Ia UIB Jose') A. Grimait Gomila i en
un concert de la Coral Infantil del
Collegi «Joan Cape)».

En Josep Grimait parla sobre el
llibre en uns termes prou entenedors
pel jove auditori. N'assenyala les
seves excellencies aixi com també els
seus inconvenients i al final esbos,
sa una possible semblança entorn a
Ia presencia duillibre en el cel, feta
amb l'agudesa i to Ileugerament
fl ic del seu llenguatge.

La Coral Infantil del Collegi «Joan
Capú» dirigida pel professor de mú-
sica del centre Martí Sáez i Madro-
na, oferi un ramell dc cançons in-
fantils i populars amb acompanya-
ment musical en play-back. Foren
unes peces molt adequades al cor
per la seva senzillesa, i d'una fres-
cura i bellesa evocadors, que feren
les delicies de l'auditori. Aquesta
actuació fou dedicada a l'exprofes-
sora de música del centre, Catalina
Ramon, creadora i primera directo-
ra d'aquesta coral.

El Taller de Teatre de l'Institut
de FP.

Divendres de la setmana passada,
el Taller de Teatre de l'Institut de
Formació Professional, presentà al
públic, a _l'Auditori Municipal,
pectacle de creació coHectiva titulat
«Juventut: modo de empleo».

Es tracta d'una experiencia teatral
força interessant, en l'elaboració de
la qual (text i muntatge) interven-
gueren directament els alumnes sota
el guiatge del professor Juan Vicen-
te Perez, qui ja en altres ocasions ha
endegat l'alumnat en empreses d'a-
questa mena.

En aquesta obra s'aborden algunes
qüestions incidents en la trajectò-
ria vital del jovent i que en més o
menys intensitat hi deixen al seva
emprenta: estudis, diversions, servei
militar, el tòpic conflicte generacio-
nal... i es duen a l'escena en una
serie de sketchs que donen agilitat
i gracia a l'espectacle. Es clou amb
la verificació del caracter cíclic del
conflicte gencracional.

Muntatge imaginatiu i interpreta-
ció, en general, bona. Molt bé pel
director i co-autor J.V. Perez. Nota
discordant, el públic, que necessita
apencire d'anar al teatre.

Al final, el President de l'APA Mi-
guel Campins agrai en nom de l'As-
sociació la bona dedicació del pro-
fessor Perez aixi com l'excellent pre-
disposició del director del Centre
Joan Manuel Caruncho.

Trobada de la Germandat de
Donats de Sang a la Colònia de
Sant Jordi

Demà diumenge se celebrara a la
Colônia cle Sant Jordi troba-
da de la Germandat de Donants dc
Sang de Mallorca de la comarca de
migjorn.

Aquesta s'iniciarà a les 6 del cap-
vespre, amb una missa a la Parrò-
quia de la Colônia i tot seguit es
procedirà a l'entrega d'insígnies als
donants que han superat les vint-i-
cinc donacions. A continuació hi hau-
ra un vi espanyol.

Prendran part en aquesta trobada
les poblacions dc Calonge, Alqueria
Blanca, Cas Concos, Campos, Fela-
nitx, Es Llombards, Llucmajor, Por-
reres, Portocolom, Santanyi, Ses Sa-
lines, S'Ilorta i la Colònia de Sant
Jordi.

Renovació del director al col.legi
«Jean Capó»

AquLst curs finalitza el termini pd l
carrec de ciii ector del colleei «Joan
Cape», exercit els darrers vuit anys
per N'Isabel Gutirrez Rogero, la
qual no es presenta a reelecció.

Aquests dies s'ha duit a terme la
presentació de candidatures en el si
del claustre i d'entre les tres pre-
sentades la que ha obtingut un ma-
jor recolzament ha estat la de na
M.a Antònia Rosselló Maimó.

Ara, aquesta candidatura ha de
ser sotmesa a l'aprovació del Con-
seil Escolar i en cas de no obtenir
majoria seria la Delegació del MEC
Ia que decidis la qüestió.

Trobada d'Escoles de Ball de
Bot a Portocolom

Organitzada per l'Escola de Ball
de Portocolom, amb la collaboració
de l'Ajuntament de Felanitx, avui
dissabte tindrà lloc al Port la I Tro-
bada d'Escoles de Ball de Bot. L'a-
plec començarà a les 7 del capves-
pre, a la Plaça de Cas Corso i hi par-
ticiparan les escoles «Aires Vilafran-
quins», «OCB de Campos» i de Ball
e Felanitx i de Portocolom.

Millores en la recepció de
Televisió

Per a finals d'aquest mes s'espe-
ra que quedin installats uns nous
aparells repetidors a l'estació del

..puig de Sant Salvador.
Aquesta ampliació es du a terme

per l'entitat Retevisión i permetrà
la recepció perfecta de Tele 5, Ante-
na 3 i Canal + a tota la zona de Ile-
vent, així com la cobertura d'algu-
nes zones obscures que quedaven a
Felanitx.

La festa del C.D. S'Horta
Divendres de la setmana passada,

se celebra a la barbacoa La Ponde-
rosa, la Festa del Club Deportiu
S'Horta, a la qual assistiren tots els
jugadors de les diverses plantilles i
nombrosos aficionats,- sumant prop
de dos centenars de persones.

Durant la vetllada hi hagué dife-
rents sorteigs (viatges, sopars, jer-
seis, etc.), així com obsequis per a
tots els jugadors.

Els Directius volen donar les gra-
cies a tots els que collaboraren en
aquesta festa. Esperam que l'any
que ve es pugui repetir.

Un nou Ilibre de Joan Maimó
Dimarts d'aquesta setmana i en el

decurs d'una sessió de la Reial Aca-

demia de Belles Arts de Sant Sebas-
tia dc Ciutat, que s'havia de celebrar
a l'aula magna del Cercle de Belles
Arts (Casal Balaguer), s'havia de
prescntar un flou Ilibre de poemes
del nostre bon amic i collaborador
Joan Maimó.

«Els pintors» es el títol d'aquesta
obra, que es una collecció de poe-
mes referents a diversos pintors ma-
llorquins o fincats en aquesta terra,
(leis quais-es reprodueix una de ies
seves obres.

La presentació del nou llibre havia
de ser a ea rree del poeta Nliquel

Bailada popu!ar en el Para
Avui dissabte, a les 9'30 del.vespre,

organitzada per l'Escola de Ball in-
fantil i juvenil de Felanitx, hi haura
en el Parc de la Torre una ballada
popular amb els grups S'Estol d'Es
Gerricó i S'Etsol cl'Es Picot.

Tots hi sou convidats.

Delegació d'Acció Social de'
Cdritas, demana:

Picapcdrers i mestres picapedrers
que puguin i vulguin ajudar a fer
una bona obra. En que sigui unes
hores per setmana.

Informació a la Rectoria.

Llar de la Tercera Edat - !risers°
Havent-se previst una exposició

d'eines antigues de fuster, mestre
d'aixa, torner, carrocer i boter, es
clemana a totes aquelles persones
que tenguin eines pertanyents a
aquests oficis i vulguin deixar-les
per a la seva exhibició que donin
avis a la Llar, telèfon 581962 o al vo-
cal de cultura Josep Covas, tel.
580534.

EXPOSICIÓ.—Els dies 5, 6 i 7 res-
tara oberta una exposició de treballs
dels tallers de pintura ciamunt roba
i tall i confecció realitzats a la Llar
durant el curs.

PROFESSORS DONEN CLASSES
DE REPAS a Felanitx i Portoco-
lom. EGB; FP, BUP, COU. Espe-
cialitzats en: Comptabilitat, català,
francès, angles, castellà, literatura
i natl. Noves tècniques d'estudi.
Informació: Tels. 824566 - 824414.

PORTO COLOM, PLAZA CAS COR-
SO. Alquilo locales nuevos. Precio
a convenir.
Informes: Tel. 734278 (de 10 a 16
h.).

SE OFRECE CHICA para cuidar ni-
fios.
Informes, Tel. 582381.

La II Trobada de Cases i Centres
Regionals a Lluc

D iu nge Trassat se -celebra- -a uc -
la II Trobada de Cases i Centres Re-
gionals a Balears, un aplec que reu-
ni més de clues mil persones, repre-
sentants a la vegada de les més de
dues-centes mil persones procedents
d'altres comunitats espanyoles fin-
cades a les illes.

La Casa d'Extremadura en Mallor-
ca, amb seu a la nostra ciutat, hi
fou present amb una nodrida embai-
xada i el seu grup folklòric «Tierra
y Mar» fou un ciels que intervingue-
ren a l'exhibició de balls populars
que tingué hoc a la tarda.' -

La diada comença cap a les 11 del
mati amb una Missa a l'Acolliment,
al final de la qual hi hagué ofrena
floral a la Verge.

Prop de migdia arribaren is au-
toritats —encapçalades pel Conse
l l er Adjunt a la Presidencia Fran-
cese Gilet—, de mans de les quals
els presidents de les distintes asso-
ciacions reberen una placa comme-
morat iva.

Forcn onze els centres regionals
que participaren a la trobada i cap
a les vuit del capvespre s'inicia el
retorn a II u r s respectives pobla-
cions.

La subhasta dels béns del
Sindicat

La primera subhasta del patrimo-
ni immobiliari dcl Celler Coopera-
tiu, convocada dimarts passat pel
Jutjat de Primera Instancia n.° 8 de
Ciutat, no registra cap oferta i en
conseqüència se'n convocara una al-
tra per dia 2 de juliol i, en cas de__
quedar altra vegada . deserta, se'n
convocaria una tercera per dia 30
del mateix mes.

El tipus a l'alça per aquesta pri-
mera licitació era de 95 milions de
pessetes i baixara a 72 per a la pro-
pera i a 47'5 per a la de dia 30 de
juliol.

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso
C/. S. Miguel, s/n. Tel. 554302 (FAX] MANACOR
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SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE ENLAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión

•. FIAT UNO Turbo iE
	

PM-AX
OPEL VECTRA 2.01 A/A

	
PM-AZ

RANGE ROVER V-8
	

PM-BG
ALFA ROMEO 75 2.0 c 	 PM-AS
OPEL Corsa 1.0
	

PM-AW
MARBELLA Special

	
PM-AZ

FIAT UNO 45 S 5/P
	

PM-AX
FIAT UNO 70 SX 5/P

	
PM-AW

FORT FIESTA
	

PNI-Y

MD
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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DE TERRAZA
Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento. Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad. Actúan corno una
cámara térmica que hace más eficaz su
calefacción. Rápida instalación sin
obras. Sencillo manejo. Un año de ga-
rantia.

Aplicaciones en hosteleria, comercios,
terrazas, invernaderos, piscinas..
Centenares de instalaciones en
Baleares avalan nuestros sistemas.

GE ES ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

TELEFONO 79 72 27- 79 7 I 79
Calle Celleters, Parcela 131. Pol. Ind. de Marratxi. 07141 Marratxi. Mallorca. Fax 79 71 88
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Les festes de Nona 	 Casa de Extremadura en Mallorca
Avui dissabte, a . les 11,30, partit

de Lliga Benjamí entre els equips
de S'Horta i el Barracar.

A les 15,30, Tir al Plat per a tira-
dors locals, en el Puig dels Canons.
Hi haura trofeus pels millors clas-
sificats.

A les 17 h., partit de Beisbol en-
tre - els joves del poble, en el camp
de futbol.

A les 19,30, Exposició fotogràfica
amb les millors fotos del concurs
del dia 17 de maig, al local de la
Rectoria Vella.

A les 19,30, exposició de pintura a
Ia Rectoria Vella. Es mostrara un
grapat de teles de Joan Maimó, so-
bre . temes paisagístics.

A les 22,30, Verbena a la plaga,
animada pels conjunts «Geminis» i
«Harmônica coixa».

Demà diumenge .dia 7, festa de
CINOUAGESMA.

A les 9, cercavila amb els Xere-
miers de Sencelles. FIRA DE
S'HORTA.

A les 9,30, exposició de treballs
dels alumnes de l'Escola.

A les 10,30, Missa amb assistència
de les autoritats. Homilia a càrrec
di.? Mn. Miguel Serra, Rector de Fe-
lanitx.

A les 11,15, Vi espanyol per genti-
lesa del Banc de Credit Balear de
S'Horta, al Saló Parroquial. -

A les .12, partit de bàsquet mas-
cull entre els alumnes de 7è i 8e.
, A les 16 h., disputaran un partit

cis Benjamins i Infantils de S'Horta.
A les 17 h., els Cadets s'enfronta-

ran als Juvenils.
I a les 18 h., un equip de fadrins

es provará amb un de casats.
S'entregaran dos trofeus donats

per Banca March.
-A les 19,30, actuació a la plaça

pels allots a càrrec del grup d'ani-
mació SINGLOT.

A les 22,30, ball de saló amb l'or-
questra Harlem.

Dilluns dia 8.
A les 10 h., Missa pels difunts.
A les 11, final del Campionat de

Tennis de Taula, a l'Escola.
A les 11, partit de Voici femení

entre els alumnes de 7è i 8e.
A les 12, futbolet entre els alum-

nes de 5è i 6è.
A les 16, Volei masculí entre 7è

i 8è.
A les 17, Gimnàstica rítmica, a

l'escola. Exhibició del Club Yroy i
de les alumnes del Collegi «Reina
Sofia» que han participat al Cam-
pionat Escolar.

A les 19, Jocs i Concursos per a
allots. Ginkana, trencadissa d'olles,
carreres de sacs. A la plaça.

A les 22, actuació del grup MA-
RINA.

A les 24, gran nit de foc artifi-
cials.

VENDO CASA (2 viviendas) con co-
chería.
Informes: Tel. 582088.

Tras constituirse la nueva Junta
Directiva de la Casa de Extremadu-
ra en Mallorca, realizados los nom-
bramientos de los diferentes cargos
por parte de su presidente D. Felipe
Martin, esta Junta desea expresar
públicamente el espíritu con el cual
piensa afrontar su período de regen-
cia.

Las miras .básicas de esta Junta,
están puestas a dar a conocer y
mantener unos comportamientos
culturales eminentemente extreme-
nos. Propiciar una pizca de gozo a
ague l que se sienta distanciado de
su estimada Extremadura natal, o
de origen. Redoblar esfuerzos en to-
do cuanto se encamine a compatibi-
lizar dos culturas, con raigambres
tan profundas como son: la mallor-

quina y la extremeña. Mostrar a to-
do aquel que así lo desee la sabidu-
ría y nobleza que encierra el pueblo
extremeño, en sus siglos de existen-
cia. Realizar cuanto este en su ma-
no, para conseguir una integración
de todos los extremeños en un pue-
blo al cual le expresamos el más
sincero agradecimiento y respeto,
por la aceptación tan noble y digna
con que nos ha acogido.

Sin embargo, no dejaremos de in-
tentar tocar la sensibilidad de todo
extremeño, para inducir su interés
al conocimiento y práctica de sus
raíces y para que sienta el orgullo
de manifestar, sin reparos su ori-
gen.

COMISION DE RE1E4CIONES    

Clinica 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
ilorario:- Luneo a. viernes, (14, 1“`6 a 20•30.	 Pirevia eita. - 

C/. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623
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Nuevos

motores
Disfrute la diferencia

una nueva generación
de motores Ford
Multi-válvulas

!Adelántese al calor!
monturas, reparaciones y cargas de aire acomlicionado de todas
marcas y modelos, tecnico autorizado por Industria con el n.° 214

MOTOR FELANITX
l. R. IJull, 18 y Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331

Ventas y
servicio

ITAL BALEAR

TO
COCHES NUEVOS Y USADOS CON GRANDES FACILIDADES

DE PAGO Y GRANDES GARANTIAS
CAMBIOS DE ACEITE EN GENERAL

REVISIONES PARA ITV
PIEZAS ORIGINALES

SIMONIZADO DE VEHICULOS

Via Ernest Mestre, 43
	

Tel. 583070 	 FELANITX

Restaurant BON PORT
C/. Pizarro, cantonada C/. Churruca Tel. 825247

Vos comunicam que per aquesta tem-
porada hem CLIMATITZAT el local.

VOS recordam (rue tenim obert sempre i que feini tota casta
de menjars per emportar-se

GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

6	 FELANITX

Ajuntament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIO DE GOVERN DEL DIA

18 DE MAIG DEL 1992
S'adoptaren per unanimitat els se-

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

rior.
S'anula el reconeixament d'obliga-

cions d'un rebut amb Telefônica i un
d'Electrosuministros Balear, S.A.

S'acorda contractar directament
amb el Sr. Antonio Cuenca Gonza-
lez l'explotació de la platja de Cala
Sanau pel preu de 2.005.000 de pes-
setes i amb la Sra. Ma ria del Pilar
San Salvador Hense l'explotació de
la platja de s'Arenal pel preu
d'1.500.000 ptes.

S'acorda retirar el servei d'ajuda
a domicili a la titular de l'expedient
3/90.

S'acorda inclou re momentània-
ment al Padró Municipal de Benefi-
cència al titular de l'expedient 27/
92.

S'acorda concedir el servei d'aju-
da a domicili al titular de l'expe-
dient 17/92.

Es concediren drets funeraris als
següents particulars: M.a Dolores
Garrido Garcia i fills, Josefa Lorente
Garcia, Margarita Oliver Adrover,

Catalina Gomila Barceló, Mateo Bat-
le Soler i Juan Albons Adi-over.

S'acorda adequar el conveni subs-
crit amb la Parróquia de s'Horta de
cessió de terrenys per a la construe-
ció d'un edifici per a la Tercem
Edat, al projecte definitiu de l'edi-
fici.

S'acorda establir un termini de
dos anys per a la finalització d'obres
als següents particulars: Miguel
Deya Palmer en representació de
Cas Secat, S.A., la Sra. Pilar Sanchís
Núñez en representació de Ses Cos-
tes, S.A., Juan Amer Puigrós en re-
presentació de Salsol, S.A., Guiller-
mo Adrover Vallbona, Maria Ramis
i Vidal, Manuel Tarragó Monguio,
Heinz Werner Raffael, Margarita
Barceló Manresa, Alberto • Rosselló
Reynés en representació de Na Llat-
zer, S.A., René Moulard en represen-
tació de Sa Torre Vieja, S.A., Jose
E. Solano Ocaña en representació de
Gestinó Fiscal de Patrimonios, SA.,
Juana Palmer Amengual, María.Rosa
Fernandez Santafosta, Nadia La-
rrieu„ Miguel Gaya Adrover, Alberto
Rosselló Reynés en representació de
Na Llatzer, S.A., Josette Caffaret,
Juana Manresa Alzamora, Maria An-
tònia Company Amengual, Juana
Manresa Alzamora, Sebastià Adrover
Bennasar i Guillermo Alou Adrover.

S'acorda informar favorablement
Ia sollicitud de llicencia d'obres del
Sr. Nicolas Forteza Fuster al poll-
gon 26, parcella 93-b.

S'informa favorablement la soHi-
citud de llicència d'obres del Sr.
Hans Werner Kruase al polígon 16,
parcella 24.

S'informa favorablement la soHi-
citud de llicència d'obres de la Sra.
Camille de Veylder al polígon 31,
parcelles 427 i 685.

Es denega la llicència d'obres sol-
licitada per la Sra. Karin Preissler.

S'acorda concedir Ilicencia d'obres
a la Sra. ApoIonia Gomila Vicens
per l'ampliació de la vivenda del c/.
Marina, 33.

S'acorda concedir Ilicencia d'obres
al Sr. José Daniel Jimenez Tebar per
a la construcció d'un local comer-
cial al c/. Santueri, 94.

Es concedí Ilicncia al Sr. Wolf-
gang Straus per a la construcció
d'una vivenda rústica al polígon 20,
parcella 64-A.

Es concedí llicencia al Sr. Rafael
Adrover Martorell per a la construe-
ció d'una vivenda rústica al polígon
35, parceHa 59.

Es concedí llicència al Sr. Juan
Amengual Rigo per a la construcció
d'una vivenda rústica al Polígon 31,
parcella 675.

Es concedí llicència al Sr. Rafael
Taberner Manresa, en representació
dc Super Majuma, S.L. per a la cons-
trucció d'una vivenda rústica al Po-
lígon 33, parcella 617.

S'assesorà el Sr. Batte en afers de
la seva competencia.

A continuació, el Batle va trasIla-
-daf- als -reunits la invitació cursada
a la Corparació.Municipal pet senyor
Guillem Feliu Ramis, que sera orde-
nat Sacerdot el proper diumenge,
acordant-se felicitar-lo.

Acaba la sessió a les 23 bores i 30
minuts.

Notícies de «Frater»
Com cada any, FRATER (Frater-

nitat Cristiana de Malalts i Minus-
vàlids) , organitza altra volta les co
lònies d'estiu, però com sia que
aquest es un any olímpic, les vol do-
nar un caracter panaolímpic, amb
modalitats d'atletisme, natació, ja-
v2lina, peses, petanca i obstacles i,
parallelament, convoca un certamen
literari entorn als temes de l'esport
olímpic i paraolímpic.

Les dates d'aquestes colònies se-.
ran del 12 al 22 d'agost i es desen-
voluparan a Conca, un poblet a la
vora de La Bisbal (Girona).

FRATER demana .1111 anymés la
collaboració d'aquelles persones dis-
posades a aidar desinteresadament
en aquesta tasca tan humanitaria.

Per a més informació es poden di-
rigir a Toni Vidal, Tel. 581648. El
termini d'inscripció es clourà el dia
15 de juliol,

ALQUILO APARTAMENTO planta
baja. Zona Arenal. Porto Colom.
Informes: Tel. 280269 (noches).

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

PORTO-COLOM, SE VENDE SO-
LAR de 2.400 m2., cercado pared •
de piedra, luz, agua y teléfono.
Gran vista al mar. Precio 3.000
ptas. metro.
Informes, Tel. 824769.



Para la Agencia afecta en Manacor
precisamos Comerciales

REQUERIMOS:
Edad de 20 a 40 arios. Hombre o mujer.

- Interés en desarrollar una carrera profesional dentro
estructura comercial en expansión.

— No es necesaria experiencia.

OFRECEMOS:
- Apoyo profesional, tanto técnico como humano.

Actividad en un mercado con grandes posibilidades.
Ambiente dinámico en equipo de trabajo.
Altos ingresos.
Contrato Mercantil desde el primer dia.

INTERESADOS PRESENTARSE EN MANACOR:
C/. Peral, n.° 7, entr. 1.a pta. de 10 a 12 horas.
Atenderá Srta. Suau.

de una

Restaurante
El Castillo del Bosque

les informa que tiene a su disposición

Salón para fiestas
comunionos, buffets, despedidas de
solteros, comidas de empresa, etc.

CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS

TELS. 824182 - 824144

Illargalida Çomilu Bapceló
va morir a Felanitx, el dia 1 de juny de 1992, a l'edat de 83 anys,

havent rebut els stints Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia

El seu espôs Miguel Gareies Nlestre; fill Joan; ¡ilia politica ApoLlônia Estelrieli; nets,
galida i Miguel: eosins i els altres parents, vos demanen que volgueu tenir-la present en les vostres
pregaries.

Casa mortuoria: Ilesidencia «V. de Sant Salvador» - Felanitx

FELANITX

Horabaixa cultural a Cais Concos
vida social

NAIXEMENT
La liar dels esposos Miguel Angel

Calclentey Bennassar i Maria Oliver
Rigo, s'ha vista alegrada amb el nai-

--xament del seu primer fill, un nin,
que ha rebut el nom de Miguel.

Felicitam els venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat a la Parròquia

de Sant Miguel reberen per primera
vegada l'Eucaristia els nins: Barto-
meu Manresa Socles, Mercedes Adro-
ver Cabrera, Miquela M.a Nicolau
Ramon, Barbara Veny Monserrat,
Andreu i David Maimó Pichaoc, Es-
meralda Ruiz Almodóvar, Eva Bon-
nin Doreste i Pere Barceló Calden-
tey.

I al Convent de Sant Agustí la va
rebre la nina Isabel Rodriguez Sie-
rra.

Felicitam els nous combregants.

FI DE CARRERA
Acaba d'obtenir la llicenciatura en

Medicina per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, el nostre paisà en
Pere Antich Adrover.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona al nou metge.

NECROLOGICA
Dimecres de la setmana passada,

descansà en la pau de Déu a Palma,
a l'edat de 74 anys, D. Antoni Cal-
dentey Sutler. Descansi en pau.

Reiteram la nostra més sentida ex-
pressió de condolencia a la seva fa-
milia i d'una manera especial a la
seva esposa D. a Margalida Obrador,
fill D. Antonio i filla política D.a Joa-
na Orei!.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Demà diumenge Festa de Pente-
costés, a les 8 del vespre Missa so-
lemne.

RELIGIOSES TRINITÀRIES
• FESTA DE LA TRINITAT

El dissabte dia 13 de juny, se ce-
lebrara la festa de la Trinitat. A les
8 del vespre, a la parròquia de Sant
Miguel, hi haura missa solemne amb
homilia.

La Comunitat de Religioses Tercia-
ries Trinitaries convida tots els fi-
dels a la seva festa titular.

TENGO PARA ALQUILAR EN FE-
LANITX 2 COCHERIAS en C/.
Rector Planas.
Informes, C/. Juevert, 61 - Tels.
580283 y 825039.

ALQUILO APARTAMENTO planta
baja. Zona Arenal. Porto Colom.
Informes: Tel. 280269 (noches).

VENDO SOLAR en Porto Colom, zo-
na LA FE, 1.377 m 2 , valla, agua y
luz.
Informes: Tel. 825123.

Diumenge, dia 7 de ¡nny,
a les 7,30 llores

Inauguració del Centre Civic de
Ca's Concos a cai-rec del Batle Mi-
guel Riera. Aquest local esta situat
al carrer Major, cantonada amb el
de Sant Nicolau.

Mostra de l'obra pictórica del
concarri MIQUEL MAIMC).

Presentació d'uns nombres de la
CoHecció «COSES NOSTRES».

N.° 43 «ELS CENT ANYS DE
LES CAMPANES», de Mn. Miguel
Lladó i Ayarte, per Miguel Pons i
Bonet.

N." 45 «LA GALERA EN EL SE-
GLE XIV»; de Jaume Obrador i Es-
calas, per Mn. Pere Xamena i Fiol.

N.' 47 «GOIGS A LLAOR DE
SANT JOSEP», de Rafel Bordoy i
Pomar, per Joan Maimó i Vadell.

Aquests Goigs es cantaran per
primera vegada el dia abatis, a la
missa de vigilia de Pentecostes, a
cura del Cor Parroquial.

Actuació d'una colla de Xere-
miers, i senzill refrigeri al públic
assitent.

Tots hi sou convidats.   

I.

SE OFRECE

Contable
Dedicación absoluta o a conve-

nir.
Responsable y con experiencia.

Informes, Tel. 657363      

Moites gracies i esper que es recu-
l li la meva proposta.

Un televident

VENDO CASA (2 viviendas) con co-
cheria.
Informes: Tel. 582088.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos•y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
— Derbi -FDS
— 'fond:VIM 6(X)
— Variant Star
— Vespinos varios
— BMW K 75
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33-Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

1

L'ANIVERSARI
Benvolgut Sr. Director:

Aquest mes es complirà un any
del nomenament de Miguel Riera
com a Batle, substituint a Cosme
Oliver. Crec que la data pot esser un
bon moment per fer balanç de les
actuacions i oblits del nou govern i
voldria proposar a la Televisió Fela-
nitxera que organitzas un debat so-
bre aquest any. Crec recordar que
altres Vegades s'ha fet i amb el que

- ha pOS'sat i amb el que no ha passat
aquest any a Felanitx, pot donar
molt de si.
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.•, Autocares

42Z GRIMALT" •	 , s. a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Les coses no van W.. La crisi
mundial (econennica) està a la vista.
Nomes la gent que no es realista no
.se'n dóna compte. Per() si els bancs.
Alguns ja clamen al cel.

Si a tot això i afegim 414é a Fela-
nitx no s'ha fet res de res per reac-
tivar tot tipas de indústria, niés Lié
Lot lo contrari. Pràcticament ja s'han
percha totes. Felanitx és una Ciutat
dormitori. No ens queda res. Ni es-
perances. Aix() se nota massa al car-
rers. I sobre tot al comerços. Les
vendes han baixat tant que molts ja
pensant en tancar, niés si les taxes
són tan elevades. De cada dia Hisen-
da vol niés. Una voracidad increïble.

¿Que passa with el «MERCAT»?
¿Perquè fer una reforma? ¿Per que
dura tan de temps? La gent ja no
creu en res... En res de bo. ¡I no és
per menys!

• Hay que felicitar al bravo y ex-
celente jugador, que es VALENTIN,
que esta temporada ha demostrado
en el MANACOR su auténtica valía.
Su equipo promociona para el AS-
CENSO a 2." B. Y demostró que pue-
de conseguirlo con su victoria sobre
LLIRIA, con sólo diez jugadores y
el marcador en contra por un resul-
tado final de 2-1 . El felanitxer, tras
su marcha del equipo local, ha de-
mostrado tanto en el CALA D'OR
(con quien también jugó la tempo-
rada de ascenso a 2." la campaña
anterior) como en el MANACOR que
merecía mejor fortuna, porque cua-
lidades no le faltan. ¡Enhorabona,
Valentino!

• La FIESTA en el «BOOGIE,
BOOGIE» en honor a TONI LLUCH
(Sub-campeón de Baleares de Mon-
tafia, Grupo N, afio 91) resultó has-
ta brillante según me cuentan. No
hubo lleno total, pero ya se sabe que
el ambiente nocturno, hoy en día,
ho da para mas. Espero y deseo que
este afio cl amigo Toni consiga el
título de campeón cie la especialidad.
Por cierto que estos días andaba un
tanto pachucho, pero seguro que se
repone rapidamente y consigne ese
anhelado título... ¡A TODO GAS!

• En «Es Torrentó» puede haber
emoción a raudales en el partido
que van a disputar «en la cumbre»
el ATCOS. PORTO-COLOM y el AT-
LETICO BALEARES, correspondien-
te a la penúltima jornada de la Liga
de 3 • a REGIONAL. Me imagino que
será el domingo por la tarde y que
el aficionado ¡al fin! sabra corres-
ponder a la llamada, ya que la cam-
paña de los «porteños» merece mas
atención de la que se le ha pres-
tado.

• El pasado domingo TOMEU
PENYA en TV-3 fue protagonista

2. recital «Cafè/concert». To-

MM «el tro de VI 110» interpretó los
últimos temas de sus últimos discos,
en especial de su reciente trabajo
«SIRENA». Su poder de convocato-
ria en el ámbito catalan es innega-
bic. Fue un toque de humor y vita-
lidad al programa, según pudimos
comprobar. Por cierto que la SE-
HIE que tenía que protagonizar ha
tenido que ser aparcada por falta de
tiempo, no sólo de el, sino de los
demás integrantes del provecto. ¿. Es-
te verano? ;Qui-lo-sa!

• La noticia es importante, el
EX-INTERNACIONAL JOSEP M.a
MARGALL dirigirá UN CAMPUS DE
BASKET en el polideportivo «SA
MOLA» entre el 5 y el 12 de julio.
Margall actualmente en las filas del
Andorra B.C., tendra la colaboración
del preparador físico de dicho equi-
po Sergi Valdeolmillos. Todo bajo la
organización del nostre Ajuntament.

• No leo «U.H.» diariamente, só-
lo de cuando en cuando. Pero a ve-
ces oyes comentarios, y no queda
mas remedio que darle un repaso.
En la sección «LA NOCHF» de PE-
DRO PRIETO leo lo siguiente:

«Estuve en noches anteriores en
Portocoloin. Fue tras un viaje re-
lámpago a Londres. Algún día
—pronto— contare lo que fui a
hacer allí. Ya ven donde fui a caer.
Portoclom, la tierra de Miguel Sa-
grera. Tierra, por otra parte, precio-
sa, demasiado tranquila tal vez, muy
aburrida para el turista, creo. Sí. Su-
pongo que el turista, sobre todo el
ingles, que viene a pasarse unos días
de vacaciones, se aburrirá como una
ostra. Además, Portocolom esta a
oscuras, y en muchas de sus calles
hay obras. Así que de noche hay que
andarse con tiento, sobre todo por
Ia zona del Calipso y el bar Harris.
¡A quién se le ocurre levantar el pi-
so casi en plena temporada turísti-
ca! Pues a las autoridades de Porto-
colom, evidentemente.»

Me abstengo de hacer comentario
alguno.

• Bueno a TONI ARTIGUES no
le cayó bien lo que decía cle el en mi
«Spezial Barça». Lo siento, de veras.
En mi animo no estuvo nunca la in-
tención de humillar, ni menos ofen-
der, pero a la gente le gusta incor-
diar y fastidiar. Y eso es más terri-
ble siempre que una simple croni-
quilla exagerada hasta cl delirio, en
una ocasión que no era para menos.
Repito, perdón si a alguien molesté.

Desgraciadamente a uno se le qui-
tan las ganas de escribir, hay gente
ni sabe leer ni mucho menos com-
prender las intenciones de uno.
¡Una pena!

• Quien se sacude los fantasmas
de antaño, y demuestra que ha re-
suelto sus complejos y lo hace sin
ningún tipo de inhibición es el pro-
fesor JOSEP A. GRIMALT. Según
pudimos comprobar en las paginas
centrales del periódico «BALEA-
RES» en la célebre sección titulada
«EL ALBUM SECRETO DE RA-
PHEL PHERRER» del pasado do-
Mingo. En la foto de Belén Tanago
salió disfrazado de ISOP (antic per-
sonatge (le Literatura de la Magna
Grecia), cadenas incluídas, gracias
al vestuario de Bernat Pujol y An-
gel Batista. La entrevista titulada
«El Retaille del faulista» donde nos
descubre muchas cosas entre citas:
0...No som un homo gaire lluitador
ni conceb la vida com una Haifa...».

Fútbol Sala

Resultats:

APA COL. ST. ALFONS-
PINT. MAR, 2
LOS ALMENDROS-NOVA FORMA, 3
hifwiti/s:
COSTA I LLOBERA (Palma «A»), 5
APA COL. ST. ALFONS, 2
TRESORER CLADERA
(Sa Pobla), 3
APA COL. ST. ALFONS, 2
VALLDEMOSSA, 3
APA COL. ST. ALFONS, 1
APA COL. ST. ALFONS, 0
ARIANY, 1

Pobre, pobríssima imatge la dels
infantils de promoció dins les Fi-
nals Insulars de Mallorca, disputa-
des aquest darrer cap de setmana a
Ariany. Hi hagué animació, un bon
nivell de joc; però els felanitxers no
pogueren guanyar ni un sol encon-
tre, ja que cl bon nivell dels adver-
saris fou superior en tot moment.
Els jugadors de Joan S. Picornell no
aconseguiren els s eu s objectius,
quedant en el lloc 8e, sense guanyar
cap partit.

L'equip felanitxer presenta Marc,
Taboada, Uguct, A. Cañas, Ortega,
Barceló, Alcón j Illescas. Els gols lo-

-cals foren marcats per A. Cañas (3)
i Jaume Barceló (2).

Primera derrota de la temporada
dels jugadors cl'niciació. A falta de
quatre minuts per acabar el partit
els locals guanyaven de 2-0, però els
jugadors de Joan Mas erraren en la
defensa, marcant així els ciutadans.
Aquest cop el porter, Martínez, re-
gala el partit als contraris. Els gols
foren marcats per Mique!.

LO MILLOR. — Aquesta setmana
res, tot ha estat fluixet. Tan sols
volem recorder la diada juvenil d'a-
vui on hi haura la presentació del
juvenils FIAT-FELANITX.

LO PITJOR. — Les installacions
de Sa Mola, novament hi hagué pro-
blemes per falta de pistes en concli-
cions. Per quan el Poliesportiu?

Escriu: Marino Talavante

Presentació de l'equip
Juvenil de Futbol Sala
«Fiat Felanitx».

Avui dissabte, al Camp de Sa Mo-
la, tendra lloc la I Diada de Futbol
Sala Juvenil, durant la qual es farà

Sin duda pasar por esta sección es
un buen ostreaking mental».

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

la presentació del nou equip Fiat-Fe-
lanitx.

La jornada començarà a les 17 h.
amb el partit FIAT-FELANITX-SON
AMER. A les 18 h. MONTISION-PO-
LIGONO DE LEVANTE, a les 19 h.
eliminatOria pels llocs 3r. i 4t. I a
les 20 h. GRAN FINAL.

Collaboren: Bar Club Nautic del
Port, Peluqueria Malen, Frater (as-
sociació de minusvalids de Barcclo-
na) i MOTOR 1:ELANITX.

Torneo Futhito Vera no 92
CADETES

liemos empezado una nueva ech-
ción ch_ torneos de verano ya con-
solidados en años anteriores en sus
respectivas categorías.

La crónica che los primeros parti-
dos es la siguiente:

LOS FOLLARRANAS, 6 - ES
PUPUTS, 3

Partido sin incidentes y muy dis-
putado. El interés puesto por los
Fellarrunas consiguió ganar el par-
tido.

SON MESQUIDA F.C., 1 - LOS
MATA HUS, 16

Partido sin emoción por lo abul-
tado.del. resultado. El Son Mesqui-
da es el primer año que juegari
juntos, en cambio el equipo contra-
rio ya se conocen en el juego des-
de hace años.

ALEVINES INFANTILES

INSTAL CONFORT, 4 - YOUNG
STARS, 4

Buen partido por ambos equipos
y buen juego por parte de David
Campos con dos goles. Rohan Ja-
mes con otros tres, fueron lo me-
jor.

ELS CALAVERES, 1 - PLUS
ULTRA, 4

Encuentro normal al principio
con mucho control de balón pot-
ambas partes y resultado más abul-
tado que los méritos demostrados
por ambos equipos.

El Comité

SE DAN CLASES DE REPASO
E.G.B. y Contabilidad. En Porto-
Colom.
Informes, Tel. 824716.

SE DAN CLASES DE REPASO, FP
Administrativo.
Informes, Tel. 580695 (a partir de
Ias 21 h.).

SE ALQUILA BAR o LOCAL CO-
MERCIAL.
Informes, Tels. 581060 y 583181.

FELANITX

Maga aciEnci6 dais Mails [41 les Finais !suers

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO 	 Telefónica)

Telefonia y equipos complementarios

C. Costa Llobera, G	 Tel. 827203



Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
QUE CADA VIERNES TENDRA A SU DISPOSICION

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
VIERNES 5-6-92
Tallarines al Salmón
Rape a la Americana
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.600 ptas.

VIERNES 12-6-92
Mejillones «Cesar»
Cordon blue de ternera

. Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre c. negro.
Cafe, copa y puro.

2.500 ptas

TambiOn podra optar por nuestro servicio a la carta, y nues-
Iras especialidades dc CARNE A LA BRASA.

Rogamos RESERVEN MESA los grupos de mas de 12 per-
sonas. 	 Gracias

FELANITX 	 9

CICLISME
La primera etapa de la III Challen-

ge Comarca de Llevant es disputà
cl passat dissable, amb sortida i
arribada a Manacor. Un total de 63
Kms. de recorregut i 68 participants
inscrits, dels quals 65 acabaren la
prova.

Organitzat per la Penya Ciclista de
Manacor, l'etapa amb una
caiguda als primers kilômetres, afec-
tant al corredor felanitxer Jaume
Tugores, per?) sense greus conse
qiiències, ja que es reintegra al grup.
Perõ degut a aquesta caiguda el ci-
clista de Felanitx, Lucio Aceituno,
hague de retirar-se per problemes
tècnics.

Hi hague premis de muntanya a
Son Mas (Manacor) i a Calas de
Mallorca, a mes de les metes volants
situades a Son Servera, Sant Llo-
renç i Felanitx.

Despres d'una dura etapa, nova-
ment es sofri una altra caiguda per
nids de vint corredors, quan just fal-
taven uns quatre kms. per arribar a
meta. Els corredors Francesc Arti-
gues i Jean Elard s'hi veren impli-
cats, dificultant la seva arribada en
primeres posicions a nieta.

Cal destacar la bona actuació del
.juvenil Pere Artigues. Els ciclistes
locals van obtenir els següents re-
sultats:

CADETS: Joan Jaume Torralba,
Ir.

JUVENILS: Pere Artigues Mayo!,
2n; Josep M. Oliver Ortiz, 7e.

AFICIONAT ESPECIAL: Gabriel
Barceló, 7è; Jaume Tugores, 9è; i
Jaunie Fontanet,

VETERA A: Francesc Artigues Sa-
rera, 2n; Guiilem Oliver Taberner,

4t; i Antoni Sagrera Adrover, 5è.
VETERA B: Jean Elard, 2n.
A la classificació GENERAL cis fe-

lanitxers estan aixi: Pere Artigues
(J), 4t; F. Artigues (V A), 14è; G.
Oliver (V A), 18è; A. Sagrera (V A),
20è; G. Barceló (AE), 21e; J. Elarcl
(V B), 29.!; J.M. Oliver (J), 33e; J.J.
Torralba (C), 34; .3. Tugores (AE).
412; J. Fontanet (AE), 54'2.

L'etapa fou guanyada pel líder de
Ia Il Challenge, Tomeu Vives, de Ma-
nacor.

Avui dissabte s'inicia a les 16 h.
la segona etapa, organitzada pel
Club Ciclista d'Artà, amb el següent
itinerari: Arta, Sant Llorenç, Mana-
cor, Son Carrió, Porto Cristo, Son
Servera i Arta, 54 kms. a recórrer.
Esperam que els nostres ciclistes es
mantenguin en bones posicions.

Club Ciclista Felanitx
Carme

-.0.641•11

FUTBOL
INFANTILS

S'ITORTA, 2 - PORRERES, 1
Amb motiu de les festes es dispu-

ta un partit amistós entre els infan-
tils de S'Horta i Porreres. Els nos-
tres allots aconseguiren una dificil
victèria. Després de la confrontació
s'obsequia ambdós equips amb un
aperitiu.

Demà diumenge, amb motin de les
festes, se celebrara una jornada de-
portiva a Sa Lleona.

A les 16 h., disputaran un partit
els Benjam ins i la:Innis de S'llorta.

A les 17 h., els Cadets s'enfronta-
ran als Juvenils.

I a les 18 h., un equip de fadrins
es provara amb un de casats.

BENJAMINS
PORRERES AT., 1 - S'HORTA, 3
Superioritat del S'Horta davant

un fluix Porreres At lètic. El nostre
equip haguera pogut inclús marcar
rris gols de no ser per la mala For-
tuna davant la porteria. Els gols fo-
rely de David López (2) i Juan Do-
minguez.

Avui dissabte, a les 11,30 disputa-
ran cis benjamins el darrer partit
de lliga enfront del BARRACAR.

SE NECESITA MUJER para hm-
pieza. Asegurada por horas.
Informes, Tel. 581652 y 582711
(preguntar por Toni).

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
C/. Quatre Cantons, 12. Apto para
cualquier negocio.
Informes, Tel. 207430.

Resultais
Cadets.
PERLAS 13 - JOAN CAPO/AUTOC.
GRIMALT, 67-45
III Divisió.
AUTOC. GRIMALT - ANDRAITX,
72-62
Comentari

Acaba la temporada 91/92 amb
la disputa dels dos clarrers partits.

Els CADETS foren derrotats a
Manacor per 22 punts, gracies a
l'avantatge que aconseguiren els lo-
cals, en els primers minuts. Era
previsible una derrota més volumi-
nosa, si ens atenem al resultat de
la 1." volta que . havia enregistrat la
més amplia diferencia de la tempo-
rada del Joan Capó cadet (41-88).

A TERCERA s'obtingué —ja era
hora— un clar triomf. Una victòria
que no ha bastat per fugir del dar-
rer lloc del grup. Aix6 significa, al
final de la campanya, la 9 •

2 posició
d'un total de 17 participants. En-
cara que els dos equips no se ju-
gaven res, cl partit fou entretengut
i força disputat per ambdues parts.
Si be l'Autocares Grimait duia la
iniciativa i el domini del marcador
el 90 Pis, del temps, en el descans el
marcador era favorable als andrit-

xols per 37 a 38. El 8-0 del comen-
çament del segon temps avança eis
felanitxers de forma definitiva. Ar-
ribaren a tenir una diferencia a fa-
vor. seu de 15 punts (69-54).

Anotadors
III Divisió: G. Amengual (25), S.

Roig (19), R. Lladó (11), M. S. Pe-
relló (8).

LARRY CISTELLES

SE ALQUILA PISO Y BAJOS en
Porto-Colom. Calle Santa Maria. Y
aparcamiento en Es Rossells.
Informes, Tel. 837021 (de 21 a 23
horas).

ES DONEN CLASSES DE DIBUIX
ARTISTIC i tècnica del color.
Informació, Tel. 580175.

TENC PLANTA BAIXA a Porto-Co-
lon', primera línia, per a llogar
per tot l'any o temporada. Amb
referencies.
Informes, Tel. 580468.

TENC PER A LLOGAR CASA DE
FORAVILA, zona de Cas Concos.
Amb aigua i hum.
Informació a aquesta Administra-

ció.

BA SQUET ,

L'Autocares 6rima1t acaba, amb  un bun resultat

GARANTIA NACIONALrRenault Ocasión le ofrece:

OPEL Corsa

RENAULT R 5

RENAULT R 5

RENAULT 11 Diesel

RENAULT R5

FURGONETA EXPRÉS

RENAULT Clio

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX •
TelS.581984-85'

PM-AV

PM-M

PM-T

PM-AM

PM-AP

PM-AM

PM-BG



Letreros luminosos

Rotulación por ordenador
de furgonetas y barcas

PLACAS MAGNETICAS

C/. Antonio Maura, 67

Teléfono provisional, 827069

CAMPOS

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

OPEL OMEGA 2.6 i (sin estrenar)
OPEL CORSA SWING
OPER CORSA CITY
OPEL CORSA TR 1.3
OPEL KADETT GSi 2.0
OPEL KADETT GLS 1.6
OPEL KADETT GSi 2.0 i
FIAT UNO 1.3 5 p.
WOLSGVAGEN GOLF 16V
PANDA 40
PANDA 40
FIAT CROMA

PM-BL
PM-BIT
PM-AZ
PM-AJ
PM-AP
PM-AG
PM-AW
PM-AH
PM-AT
PM-All
PM-AF
PM-AX
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FELANITX

Per P. Xamena

191:3
Abril, 27.—Diumenge. Percgrinació de les associacions del Cor de Je-

sús de Felanitx, Cas Concos i S'Horta, a Sant Salvador per a commemorar
cl XVI centenari de la Pau Constantiniana i amb motiu de la recent con-
sagració d'Espanya al Sagrat Cor de Jesús.

Maig, 1.—Beneïren el cementen i de Cas Concos.
Maig, 8.—Festa de l'aparició de Sant Miguel a Sant Salvador. Predica

D. Antoni Gaya.
Maig, 11.—En cl Teatre Principal, sarsuela. En el Novedades, cine, cu-

pletistes i ballarines. A la plaça de Pax, circ provisional de títeres.
Maig,16-18.—Quaranta Hores a la capella de les monges Trinitaries. Pre-

dica el P. Antoni Serra de la Missió.
Juny.—Reformaren la plaça de toros.
Juny, 8.—Feu l'entrada corn a rector de Pollença D. Mateu Alzamora,

felanitxer, fins Ilavors rector d'Alcúdia.
Juny, 22.—Feu l'entrada com a rector de la parròquia de Sant Nicolau

de Palma, cl felanitxcr D. Federico Valenzuela.
Juny, 22.—La festa de Sant-Joan se celebra en diumenge en lloc de dia

24.
Juliol.—Installaren a Felanitx una fabrica de gel.
Juliol.—Es moren moltS de porcs.
Juliol, 11.—Va venir a Felanitx la infanta d'Espanya D.. Isabel de Bor-

b6n. Arriba des de Campos; va estar unes guantes bores a Felanitx i a mig-
dia va partir cap a Manacor.

Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica D. Antoni Bennasser.
Juliol, 28.—Dins la capella de la Mare de Déu del Socors del Convent

trobaren un cadaver momificat i el tingucren exposat al públic alguns dies,
i la gent creia que era un fet miraculós fins que el Vicari General el féu
tornar enterrar.

Agost, 22.—Va csser nomenat rector de hesglésia del Port D. Antoni
Tauler en substitució dc D. Nicolau Bennasser, el qual havia presentat la
dimissió.

Agost, 25.—La Caixa Rural es traslladà a la casa que ha comprat en cl
carrer d'Es Call número 3.

Agost, 31.—Fira de Sant Agustí. Toros. Enguany les festes de St. Agustí
varen esser més lluïdes que eg altres anys.

Setembre, 1.—«Coso blanco» o sia desfilada de carrosses, amb motiu
dc la festa de Sant Agustí.

Setembre, 13.—Damunt «El Felanigense» dos «Amics de l'Art» contes-
ten a un cert «Ivan» que damunt el setmanari «Sóller» critica les festes pas-
sades de Sant Agustí,

Setembre, 28.—Diumenge. Fira. Mori a Ciutat cl canonge felanitxer don
Sebastià Maim6.

Setembre, 29.—Festa de Sant Miguel. Correguda de toros amb toreros
aficionats.

A.TENCION
Empresa Wei en el área de la Nutrición

NECESITA: Distribuidores, Organizadores y Supervisores.

Personas con ganase superarse, insatisfechas con su trabajo.4 .
o ingresos actuales.
Ingresos dedicación parcial: 100.000 a 300.000 ptas. al mes.
Dedicación complet: 500.000 a 900.000 ptas. al mes.

LLAMAR al telefono 583459 cl sábado día 6 de 9 a 13 y de 15

a 20 h. Y domingo día 7, de 9 a 13 h. 0 cualquier día de la
semana de 9 a 11 h., preguntar por el Sr. Morey o Sr. Gómez.

-	 --
Eft,

• Prèximament en el Port, hi
haura terrats que vessaran...

• El món de l'esport compte amb
dos joves aficionats cules... igualets
que els seus pares. Ells són Julia
Maimó i Miguel Calclentey.

• El passat divendres cl C.D. Fe-
lanitx va fer el sopar de final de
temporada. Increïble, tan sols hi ha-
gué Isis jugadors!

• La Casa de Cultura, és útil.
Quantitats d'exposicions es vénen
realitzant mensualment, totes elles
sota la direcció d'Antoni Vicens. En-
horabona!

• Es cansaran els entrenarlors de
Futbol Sala locals de treballar hores
i hores sense rebre cap ajuda?

• L'amic Maikel canvia el «logo-
tipo», tan simpàtic i atractiu com

Club d'Esplai «Alhada»
El responsable i grup de monitors

del Club d'esplai Albada, volem co-
amnicar que complint-se enguany el
dese Aniversari de la federació del
Club (i 13 del seu naixament), rea-
litzarem una seric d'activitats extra-
ordinaries pels nins i cls seus pares.

Estan  preparant un curset de
cuina i un de tall i confecció, per
poder realitzar coses senzilles amb
aquestes dues matèries.

Volem notificar-vos també que si
Deu vol, el pròxim dia 20, a l'Audi-
tori Municipal se celebrara cl Fes-
tival d'acabament de curs. També re-
cordam que ja esta oberta la ma-
trícula pel Campament d'estiu, que
tindrà Hoc a la Colônia de Sant Pe-
re, dels dies 13 al 19 de juliol.

sempre, on hi veim un Maikel molt
pensatiu amb capcil i gairebé a l'es-
til Tomeu Pcnya. M2

Y OTROS

FACILIDADES DE PAGO HASTA CINCO AÑOS

• l ejuna AUTOMOVILES
Passeig Ramon Lluil, 12 - Tel. 582368 	 Felanitx

Compruébelo.

Carrer de Campos. 51 - Tel. 531521
,........i 	t ....-.•., r+. 116.1.1-

C)PEL Sim	
Nteprt-s 	 experwrwia

RESTAURANTE

CAN PEDRO
C/. Vapor Santueri, 73	 Carret. Porto-Colom - S'Horta

Tel. 825447 PORTO-COLOM

Les comunicamos que hemos añadido a nuestra carta:
CARNES: Lechona asada, paletilla de cordero, entrecot a la pi-

mienta, bistec, escalope, lomo de cerdo, etc.
MENUS ESPECIALES — PRECIOS POPULARES

COMUNIONES Y BODAS




