
Com cade any, en , la diada del Corpus, se celebra a tot -31-red d'Es-
panya una collecta extraordinaria a benefici de Caritas, No cal insistir,
uerque es prou evident, que aquesta demanda d'ajuda cille fa Caritas es
una interpelació seriosa al sentit de responsabilitat de les comunitats
cristianes que, en celebrar l'Eucaristia, haurien de refermar més i més
el seu compromis amb tots els marginats del món.

Recordar que també hi ha pobres entre nosaltres pot semblar. una
ximpleria innecessària, però l'experiència demostra que no hi ha tal. Les
comunitats cristianes han ide .mantenir, mitjançant oportuns recordatoris
com el del Dia del Corpus, que la seva opció a favor dels indigents no es
de cap manera una opció adjetiva al nom de cristià, sinó que li es total-
ment substancial. Alla on no hi ha esperit de solidaritat, compassió, lluita
per la justicia, no hi ha Església i per tant no hi ha autêntica celebració
de l'Eucaristia. Quan el ritu perd la seva substantivitat, que r en aquest cas
es de comuna-unió (comunió), llavors queda banalitzat i-perd tota signi-
ficança. No es un memorial de la mort i resurrecció del Crist i, ,alhora
una promesa del banquet • escatològic del Regne on s'hi asseuran tots els
coixos, cecs i baldats de la Història, sinó que és una .devoció» intnascen-
dent que només servira per passar l'estona.

-Dietrich Bonhoeffer,,aquell jove teòleg alemany que Hitler va fer mo-
rir penjat d'una forca, de la presó estant, va escriure a un amie seu: «No
és l'acte «religiós» que fa un cristià, sinó la seva participació en el sofri-
ment de Déu en la vida del món... L'acte «religiós» es sempre parcial, lat
fe es un tot, un acte vital».

Paraules ben dignes de meditar.
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El President de l'Asse blea
	

Corpus Christi, Dia Nacional
d'Extremadura a Felanitx

	 de CAritas

Corn ,cada any, la Consekleria de
Sanitat ha duit a terme l'anàlisi de
les aigiies de les platges' dè l'arxi-
pèlag.

Dimarts passat a vespre, rendi
visita a Felanitx el President del
Parlament d'Extremadura Antonio
Vázquez, ,e1 qual era a MallorNa,
juntament amb els membres de la
mesa, convidat oficialment pel Pre-
sident del Parlament Balear Cristõ-
fol Soler.

El Sr. Vázquez, que vingu4 acom-
panyat de girti!ifOl'Soler ï alguns
parlamentartS balears, fou rebut a
l'Ajuntament pel Batle, el conseller
Andreu Riera i gairebé tots els
membres de  la Corporació. A la sala
d'actes Miguel Riera adreça una
lutació a la que correspongué er-
President extremeny i s'intercanvia-

Els resultats obtinguts, segons els
barems de la Directiva 76/160 de la
Comunitat Económica Europea, re-
flexen un estat excellent a gairebé
totes les platges de Balears i concre-
tament totes les del nostre terme
han merescut aquesta qualificació.

Es més, darrerament el Director
de l'Institut de Relacions Europees
ha comunicat al nostre Ajuntament
que les platges de Cala Marçal i Ca-

ren obsequis. El
ga també de la
ment a l'Ajunta
Després es ding
Extremadura, on
ment amb la no al

tremenya felanit
de l'entitat Feli
de la paraula i s
laren també els
laments i tanca 1
hibició de balls
folklòric «Mar y

L'Ajuntament
tants amb un sop
de Portocolom.

la ;Ferrera han obtingut per tercer
anys consecutiu la Bandera Blava
que concedeix la Comunidad Euro-

Ens satisfan de debò aquests fets,
ara bé som conscients de que a l'è-
poca de l'any en que ha analitzat les
aigües la Conselleria no permet un
optimisme desmestírat ja que l'im-
portant es que l'excelencia de les
seves aigiies es mantengui durant la
temporada estiuenca que es quan
se'n fa ús i quan suporten les agres-
sions mes fortes per part de l'en-
torn huma.

Sant Joan Pelós
Enguany Sant Joan Pelós ballarà

el dia de la festa del Precursor, o sia
dimecres dia 24.

La sortida del popular grup del
sant dançaire sera cap alla les 7 del
capvespre i farà l'itinerari de cos-
turn.

Hem d'avançar als nostres lectors
el fet de que hi haurà rellevament
de protagonista. En Jaume Barceló
que des de fa un grapat d'anys havia
encarnat Sant Joan, s'ha retirat i ha
cedit el paper a Antoni Adrover
(Lluent),un bon dançaire forjat tain-
bé en el si de S'Estol d'Es Gerricó.

Ajuntament de
Felanitx

ANUNCI

A causa de les altes temperatures
i a la sequera prolongada del nostre
Ambit mediterrani, es comunica a la
població que abans d'encendre un
foc amb qualsevol finalitat (ja sia
per regeneració de pastures, elimi-
nació de residus, control de vegeta-
ció, etc), prengui les mesures pre-
ventives necessaries que evitin el
començament d'un incendi forestal.

Amb tal motiu, es prega que, da-
vant la realització d'un foc d'aquest

,E1 I3atle viatjá:-
la Paris ainb
President del CIM

dijuos a dissabte de la—setma-
, na Passada, el Batte va Viatjar a Pa-
ris, convidat pel Président del Con-

, sell Insular de Mallorca, senyor
! Joan Verger, per conèixer diferents
I sistemes de gestió i explotaci6 d'un
servei d'aigua potable. El viatge,
promocionat per la «Compañía Ge-
lierai de Aguas de España» va con-
sistir en una visita detinguda de les
installacions del «Sindicat des Eaux
de l'Ile de France» que abasteix
d'aigua potable una vasta zona alre-
dedor del nucli urbà de Paris, que
compren 144 ajuntaments de la re-
gió d'Ile de France, habitada per
quatre milions de persones.

El Sindicat es el primer distribui-
dor d'aigua de França i el tercer
d'Europa. Les seves oficines i ins-
tal-lacions són les més modernes del
món i els esforços tendents a la mo-
dernització de la companyia són
continus.

tipus, l'interessat es personi a l'A-
juntament (negociat de registre),
per solicitar un permis (gratuit)
per encendre foc.

Felanitx, 15 de juny del 1992.
El Batle:

Miguel Riera i Nadal
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Les platges en un estat excel.lent
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INFORMA

EL TIPO LE DA MIL VUELTAS
AL QUE QUIERA. •

PRUEBELO. SE LO PRESTAMOS.
Deeds hoy todos los qua qukess

pueden prvbar nuevo Tipp, de.

una o mšl vueltas en 61, posed° •

prueba, consprobar su consumo o

medir sus prestaclones. Ater-

queue a su corstteloarlo, pids

una du y prusbe un codse qua

lo Induye todo desde 1.387.000

pesetas. Predo Llave en Nano:

IVA, transports, matrkuladón,

impuesto muroldpg, piscas

mat:dada, guts' de gestoda,

IDENTI FIAT, 2 Moe

de FIAT ASSISTAN-

CE y promoción.

HEM
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Cone...mark, Of idal.

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

FELANITX

FE LAN1TX
St:tin:marl d'intcress )s locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

SAN'TOSAL

Dis. 20 Sta. Florentina
Diu. 21 St. Lluís Gonzaga
Dill. 22 St: Pauli de Nola
Dim. 23 Sta. Agripina
Dim. 24 St. Joan Bapta.
Dij. 25 St. Guillem
Div .26 St. Pelai

LLUNA
Quart minvant (l ia  2:i

COMUNICACIONS
AUTOC.rkR.S

Felanitx - Palma: Dies feiners
a les 6.45 (excepte dissabtes). 8,
10, 14 i 18 n Diumenges 1 fes-
Um, a les 8, 14 19 b

Palma - Felanitx des de Testa-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 1-19,30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 1415, 17 i 20'30 h.
Diumenges i festius, a les .9, .
12'30, 15'30, 17 j 20'30 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 9 •30, 16, 17'30 i
21 h. Diumenges i festius, a les
9'30, 13, 16, 18'15 i 21 h.

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

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

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

Paltna-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 	 Gaya-Melis
D iumenge: 	 Miquel-Nadal
Dilluns: 	 Jaume Rotger
Dimarts: 	 Amparo Trueba
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc Pifia
Divendres: 	 Gaya-Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365 • Policia local
582200

Funerhria Felanitx
580448-581144

Ambulto.nci
581715 - 580051 • 580080

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

LA BANDERA BLAVA
El Director de l'Institut de Rela-

cions Europees-ha_ccimunicat-a
juntament que les platges de Cala
Marçal i Cala Ferrera han obtingut
per tercer any consecutiu la Bande-
ra blava que concedeix la Comuni-
tat Econòmica Europea.
PERSONAL

Ahir, dilluns, varen esser contrac-
tats, després de la selecció previa
feta la setmana passada, tres opera-
ris temporals, els senyors Miguel
Barceló Obrador, Jose Maria López
Montañés i Joan Adrover Oliver, i
un electricista, el senyor Sebastià
Roig Obrador.

El passat dia 10 fou contractada
per una plaça de netejedora, funcio-
naria interina, la serryora Maria
Magdalena Valens Pons.

Ahir, dilluns, varen tenir lloc les
proves per a seleccionar les perso-
nes que ocuparan tres places d'ope-
raris d'ajuda domiciliaria, que co-
mençaran a prestar els seus serveis
a principis del mes de juliol. Varen
resultar seleccionades les senyores
Juana Moragues Vadell, Monserrat

Sez Varona i Maria Concepción
Matellan Galende.

L:ac tual -equip 4e- guizezn..&la 4uto-..
posat intensificar i millorar l'assis-
tancia social a les personas que, a
causa de la seva edat i de malalties
i minusvalues de tot tipus, necessi-
ten d'una ajuda temporal o conti-
nuada.

Ben prest sera contractada una
segona assistenta social que, junta-
ment amb l'actual, sera l'encarrega-
da de coordinar i organitzar aquest
aspecte de l'actuació municipal.

Aquesta setmana, després de fetes
les proves pertinents i realitzat un
curset a l'Escola de Policia Local de
Palma, s'ha incorporat a la plantilla
de la Policia Local l'auxiliar senyo-
reta Luisa Alonso Ramon.

Avui, dimarts, a la mateixa Esco-
la de Policia Local, han començat
les proves per a seleccionar, de en-
tre els trenta vuit aspirants presen-
tats, els dos policies locals que
cobriran en propietat dues places
cobertes ara interinament.

Amb la incorporació de la neteja-
dora contractada dia 10 són tres les

personas que tenen cura de les de-.
penclancies de la Sala, la Casa' de'
Cultura, el Collegi «Joan Capó», el
parvulari adscrit al mateix centre i
l'Auditori Municipal.

Ara resten pendants de contracta-
ció la segona assistenta social i un
aparellador.
LA FEDERACIO D'ESPORTS
DE MINUSVALIDS

Pel proper dia 27 de juny, la Fe-
- cIrratia-trEsporrs de Minttscalids
amb collaboració amb l'Associació
ASSMILL de Llucmajor, realitzarà
una concentració de vehicles que
tendra un caracter lúdic. Hi podran
participar per igual els minusvalids
i els seus acompanyants. La sortida
sera a les 11 des de Llucmajor i l'i-
tinerari sera el següent:

Llucmajor, Campos, Saqtanyi, Por-
to Petra, Cala d'Or, Portcolom, Fe-
lanitx, Manacor, Vilafranca, Montuï-
ri, Algaida i Llucmajor.

La Federació Balear d'Esports de
Minusvalids facilitara informació a

„ totes les persones interessades. Te-
lefon: 411449.
ADJUDICACIONS

La setmana passada varen esser
adjudicades provisionalment I e s
obres de repavimentació i millora
de la carretera de S'Horta a Cala
Ferrera. La subhasta tenia un preu
inicial de 56.883.173 pessetes i va es-
ser adjudicada a la firma Aglomera-
dos Felanitx, S.A. per 41.467.173 pes-
setes.

Les obres començaran, una volta
acabada la temporada d'estiu, a
principis del mes d'octubre.

També varen esser adjudicats pro-
visionalment alguns dels llocs del
Parc Municipal destinats a la venda
de menjars i begudes.

El restaurant fou adjudicat a José
Maria Alio Valiria per la quantitat
de 150.000 pessetes.

La Barra americana (núm. 12) a
Jose Mesquida Manresa per 569.000
pessetes.

El quiosc-bar núm. 20 a José
Torres Cardona per 210.000 pts.

El quiosc-bar núm. 11 a Bona-
ventura Boyer Sagrera per 251.000
pessetes.

Els quiosc-bar núm. 37 a Bona-
ventura Boyer Sagrera per 126.000
pessetes.

La Terrassa-bar núm. 44 a Sebas-
tià Oliver Ramon per 531.700 pesse-
tes.

El quiosc-bar núm. 3 a Jose
Mesquida Manresa per 431.000 pes-
sates.
.TARDINS

A partir d'aquesta setmana, els
jardins municipals són regats amb
aigua depurada procedent de la de -
puradora de Felanitx.

VENDO CASA en C/. Alou, 10 de
Felanitx (junto Mercado).
Informes, Tels. 580505 y 581574.

SE TRASPASA

Boutique SABHA
C. 31 de Marzo, 20

Precio interesante

Tel. 582643 noches



Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

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

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
DIVENDRES 19-6-92
	 VIERNES 26-6-92

Alcachofas rellenas con
	 Trempó Emperador

ensalada 	 Chuleta de Avila
Merluza a la salsa verde 	 Tarta aniversario.
Tarta aniversario	 Vino Bach.
Vino Bach
ChampOn Delapierre c. negro
Café, copa y puro
	 Cafe, copa y puro.

Champán Delapierre c. negro.

2.500 ptas. 	 2.600 ptas.

También podrá optar por nuestro servicio a la carta, y nues-

tras especialidades de CARNE A LA BRASA.

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

FELANITX

Ajuntament de Felaniix
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA

MOMISSIO DE GOVERN DEL
DIA 8 DE JUNY
A la Sala d'Actes de la Casa Con-

sistorial de la Molt Lleial Ciutat de
Felanitx, a les vint trenta hores del
dia vuit de juny de mil nou-cents
noranta-dos, es reuní la Comissió de
Govern, en primera convocatória,
per celebrar sessió ordinaria, sota
ht Presidencia del Batle Sr. Miguel
Riera i Nadal i amb l'assiste.ncia
dels Tinents de Batle Srs. Pedro
Massutí Monserrat, Antonio Nadal
Cerdzi .i Francisco Garcia Perez, as-
sistits pet Secretari habilitat Sr. Jo-
se Fuster Mcsquida - i per l'Interven-
tor habilitat Sr. Antonio Obrador
Picó.

S'aprovaren per • unanimitat !els
següents acords:

S'aprova l'aeta -de la sessió arite-
rior.

S'aprova l'expedient núm. 1 de su-
plements de credit mitjançant
transferencies de credit.

S'aprova l'expedient núm. 1 de
modificació de credit per ampliació
de credit.

S'aprova i s'acorda el pagament
de la factura de subministrament
de nous ordinadors municipals.

S'acordd deixar damunt la taula
Ja concessió ciel servei d'ajuda a clo-
micili al titular de l'expedient 32/
92. ..

S'acorda accedir a diverses soHici-
tuds dc nins per anar a campa-
ments d'estiu.

S'aprova el projecte dc pavimen-
tació d'una pista policsportiva a Sa
Mola.

Es concedí un improrrogable ter-
mini d'un any per a la finalització
de les obres concedides a la Sra.
Ana María Binimelis Alou.

S'acorda estimar el recurs de re-
posició interposat pel Sr. Raimundo
Fernandez Giménez contra l'acord
de la Comissió de Govern de data
27 d'abril de 1992.

S'informa favorablement la
eitud del Sr. Rafael Grimait Adro-
ver, quant a la formació de nucli de
població.

S'acorda concedir llicencia a Co-
Hasa i Banca Abel Matutes Torres
per a l'ampliació i reforma de l'edi-
fici existent al P. Ernets Mestre, 56.

S'acorda concedir llicencia al Sr.
Bartomeu Mascaró Sastre per rea-
litzar obres al c/ Horts, 18.

S'acorda concedir llicencia al Sr.
Antonio Roig Timoner i Margarita
Chilia Bennassar per realitzar obres
al c/ Rodrigo de Triana, 6.

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

Cafeteria S'ALGAR
Vos comunica que ja es troba oberta

i vos ofereix els seus serveis.

Especialitat en tapes i berenars

C/. Algar, 37	 PORTOCOLOM

Per P. Xamena

1913

Octubre, 12.—Els biciclistes Bartomeu Roig de Ciutat i Sonic') Febrer de
Felanitx es provaren amb una carrera de Manacor a Ciutat i retorn, o sia
96 Km. Simó Febrer guanya el premi de 1.000 pies.; cmpra 3 hores, 2 mi
nuts i 40 segons.

Octubre.—Els porcs grassos es paguen a 12 pessetes l'arrova. En aquest
temps ja hi havia a Felanitx industrials que es dedicaven a fer sobrassades
i altres conserves de pore.

Octubre.—Escissió en el partit conservador. Es formaren els partits
dels «idóneos» (Eduardo Dato) i «mauristes» (Antoni Maura).

Novembre, 9.—Eleccions de regidors de l'Ajuntament. Guanyaren els
conservadors.

Novembre, 26-28.—Festes de la Miraculosa a Ca ses Monges de la Cari-
tat. Beneïren una custòdia i una tenda per a l'exposició del Santíssim. Pre-
dica D. Francesc Sitjar.

Novembre, 26.—Morí anegat en el Port un fill del cabo de carabincrs.
Desembre.—Any molt sec. Mona gent no ha pug,ut sembrar.
Registre parroquial de Felanitx: Baptismes 207. Casaments 66. Albats

23. Morts adults 128.
Bibliografia: Almanaque de El Felanigense para 1913 (Impremta

B. Reus).
Francisco Torrens Nicolau, Bosquejo histórico del insigne franciscano

V.P. Fr. Junípero Serra (B. Reus, 1913).

1914 ••.
Gener, 1.---Entra l'Ajuntament nou. Fonc elegit batle D. Joan Calcien-

tey (Conservador) per 12 wits i cinc en blanc (faltava un regidor). Va
csser batle fins l'any 1918. L'amo En Guillem Puig s'havia negat a que el
tornassin reelegir.

Gener, 6-11.—Es predica la Missió a Cas Concos. Era vicari Mn. Fran-
cesc Monserrat.

Gener.—EI blat va a 33 pies. els-100 quilos. El Vi WI a 25 ptes. els 100
litres. Un jornal de picapedrer era de 2,75 ptes.

Febrer.—Hi ha pigota i rosa. •
Febrer, 2.—Beneïren el -retaule de l'altar major de la capella de les

monges de la Providencia.
Febrer, 8.—D. Miguel Monserrat, felanitxer resident a Argentina, ofe-

ri un banquet a 105 pobres dc Felanitx. Costa 500 ptes.
Febrer, 28.—Funeral a Ia Parròquia pel general Polanieja, ordenat pel

govern.
Abril, 19.—Diumenge de l'Angel. Estrenaren l'enrajolat non de l'esgle-

sia de Sant Salvador.
Maig.—Any dc secada. Han de treure l'aigua de la font amb una

bomba.
Maig.---Es construeix • el passeig davant l'Estació Enológica. 	 • -
Maig, 25 i 26.—Plogué fort i per davers el Collet onant en el Port feu

un flibló que se'n dugué arbres de rel.
Juny.—Aquesta anyada plogué molt poc; no segaren i molts ja rio ha-

vien sembrat.
• Juny, 1.—S'installa en el Port un convent de monges de la Caritat,

Ia casa veinat de l'església.
Juny, 10.—En el carrer major, un carro conduit per un allot ya atro-

pellar un home sord i curt de vista.
Juny, 11.—Festa del Corpus. Predica D. Andreu Servera; a la proces-

só hi assistiren les dues músiques de conservadors i !liberals.

Església avui

Obertura d'una escola
professional salesiana

MOSCOU.—La propera tardor
s'obrirà a Moscou una escola pro-
fessional d'arts gràfiques dirigida
per salesians. El conveni ha estat
firmat pel rector major de la con-
gregació, P. Egidi Viganó, l'assessor
d'educació de la capital rusa, Kesina
Lubov i el professor Felix Kusne-
zov, de l'Academia de les ciències
dc Rússia. El Vis (Voluntariat In-
ternacional per al DesenvOlupa-
ment),. i el Vises (Voluntariat.d'ini-
citives de desenvolupament eco-
númic i social), collaboraran en
l'aspecte material i tècnic ciel pro-
jecte. L'ajuntament de Moscou llo-
garà per 50 anys l'edifici de l'«.Es-
cola 205» als salesians, els gnats
s'ocuparan de restructurar-la i pró-
veiran el personal dirigent i part de
l'administratiu i docent. Es tracta
—explica P. Egich Viganó— «d'una
collaboraciú per formar la joventut
amb grans ideals cristians: després
de setanta anys d'una estructura
atea, hi ha fam i set de tot això».

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

,
SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL,

al lado del Bar Gomila.
Informes: Tel. 580536.

REPAS D'EGB, Matemàtiques BUP
i ANGLES tots els nivells.
Informació: Tels. 581946 i 824771.

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

ESTUDIANT DE MAGISTERI dóna
classes de repas cl'EGB al Port.
Informació: Tel. 580328.

SE NECESITAN PERSONAS para
ensartar perlas, hacer nudos y cor-
tar collares.
Informes, Tel. 580977.

S'acorcld llogar cl local ubicat a
Cas Concos c/ Major cantonada c/
Sant Nicolau per a ser destinat a
centre cívic-cultural.

S'acorda contractar amb Mallor-
quina de Contratas, S.A. les obres
d'enrajolat de la voravia del carrer
Carme de Portocolom.



ANIVERSARIO

Da Antonia Lladó
Andreu

(Vda. de A. Rosselló)
1-9-1899-25-6-1981

I.P.V.

Las misas que se celebrarán
el próximo jueves dia 25, en
la iglesia de San'Alfóriso y en
la parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de Porto-Colom, serán
aplicadas en sufragio de su al-
nia.

FELAN1TX

La segona edició de
Felanitx ahir
Dijous de la setmana passada, a •

la Casa de Cultura tingué lloc la pre-
sentació de la segona edició del lli-
bre de fotografies «Felanitx ahir I»
realitzat per Mn. Pere Xamena.

Aquesta reedició l'ha portada a
terme el Centre Cultural de Felanitx
i fou cl seu Director Antoni Vicens
qui la presenta •i justifica car, se-
gons digue, t'ou la insistent demanda
del public.lu que decidi aquesta en-
titat a fer-la.

El llibre per al qual s'aprofitaren
els fotolits de la primera edició, ha
estat imprés a Gràfiques Llopis i se
n'han corregit alguns errors.

Noces d'Or Religioses
Diumenge dia 28 a la missa de les

8 del vespre, a la parròquia, Mn.
Pere Xamena i la seva germana Sor
Antònia donaran gracies a Den pels
seus cinquanta anys de sacerdoci i
vida religiosa.

Hi conviden cordialment tots els
fidels.

Recital de piano
Demà diumenge, a les 930 del ves-

pre, a la Casa Municipal de Cultura,
Na Maria Victòria Cortes Pomacon-
dur oferira un recital de piano amb
peces de Mozart, Liszt, Ravel, Rach-
maninoff i Montsalvatge.

Aquesta jove pianista ha realitzat
eursets de tècnica i interpretació
amb prestigiosos professors de l'es-
tat espanyol, i de l'estranger i ha do-
nat concerts a diversos indrets de

i al Conservatori del Liceu de
Barcelona.

La renovació de director al
col.legi Joan Capd i a l'Institut

Han continuat les consultes pre-
ceptives per a la renovació del càr-
rec de director al collegi Joan Capó
i a l'Institut de Batxillerat.

Al Joan Capó es presentaren a l'a-
Provació del Consell escolar dues
candidatures, la que havia aconse‘•
guit el suport majoritari dins el
claustre de professors, i la d'Antoni
Caldentey. Aquest cop, la darrera
fou la que aconsegui major nombre
de vots, amb 9 dels 15 emesos.

Pel que fa a l'Institut, l'única can-
didatura presentada encapçalada per
Loura Cantón i que aconseguí el su-
port de mes de les tres quartes parts
del claustre de professors, no obtin-
gué la majoria absoluta dins cl Con-
sell de Centre a les dues votacions
que s'hi feren.

Fi de curs de l'Ecola de Ball
Infantil i Juvenil

Divendres a vespre, aquesta Esco-
la de Ball celebra un festival de fi
de curs a l'Auditori Municipal, al
llarg del qual actuaren els distints
grups, des ciels triés petits als mes
grans i al final aquests expressaren
el seu agraiment a la professora
Apollória Rctger amb diversos obse-

quis.
Collaboraren en el muntatge de la

vetllada els pares dels joves balla-
- dors. 	 -

Teatre a Son Macià
Avui dissabte, a les 9,30 del ves-

pre, en el saló parroquial de Son
Macià, el grup de teatre d'aquellu
població posara en escena l'obra
original de Sebastià Nicolau «Si
això es guerra, que no vengui sa
pau», obra que sera estrenada pre-
cisament en aquesta ocasió. També
es muntarà el sainet «Ets apuros de
Na Bet Maria».

La recaptació —l'entrada valdrà
300 ptes.— sera destinada a les
obres dé: millora del mi.itieix saló
parroquial.

Comparses de Felanitx a les
Festes de Primavera de Manacor

El diumenge dia 7 de juny, dues
comparses felanitxeres foren pre-
sents u la desfilada que dogue les
Fires i Festes de Primavera de Ma-
nacor, dues colles integrades per
participants de les passades festes
del carnaval de Felanitx que hi fe-
ren un ,paper excellent.

També hi assisti la Banda de Tam-
hors de Rafel Simonet que, com
sempre, catalitza l'atenció dels es-
pectadors.

Trobada d'Escales de Ball a
Portocolom

El passat dia 6, a Portocolom se
celebra una trobada d'escoles de
ball popular mallorquí a la que par-
ticiparen les escoles «Aires Vilafran-
quins», la de l'Obra Cultural de
Campos, l'Escolu de Ball de Felanitx
i la de Portocolom. L'aplec tingué
Hoc a la plaça de Cas Corso i esde-
vingué molt animat.

El mateix horabaixa, l'Escola de
Ball de Felanitx havia ofert una ac-
tuació als residents de l'hospital.

Les Escoles de Ball de Felanitx i
Portocolom agraeixen molt, especial-
ment la collaboració rebuda per
part dels pares dels seus alumnes.

Concert de la Coral de Felanitx a
Portocolom

Avui dissabte, a la missa de les 8
del vespre de la parròquia del Car-
me de Portocolom, la Coral de Fe-
lanitx interpretara els cants propis
i després, sota la batuta del seu di-
rector Jaume Estelrich oferirà un
concert.

Aquesta actuació de la Coral a
principis d'estiu al port s'ha fet ja
tradicional i ha tengut sempre molt
bona acollida per part del públic.

Video i Col.loqui sobre el Camf
de Santiago

El proper (M'uns dia 22, a les 930
del vespre, a la Casa de Cultura es
projectara cl video realitzat per un
grup de pelegrins que el passat mes
de maig feren el Canif de Santiago
a peu.

Hi son convidats tant agnelles per-
sones integraren l'expedició com
les que estiguin interessades en fer
algun dia aquesta ruta des de Ron-
cesvallcs, o, senzillament els que ten-
guin curiositat per conèixer i
gar sobre el camí de Sant Jaume.

Club d'Esplai 'Macla
FESTIVAL DE FI DE CURS

Avui dissabte, a les 7,30 del cap-
vespre, l'Auditori -Municipal farem
el Festival de fi de curs, al qual vo-
lem convidar molt coralment tots
els pares i amics del nostre club.

També des d'aquestes pagines vo-
lem agrair la collaboració de totes
les persones que ens ajuden en la
nostra tasca, i avui d'una manera
especial a les nostres amigues
Apollônia i Miquela, que - han donat
un petit curset de cuina i tall i con-
fecció, que ha estat seguit per un
grup de mares. Esperam novament
Ia seva ajuda al començament del
proper curs.

Per últim volem recordar que la
matricula pel Campament d'estiu
acaba el pròxim dia 25, i que poden
inscriure's del 21 al 25 de 6 a 8 del
capvespre.

Una vegada més gracies a tots.
Els monitors

Llar de la Tercera Edat - liners°
EXCURSIÓ.—Dimarts dia 23, ex-

cursió a Valldemossa (berenar de
panada), Banyalbufar, Estellencs,
Es Grau (dinar), Andratx,.Port d'An-
dratx, -Ef Toro, Portals, etc. Sortida
a les 9 h. Inscripcions els dies 19,
20 i 21, d'il a 13 a la Llar. Preu,
1.600 ptes.

Adoració Nocturna
VIGILIA DEL CORPUS

Avui dissabte, a les 9'30 del vespre
a la capella de la Caritat, Vigilia p ú-
Mica (l'Ad oració Nocturn a.

Creuada de l'Amor Divf
MISA SUFRAGI

Avui dissabte dia 20, la missa
de les 7 del capvespre de l'església
de Sant Alfons, serà en sufragi de
Miguel Estelrich Juan.

SE NECESITA CHICA para traba-
jar en BAR.
Informes: Tel. 824976.

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx.
Calle ancha, 9 m. fachada. Salida
a 2 caltes y corral muy grande.
Informes: Tel. 580651.

VENEM. DUES BICICLETES (nin i
nina). Totes dues 16.000 pessetes.
Informació, Tel. 581242.

vida social
NAIXEMENT

A Palma, els esposos Salvador Gó-
mez Senties i Maria Francisca Ro-
driguez Ouetglas, han vista alegrada
la seva llar amb el naixement del_	 _
sen primer fill, una nina preciosa,
que rebrà el nom de Victòria.

Felicitam cordialment els novells
pares.

PRIMERES COMUNIONS

Dissabte passat, a l'església de
Sant Alfons, va rebre per primera
Negada l'Eucaristia el 

.

.nin Asencio
Fernández i el sendema, al mateix
temple la reberen Eva Rodriguez,
Jaume Cabrer i Sandra González.

També diumenge passat, a l'esglé-
sia del Convent, reiné la primera Co-
munió la nina M.  Antònia Piña Ni-
cotan.

I al santuari de Sant Salvador la
varen rebre els germans Miguel An-
gel i Jaume Rigo Prohens.

Felicitam els noucombregants, fe-
licitació que feira extensiva als seus
pares.

Fl DE CARRERA
Ha obtingut la llicenciatura en

Ciències Econòmiques i Empresa-
rials a la -Universitat Autónoma de
Barcelona, el jove Joan Bordoy Va-
quer.

Rebi la nostra mes cordial felici-
tació.

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

Depilación Paquita
(PENTINA)

Comunica a sus clientes que para un
mejor servicio desde el 15 de Junio al 30
de Septiembre, los sábados y lunes les
atenderá en C. Cuartel, 54 de Porto-
Colom, y de martes a viernes en Felanitx
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C/. Plaça, 12 - Tel. 581821 - FELANITX

Ya están
aquí las

rebajas de
verano

Aprové-
chese!

Descuentos del
30 al 50 ° 1 0

Electrónica SOLBIN
Emisoras homologadas marinas

Teléfono móvil
Telefonía y equipos complementarios

Distribuidor TELYCO. (Grupo Telefónica)

C. Costa Llobera, G 	 Tel. 827265

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

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

I vos recordam que tenim obert sempre i que feim tota casta
de menjars per emportar-se

GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

FELANITX

LES PAPERERES

Sr. Director:•
Sempre havia pensat que les pape-

reres eren un objecte útil i la seva
missió decorativa era molt relativa,
per?) a la vista de lo que passa per
tiqui veig que no es aixi. M'expli-
caré:

Anant al Port, al revolt del Pi de
Sa Pols, hi ha uns bancs, que dit
sigui de pas estan gairebé sempre
buits i just devora, perfectament si-
mètriques hi ha conocades ¡quatre
papereres! Seguint cap al Port, al
petit jardí existent entre els carrers
Cristòfor Colom i Pescadors n'hi ha
altres quatre, en un redol no més
,gros de deu metres, quadrats. Estic
Segur que ámb aqóests dos llocs S'hi •
troben major nombre de papereres
que en tot el Port i, naturalment,
els nostres carrers estan plens de pa-
pers i tota casta de brutor.

Pens que seria bastant positiu que
el responsable d'aquestes zones «de
embellecimiento» pensas seriament
en rompre la simetria, deixas una
sofa paperera, que sé cert que n'hi
ha ben prou,,,i les altres : sis fossin
distribuïdes Per altres zones total-
ment mancades d'aquest servei.

Un del Port

SEMBRAU ARBRES
Sr. Director:
Voldria fer una proposta a l'Ajun-

lament, ju,tament ara que tenen
una partida de carrers a l'aire.

Felanitx i Portocolom de cada ve-
gada té menys arbres pels carrers,
uns es moren i d'altres els maten. A
Sa Capella han asfaltat de bell nou
els carrers i han tengut molt d'es-
ment a posar arbres aprofitant les
obres. Ara que el carrer de Santueri
i de Campos estan en obres, dema-
naria a l'Ajuntament que sembras-
sin arbres perquè Felanitx tengui un
poc més de verd.

Moltes de gracies.
Un Felanitxer

DOS CONSELLS ESCOLARS
INCOHERENTS

Benvolgut Tomeu:
Aquesta setmana Oran celebrat

dos Conseil Escolars, el de l'Institut
i cl (lei Joan Capó, ambdós per elegir
nou Director. Els dos Consells han
tengut un denominador comú: la in-
coherència, incoherencia del Conseil
amb cl Claustre de Professors. Al
Joan Capó el Conseil elegi un Direc-
tor que el Claustre havia rebutjat i
a l'Institut el Conseil no va donar el
vist i plau a l'única candidatura pre-
sentada i que havia tengut el suport
majoritari del Claustre.

En definitiva, que si no canvien
les coses a Felanitx podríem tenir
dos directors als centres d'ensenya-
ment públic que no tendran el su-
port del professorat. Quin poble el
nostre, on fins i tot n'hi ha que han
oltat cama als seus ideals i no es

SU p per quê, ni per qui.
N'Observador

REFORMA AL MERCAT
Senyor Director:
Les obres del Mercat havien cie

durar vuit mesos i ja passen els dot-
ze i no se sap quan acabaran, però
el que m'ha cridat l'atenció ha estat
que s'hagin eliminat les teulades que
protegien els tres portals d'accès al
Mercat directe del carrer, o sigui
tots els portals llevat del que esta
baix de la porxada que dóna a l'A-
juntament. La feina es- Veu que és
un mal te toc pesta, perquè queda
una paret que romp les vidrieres su-
periors.

Jo vaig tenir el privilegi de veure
bastir °quest edifici executat per
l'Ajuntament Republica i projectat
per l'arquitecte Francesc Roca, no
entenc a què ve aquest canvi gratuit
i que convendria saber si dins les
obres magnes de reforma del Mer-
cat, això estava previst, perque si es
així ,e1 Sr. Mora que el va comanar i
gestar en quatre anys s'haurà cobert
de glòria.

Demanaria a aquest Ajuntament
-que tornas,a posar les teulades que
han csbucat perquè al projecte ori-
ginal hi eren i les hi posaren per
qualque cosa.

M. Adrover

Una guia turística
de Portocolont

En Tomeu Llopis, juntamcnt amb
Juan Kings, S.A., acaba de treure a
hum una guia de Portocolom, a la
qual amb una presentació gràfica
força atractiva, s'ofereixen una serie
de dades que poden resultar ben in-
teressants pels visitants.

Els horaris dels autocars, els tele-
fons d'interès i diferents serveis
(medic, religiós, hostatges, restaura-
66, bars, nàutics) es barregen amb
d'altres dades curioses i d'assessora-
ment així com amb un mapa gene-
ral de l'Illa i un plànol de Portoco-
lom.

S'obri amb una breu introducció
del Dr. Miguel Barceló i Perdió,
amb traduccions al castellà, alema-
ny i angles, on es mencionen les pri-
meres referencies documentals del
nostre port i d'una manera molt suc-
cinta la seva.evolució.

Aquesta guia, de la qual se n'han
editat 1(1.000 exemplars es distribueix
gratuitament a Portocolom.

El I Concurs de
Fotografia de
Slaorta

MARGALIDA BINIMELIS,
BRILLANT GUANYADORA

Un jurat integrat per Guillem Fe-
liu, Tomeu Fontcuberta, Joan Cal-
dentey, Jaume Monserrat i Jaume
Binimelis, atorga la setmana passa-
da els Premis del I Concurs de Fo-
tografia de S'Horta, organitzat per
Fotografia JAUME MONSERRAT
patrocinat per l'Ajuntament de Fela-
nitx. Sota el lema «El poble de
S'Horta» es reberen 33 participa-
cions, on queda palesa la imagina-
ció i originalitat dels concursants.
La veritat es que el jurat tenguó
prou Nines per escatir els guanya-
dors. Ei veredicte fou el següent:

1.. Margalida Binimelis Amen-
gual 	 Portell).

2... ,Antònia Binimelis Amengual
(S'Espigola).

Antònia Manresa Adrover
(Aquélls yells temps).

4.a Aina M.a Capá Barceló (Mini-
nos).

M.T.F.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

FESTA DEL CORPUS
Dcm'a diumenge dia 21, festivitat

del Corpus, a les 6 de l'horabaixa,
Exposiiió del Santíssim i adoració
per tots els fidels. A les 7 cant de
Vespre, a les 7,30 Missa solemne
a continuació processó pels carrers
de costum.

Divendres dia 26, festa del Sagrat
Cor de Jesús. A les 8 del vespre Mis-
sa solemne, exposició del Santissim
i Vespres cantades.

Observau que demà diumenge la
missa vespertina sera mitja hora
abans que de costum.

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

VENDO SOLAR en Porto Colom, zo-
na LA FE, 1.377 m2 , valla, agua y
luz.
Informes: Tel. 825123.

PORTO COLOM, PLAZA CAS COR-
SO.,Alquilo locales nuevos. Precio•

convenir.
In14mes: Tel. 734278 (de 10 a 16
h.).

VENC UNA GELERA de dues por-
tes, quasi nova, per 30.000 ptes. I
LLITERA en somier de lamas.
Informació: Tel. 827299.

VOLDRIA COMPRAR UN PRIMER
PIS o planta baixa amb portassa
a Felanitx.
Informació, Tel. 825036.

SE VENDEN PISOS en parte Adua-
na de Portocolom.
Informes, Tel. 825683.

AL.LOTA de 19 anys, s'ofereix per
guardar nins petits.
Informació: Tel. 582068 (a partir
de les 7 del capvespre).
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FELANITX

-Autocares .
1 I f:Q GRIMM

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Per què no crec amb cap po-
litic? Ili puc creure? Prou,fil'ha bas-
tat tots aquests darrers anys. per
donar-ine compte que la- majoria
d'ells sén més falsos que .els . duros
sevillans... ¿Com poden arreglar els
problemes dels altres .si no saben
solucionar els petits inconyepients
que tenen a ca-seva...?

• Ile sentit a dir que E
CAT» tornara obrir abans de- ratty,
2000. Segurament quan ja sera mas-
sa tard. Quan la majoria de comer-
ciants ja han cercat una altra ma-
t:era de guanyar-se la vida. Una re-
forma que ha durat més que ses pi-
ramides... I per cert que els quatre
que aguanten es tipo en Ps «Gitru-
gii» ditten que lo que han fet no treu
cap enlloc. Lo poc guapo que hi ha-
via de dins ho han llevat... ¿Hacían
falta tantas alforjas para este. viaje?
No bastava amb una bona . neteja,
&lien els que han viscut tants d'anys
a la seva ombra...

Però clar, els politics lar a. cases,
moltes vegades, sense pensar massa.
Pere) és més clar que no les paguen
de la seva butxaca, perque. si .f Os
axi, un altre gall cantaria.

De cada dia s'estreny més es re-
dol. Noves lleis, més prohibicions,
més ,papeleo, més taxes, més mcila
Het_ Amb una paraula, de cada dia
és més dificil viure... Jo iene molta
de por de que a un moment..o l'a!-
ire la cosa pot explotar ,i desgracia-
dament ho paguerem tots. -

• Hoy viernes y mañana, días, 19
y 20, de este mes, claro, hay una MO-
VIDA en «UNIC» de espanto. Tres
GRUPOS, TRES. Dan marcha a -can-

«LOS CUATREROS»,' '«LOS
DALTON» y los magníficos «BLACK
CATS» (felanitxers de pura cel* por
más señas). No se trata de ninguna
cinta del Oeste, sino más bien lo con-
trario. Tiros musicales, y cabalgadas
marchosas al son del ritmo freRktico
de estos pistoleros de la música
transvanguardista.

• Bueno, dicen que ya tenemos
PRESIDENTE. Más concretamente
que el C.D. FELANITX ya tiene
mandamases. Hablan si VICENTE
MARTIN, máximo responsable de la
empresa «Foncal» sera el nuevo
«presi» de la entidad blanca, bien
arropado (eso sí) del experimentado
MIQUEL OLIVER que ya conoce de
sobras los problemas de fondo que
suele padecer el Club felanitxer.
¡Bienvenidos scan! ¡Son como agua
de mayo!

• Hemos podido ver el espléndi-
do TROFEO, merecido a todas luces,
conquistado por el magnifico CAZA-
COLES fclanitxer TOMEU VIDAL
OBRADOR, jugador de los BENJA-
MINES del C.D. FELANITX. Un pre-

mio que ha estado expuesto en «CA-
FETERIA CRISTAL». Marcar 76 go-
les es algo fuera de serie. ¡De casta
lc viene al galgo!

• Y no se pierdan el CONCERT
de PIANO a carrec de JOSEP RA-
110N 	HERNÁNDEZ VICH que
tendrá lugar en la «CASA MUNICI-
PAL DE CULTURA>> el día 5 de ju-
lio. Pero antes, M.  VICTORIA COR-
TÊS, en el mismo lugar, interpreta-
ra piezas más clásicas mañana do-
mingo día 21; una joven artista que
apunta muy alto.

• Pocos días quedan para ver las
ESCULTURAS de un artista que tra-
baj a el hierro como nadie, precisa-
mente nadie lo conocerá por su nom-
bre MIQUEL E. GUINARD, pero sí
por «SARASATE». Sólo hasta el 23
hay ocasión de calibrar su arte en la
«TORRE DE SES PUNTES» (Mana-
cor).

• Bien el ambiente que reina en
«CERVECERIA PORTO-MAR» de
Porto-Colom. Bueno si digo «Cas Fi-
detter», nos entenderemos mejor. Y
como dice el amigo Marino (dixit
Marino, va a misa). La birra mexi-
cana «Coronita» hace... ¡furor!

• El pasado lunes reabrió sus
puertas el bar/cafetería/restauran-
te «COSMOS» de PORTO-COLOM.
Con la pompa y el boato de rigor,
pues hubo invitación general a la
clientela. Pudimos comprobar que al
,frente del cotarro está un hombre
experimentado en el mundo de la
hostelería como es el vasco JOSE
LUIS, bien secundado por su espo-
sa MARGARITA, que conserve la es-
beltez y la belleza que en el año 69
le llevó a ser «Miss Baleares» y des-
pues «Mis Fotogenia Nacional»,
amen de otros títulos. Lo cierto es
que a partir de ahora van a ofrecer
a su clientela toda especialidad en
pescados, cocina mallorquina y vas-
ca en toda su amplia gama de gui-
sos y virguerías. Eso si, con simpa-
tía y con oficio. Suerte en el em-
peño.

• Sabemos que dentro de pocas
fechas cierto reconocido «picador»
va a echar los tejos a cierta perso-
na... La clave en «CAS PATRÓ». Un
evento que puede revolucionar el
mundo de la política y la cultura
de les Illes. Dicen algunas lenguas
viperinas que allí estarán los espe-
cialistas de toda la prensa del cora-
zón para no perderse ripio. ¿En ju-
lio? ¿Cuándo? ¡¡Qui-lo-sá!!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

MATRIMONIO DE 67 AROS preci-
sa para atención hogar mujer res-
ponsable, en Portocolom, meses
julio, agosto y septiembre.
Informes, Tel. 750349.

VENDO PISO en C/. Campos, 12-4.°
con ascensor. 140 tri 2. Muchos ex-
tras.
Informes, Tel. 582234.

CIIICA de 15 años, estudiante de FP
1 guardaría niños. Con experien-
cia.
Informes, Tel. 581574.

CHICO ESTUDIANTE de 5.° FP con
carnet de conducir, busca trabajo.
Sólo verano.
Informes, Tel. 581574.

Fútbol Sala

APA COL. ST. ALFONS-
PINTURES MAR, 4 C.D. ALARO, 1

Darrer partit de l'equip de l'Apa
Sant Alfons-Pintures Mar. Els juga-
dors estrenaren equipatge blaugrana
i jugaren damunt una pista recen
pintada, circumstancia que contri-
buí a que cl líder del PLAY-OFF
«B», sortis derrotat.

Els locals practicaren un bon joc,
segurs amb la defensa i en cl con-
traatac. El porter Martinez fou una
peça clau pel triomf, juntament amb
Id revelació de la temporada, Alex
Sibot, que demostra una gran serie-
tat i unes ganes de superar-se

Jugaren: M. A. Martinez, A. Sibot,
A, Leandro, J. Hernandez, A. Mon-
serrat, M. A. Fernandez i LI. Obra:

dor. Els gols foren obra de J. Her-
nandez, LI. Obrador i Miguel Angel
(2).

Aquest gran equip tanca així una
llarga temporada quasi insuperable,
plena de bons resultats.

Diada Estiu '92
Pel proper diumenge dia 28 es

prepara una diada infantil ESTIU
'92, on els equips infantils APA Col.
St. Alfons «A» i 013», juntament amb
el C. P. Lloret i S'Espinagar obriran
les vacances estiuenques. Una diada
que de segur sera ben•acollida per
l'afició local.

LO MILLOR. — Ens quedàrem as-
torats davant lo be que deixaren la
pista de futbol sala, perfectament
marcada i amb uns colors ben vius
que li donen un altra aspecte. Vo-
lem donar l'enhorabona a l'empresa
Pinturas Mar per aquesta bona fei-
na.

LO PITJOR. — Una altra vegada
ens veim obligats a deixar aquest
apartat en blanc. Aquesta setmana,
tot ha estat be.

Escriu: Marino Talavante

Torneo Futbito Verano 92
CADETS
PIPIOLOS IV, 3 - LOS MATAUS,

Un partido bastante disputado
con la superior forma física y buen
juego de los Pipiolos IV. Cabe des-
tacar los goles de Albons.
ES GLOP, 7 - SON MESQUIDA, 1

El equipo d'Es Glop, aprovechan-
do la buena racha, consiguió un
abultado resultado ante un rival
que no supo reaccionar.

LOS FOLLARRANS, 7
SON MESQUIDA, ()

El equipo local, con su goleador
Barceló —que consiguió cuatro go-
les— machacó a un Son Mesquida
con mucho coraje. Pero el equipo no
Sc compenetra.

ES GLOP, 16 - CAN M1XURA,
El equipo dc Es Glop sigue su ru-

cha goleadora con esta absoluta vic-
toria frente a un Can Mixura muy
inferior en juego.

ES PUPUT, 2 - PIPIOLOS, 14
Otro buen partido de los Pipiolos

IV que consiguen una nueva y me-
recida victoria ante un equipo lu-
chador. Pero cabe reconocer que el
mfster Toni Prohens es,un veterano

*en el mundo del futbito. -

.! 'ALEVIN - INFANTIL
•EL CALAVERA, 3 •

YOUNG ESTAR, 0
Partido muy disputado, donde el

equipo local super. aprovechar las
oportunidades y subir el marcador.
Destaquemos a ‘ su - portero Antonio
Porras que salvó a su equipo.
PLUS ULTRA, 3 - 2 BAR - CRISTAL .'

En este encuentro el Bar Cristal,
que en la jornada anterior consiguió
Ia victoria, perdió frente al Plus Ul-
tra luchando a lo largo: del partido.
Cabe estacar a Cosme Andreu que
salvó el resultado.

Venta de motos y
ciclomotores nueL .

vos y usados.
MERCADO DE OCASION

— Honda 750
- Derbi -FDS
— Honda (RR 000
— 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

Pintures Mar acaba la higa a lo campió
Alex Sibot, el millor

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
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— --Tani- pel nombre.
per la qualitat dels mateixos, desta-
ca la participació felanitxera a les
finals d'atletisme de Mallorca de les
categories més joves (iniciació, ben-
jamins i alevins). Les proves tingue-
ren lloc al poliesportiu «Príncipes
de España» de Palma, el dissabte
dia 13 de juny. Els esportistes, en-
trenats per Antònia Serra (Sant Al-
fons) i Joan Pons i Cesar Sanchez
(Joan Capó), pujaren més de 30 ve-
gades al pòdium, essent especial-
ment importants dins l'apartat de

ja que en el total de les 6
categories disputades, els centres
felanitxers se proclamaren campions
de quatre i subcampions a les al-
tres dues. Els exits es repartiren a
parts iguals entre ambdós coHegis
de la vila.

Aquesta es la ressenya de les mi-
llors classificacions obtingudes:

INICIACIÓ MASCULI
El Joan Capá fou campió per

equips i Jaume Rigo (J. C.) queda
segon a salt de Hargaria.
INICIACIÓ FEMENI

Dues atletes del Joan Capó asso-
liren el tercer Hoc: M.a Fca. Adrover
,(40 m. 11.) i Magdalena Nicolau
(llargària). El seu equip obtingué el
segon Hoc.
BENJAMÍ MASCULI

El subcempionat de collegis fou
pel Sant Alfons. Els millors classifi-
cats varen ser Toni Forteza (2on.,
m. tanques), Jaume Cabrer (3r., 60
m. 11.), Jaume Oliver (3r., marxa) i
Ivan Marcos (3r., alçada).

BENMMI- FEMENI
L'absència d'una atleta, la marxa-

dora, no impedí el triomf, per esco-
les, a Sant Alfons. A més, Violeta
Stroïhi quedá 1.a a 60 m. t. i també
venceren els relleus. M.a I. Monta-
ties se classifica 2.a a 60 m. 11. i Mar-
ta Lozano, 3.a a alçada.

Dues nines del Joan Capó aconse-
guiren Hoes d'honor a marxa; M.a
Antònia Obrador (1.a ) 1 Lena Felici-
tas (3.a).
ALEVI MASCULI

Fou la categoria amb millors re-
sultats. Victòria, molt clara, pels
atletes de Sant Alfons, a centres es-
colars 'ja que guanyaren 4 de les 8
proves del programa. S'anotaren el
primer Hoc Tõfol Alzamora (60 m.
t.), Tomeu Barceló (alçada) Toni
Adrover (pes) i el relleu 4x60.

Els atletes del Joan Capó, que in-
tegraven la meitat de la selecció
comarcal (guanyadora del primer
Hoc a seleccions) aconseguiren ex-
ceHents resultats, tais com la victò-
ria de Joan Nicolau a mama, els se-
gons llocs de Salvador Barceló
(alçada) i Ricard Vidal (pes) o el
tercer de Marcos Díaz (60 m. t.).
ALEVI FEMENI

El Joan Capó fou clarament el mi-
Ilor equip de centre, escolar, logrant
ers primers llocs d'Aina M.a Sánchez,
a marxa, i de l'equip de relleus. S'a-
notaren la 2. piaça Adela G. Jime-
nez (pes) i Carme López (marxa) i
la 3.° Caterina Obrador (60 m. 11.),
M. Jose Huertas (alçada), Silvia
Reverte (llargària) i Mari C. Valver-
de (pes).

FUTBOL

Partit homeaatge a
Maties Contestí
a Cas Comas
CAS CONCOS, 2

SELECCIÓ COMARCAL, 2
Diumenge passat, en el camp de

Cas Concos del Cavalier es disputà
un partit d'homenatge al malaurat
MATIES CONTESTI BORDOY.
S'enfrontaren el Cas Concos amb
un conjunt integrat per jugadors
deis clubs Barracar, Alqueria Blan-
ca, S'Horta i Felanitx.

Del Felanitx jugaren Nico, Veny,
Felipe, Alfonso i J. Aznar. Pel Cas
Concos, Aleix, Salas, Tia, Gordillo,
Huguet, Meteu, B. Adrover, Cabana,
Llull, Colau i M. Bennasar; al segon
temps, Pascual, Tauler, Roscó, J. Ju-
lia, Miguel, 'Callejas.

Els gols del Cas Concos foren
marcats per Llull i Roscó i els de
la Selecció Comarcal per Biel i Fe-
lipe.

J.M.

3.a REGIONAL
C.D. LLORET,

ATCOS. PORTO-COLOM, 2
LOS PORTEÑOS AFIANZAN

SU SITUACION
Importantísimo triunfo del con-

junto porteño, en el que su delan-
tero Gonzalo, con dos dianas, chio la
victoria al equipo visitante. Un emo-
cionante partido con victoria mere-
cida y justa que suma tres valiosos
puntos en el casillero del equipo de
TONI CUENCA.

M.T.F.

ES FAN CLASSES DE SINTAXI
ESPANYOLA, de Ir. de BUP i
COU, angles i català d'EGB i BU?
a Portocolom.
Informes, Tel. 580005 i 825232 (de-
manar per Carles).

CLASSES D'ANGLËS a Portocolom,
nivells EGB, BUP i COU.
Informació a aquesta Administra-
ció.

PETANCA
DERROTADOS SI,
PERO COMPITIENDO

El dbmingo pasado, como brillan-
te colofón de las Fiestas de S'Horta,
en el campo de SA LLEONA, se
disputó un torneo de promoción de
Petanca. Siempre es bueno que al-
guien movilice cualquier deporte,
aunque a veces, después de romper-
se los sesos, por una zancadilla, una
factura mal sumada, una mala inter-
pretación o simplemente por envi-
dias, a uno le echan o se va y otros
se cuelgan las medallas. Ocurre en
Clubs de elite millonarios y en sen-
cillos clubs petanqueros, donde uno
debe comprarse las zapatillas, uni-
formes, bolas, trapito, cinta métrica,
boliche... además de abonar la cuo-
ta de kocio y ficha federativa. Es
buenó cfue lo sepan las personas in-
teresadas en practicar tan bello y
noble joego. La práctica de cual-
quier deporte, es la mejor terapia

,Rafa.tla depresión, y si a uno le de-
jan competir y la suerte de ganar,
nunca dejará de ser un honor.

Los humanos somos errables, y
Dios nos guarde de malos pensa-
mientos. Lo que si me sorprendió, y
creo que es inédito, fue que un equi-
po ganador de partidos/as por sor-
teo, con un trozito de papel quede
eliminado. Una vez einpatados siem-
pre primero sera eliminado el de
menos coeficiente, sea por puntos,
goles, tanto, etc. En Petanca si el
cuadro está bien realizado de un
principio por eliminación directa,
siemPre quedan por ejemplo 8.° - 4.°
semifinal y final. Como en cualquier
depoivte o juego en general. Si por
circunstancias especiales hubiera im-
par, de cualquier clasificación se
sorteará quien debe jugar un parti-
do/a más. Y quien tenga la mala
suerte o la incapacidad de ganar, és-
te queda eliminado, es decir derro- d

tados sí, pero compitiendo. Si no»
puede suceder que en vez de pro- '
mocionar, se despromocione.

Para mi se merecen un aplauso es-
pecial, además de los ganadores,
aquellos jóvenes que practicaron
por primera vez con toda ilusión.
Con constancia pueden ser los cam-
peones del futuro. A los perdedores
por sorteo, resignación, en otro tor-
neo habrá más suerte.

TONI VIDAL

AT'LETISME

Eis joves atletes felanitxers
es feren notar

RESTAURANTE

CAN PEDRO
C/. Vapor Santueri, 73

	
Carret. Porto-Colom - S'Horta

Tel. 825441 	 PORTO-COLOM

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

mienta, bistec, escalope, lomo dc cerdo, etc.

MENUS ESPECIALES — PRECIOS POPULARES
COMUNIONES Y BODAS

ITAL BALEAR

electróttica

OREY
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS -- TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS
Caritat, 4 - Tels 583459 v 8 97189 	072(X) FELANITX

Ventas y
servicio

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

Tel. 583070 - 	 FELANITXVia Ernest Mestre, 43



PARA REPORTAJES
EN VIDEO

C. Pizà, 6 1.° (frente Gurugú)

VIDEO CERRO
OBJETOS DE REGALO Y ELECTRONICA DE CONSUMO

Por merre de su tienda

LIQUIDACION TOTAL!
Ofreciéndole todos los

géneros a PRECIO DE COSTE
C. PARE CATANY, 4
(Junto Mercado y Bar Redõs)

Cl Mateu Obrador, 14 • Tel 82 72 87 - Fax: 82 72 74
07200 FELANITX

Camisetes publicitàries, gorres,

encenedors, etc.

Tot per la seva publicitat

Vehículos de ocasión
FURGONETA RENAULT F6
FURGONETA RENAULT F6
FORD ESCORT XR 3 i.
FORD ORION
FORD FIESTA
LANCIA PRISMA
SEAT PANDA
SEAT 127
RENAULT 4L
RENAULT 5

PM-AF
PM-AD
PM-AX
PM-AK
PM-AJ
PM-AM
PM-W
PM-J
PM-B
PM-II

MOTOR FELANITX
p. R. Llull, 18 y Alonso Rodriguez, 3 - Tcl. :-)80331

Vedat de Son Nadal
Junta General

Es convoca als Srs. Socis, a la Junta General Ordinaria, que
se celebrara divendres dia 26, a les 9'30 del vespre, a Can Ros.

Durant la reunió es podran satisfer les quotes de la propera
temporada.

B FELANITX

- Ciclisme
Dissabte passat, el Club: Ciclista

Felanitx, organítzá la tercera . etapa
de la III Challenge Comarca de Lle-
vant. Un recorregut de 63 kn. amb
les metes volants situades a Mana-
car, Sant Llorenç i Son Servera, en-
demés dels premis de muntanya a
Son Mas (Manacor) i S'Espinagar.

Els ciclistes locals partiren new
tralitzats en primeres posicions, fent
una volta pel poble, com ja es ha-
bitual en cada etapa.

Es dona la sortida oficial a la car-
retera de Manacor, on ja en un
principi, els ciclistes impoSaren un
ritme fort amb molts d'intents d'es-
capada.

Fou una etapa dura en la seva—to-
talitat tenint en compte la velocitat
aconseguida: una mitja de 38- km/h
amb maximes de 70 km/b; -rtssal-
tant les dues costes de Cafes; dd. Ma-,
llorca.

Durant aquesta ascensió,_elLspilot
_t

es fracciona en diferents grups que
ja es manteniren fins a l'arribada a
nieta. Destacam el nou canvi de li-
derat, de mans de l'artanenc Miguel
Taus Alzina a Josep Lluís Mas de la
Rosa, de la Penya Ciclista de Mana-
car.

Les classificacions dels locals es-
tan així:

Categories (Etapa)
Joan J. Torralba, Ir. Cadet
Pere Artigues Mayol, 5è Juvenil
Lucio Aceituno, 8è Aficionat
Emilio Llopis Boquer, 6 Afic. Esp.
Gabriel Bared& 7è Afic. Esp.
Jaume Tugores, 8è Afic. Esp.
Jaume Fontanet, 16e Afic. Esp.
Francesc Artigues Sagrera,

Ir. Veterà A

Guillem Oliver Taberner,
3r. Veterà A

Toni Sagrera Adrover, 5è Veterá A
Jean Elard, Ir. Veterà B

Classificació d'Etapa
Francesc Artigues Sagrcra (V A) 9è

1 43' 19"
Lucia Aceituno (A 1) 19è 1 44' 10"
Joan J. Torralba (C) 20è 1 44' 10"
Emilio Llopis (A E) 22è 1 44' 10"
Pere Artigues Mayal (J) 23è 1 44'

10"
Guillem Oliver Taberner (V A) 26è

1 44' 10"
Gabriel Barceló (A E) 27è 1 44' 22"
Jaume Tugores (A E) 34è 1 45' 28"
Jean Elard (V B) 35è 1 45' 28"
Toni Sagrera (V A) .36è 1 45' 28"
Jaume Fontanet (A E) 55è 1 48' 52"

Enhorabona als ciclistes locals
que aconseguiren la primera posició
en la seva categoria:

Francesc Artigues Sagrera (V A).
Joan J. Torralba (Cadet).
Jean Elard (Veterà B).
Els corredors Artigues i Torralba

mantenen el seu liderat de categoria
a la classificació general.

En finalitzar l'etapa es ku entrega
dels premis al bar S'Abeurador, on
tot seguit s'oferí un refrigeri als as-
sistents.

Donam les gracies per la seva
collaboració a: Ramaders Agrupats,
Embotits Blanco, Panaderia Picor-
nell, Distribuciones Xisco i Pep, Ca-
feteria Tulsa, Construccions Mesqui-
cla, Bar S'Abeurador, Bar Can Biel,
Pedro Boyer, Sa Nosta, Creu Roja,
Esports Timoner, Transports Torral-
ba, Expert, Hiper Colon.

La quarta etapa es disputarà avui
a Son Servera amb el segiient itine-
rari:

Arta - Sant Llorenç - Manacor -
,Son Carrió - Son Sorvera. Un total
de 54 km. que es començaran a re-
córrer a les 4 del capvespre.

Dcsitjam sort a tots els ciclistes i
especialment als locals.

Club Ciclista Felanitx
Carme

inj 9
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• M. Pons Justo, Alexander Gor-
dan, John Dewar, James Burroug,
Justerini Brooks, què seria el man
sense ells...

• Els equips de futbolet, Hormi-
gons Fumet i Const. Calderón comp-
ten els partits per victèries, en els
torneigs de Campos i Porto Cristo,
On hi ha arhitres de qualitat.

• El C.D. Felanitx ja té nou
.presi», i (liven que enguany les co-
ses estaran ben duites. Ells seran
els coneguts FONCAL, molta sort i
enclavant!

• El nostre amic Xesc Pinoi obrí
el seu Pub de nom TUTUP, un bon
lloc per fer tutup a terra clespres de
beure uns SAN FRANCISCO.

M2

VF.NDO VIVIENDA 2.. PLANTA (4
vecinos), 128 m 2 . Fabulosa vista
(se divisa media Isla). Sin proble-
mas de aparcamiento. Frente Hi-
per Felanitx.
Informes, Tel. 580827.

VENDO MOTO IIONDA C B R 600-

(90).
Informes, Ad. 837189 (noches) y
657607 (tardes).

ES FAN CLASSES DE REPAS,
Matemàtiques (nivell BUP i

COU), Física i Química (nivell
BU P).
Informació, C/. Quatre Cantons,
4 - Tel 580190 o C/. CrisOfor Co-
lom, 65 (vespres a partir de les.
10).




