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Medalla
«Ciutat de Felanitx

Conversa amb M. "lera,
al cap d'un any de batlia
-ctA la Sala, continuam amb el *me i la

del primer dia»;
rompuda. Per la itelevisió ja vaig dir
que la responsabilitat, possiblement,
se reparteix entre tots.

—Quin es el desenllaç que pre-
veis?

—Me limit a esperar els esdeveni-
ments. No puc fer res pus, de mo-
ment. A la Sala, això si, continuam
amb el ritme i 1 illusió del primer
dia.

—Pensau, com han assenyalat els
comentaris, que les causes d'aquest
afer son extrapolítiques?

—Hi ha uns aspectes de la qiies-
tió que no tenen res a veure amb la
política en un_sentit estricte. Vos
podria donar noms i llinatges de la
gent que ha fet pressions. A la Vila,
tots ens coneixem. La política urba-
nística del nou ajuntament no agra-
dava a determinats sectors que, en
els darrers anys, han fet el que han
volgut, perquè entenien que els seus
interessos no en sortien beneficiats.
És la gent que durant el mandat del
PP han fet i desfet amb tota impu-
nitat i que un dia o l'altre passaran
factura als qui ara pujaran de bell
nou, gracies a les, seves pressions.

—Quin pot esser el futur del
PDSU de Felanitx?

—No m'agrada fer prediccions. Jo
crec que el Pla que hem presentat
hauria d'esser aprovat. Potser qual-
cú en surti perjudicat; ara, tot
quant sia posar ordre en el terreny
urbanístic, és beneficiós pel conjunt
de la població. Es, ben hora que Fe-
lanitx deixi d'esser l'ovella negra
dins el conjunt úrbanístic de Ma-
llorca.

—Aquest any transcorregur, com
l'avaluau des de la perspectiva de
la gestió pública? Creis que la gent,
el poble, tendra prou referències per
fer-ne la seva valoració?

—La meva avaluació ès absoluta-
ment positiva. Durant aquest any,
l'equip de gavern ia treballat com
possiblement no 'havia fet mai.
Que la gent del p ble en toqui els
resultats de maneta immediata, es
una altra qüestió. Aquests darrers
mesos, tenc l'impr ssió que la Sala
comença a funcion4r.

Ha estat un any ifícil, mogut, pe-
1-6 hem conectat a b tots i cades-
cun dels problemes que tenim plan-
tejats. La llàstima sera que, si tira
endavant la moció de censura, ini-

(Pa sa a la pàg. 10)

Gracies als pares del jugadors de
la cantera del C.D. Felanitx, aques-
ta propera temporada 92/93 tornarà
haver-hi futbol a Felanitx.

Tot va sorgir en el .transcurs d'un
soper de cloenda de la temporada
de la categoria Benjamí, on després
d'entregar els trofeus l'encara pre-
sident Miguel Puig, entrega el mi-
cròfon a Miguel Oliver, qui explica
als pares que si no es pagaya una
quota era impossible que hi hagués
futbol, ja que els Directius no po-
den desembutxacar una quantitat
tan grossa de doblers. Els pares par-
laren entre ells i decidiren que cada
jugador pagas 10.000 pts. Amb aques-
ta quota s'inclou: la inscripció de la
fitxa i afiliació de l'equip a la Fe-
deració Balear de futbol. Vestimen-
ta completa (xandal, unes calces,
dos calçons, un «peto» i dites cami-
setes per a entrenament), l'utilitza-
ció del material esportiu propietat
del Club, el pagament de les despe-
ses arbitrals, a més d'altres coses.
Cal esmentar que totes les catego-
ries duran la mateixa vestimenta;
i segons pareix els pares han"rebut
amb satisfacció aquesta mesura ja
que el 75 per cent ja ha fet efectiva
la quota, i els Directius estan molt
contents de la seva resposta. Aixi-
mateix, esperen que els Nficionats al
futbol felanitxer collaborin i aquests
dies han començat la campanya de
socis. Els preus per aquesta tempo-
rada 92-93 seran: Soci Protector:
25.000 pts., Soci d'Honor, 15.000 pts.,
Homes, 8.000, Jubilats, 5.000 i dones,
4.000 pts.

La nova Directiva esta encapçala-
da p'En Miguel Oliver i En Vicente
Martin ,, a més d'un bon nombre
de persones que, segons han mani-
festat, tenen moltes ganes de fer fei-
na pel futbol felanitxer, mostra d'ai-

xe, es que en menys d'una setmana
s'ha reorganitzat el Club. requit) de
Primera Preferent seguit'à dirigit
per Rafel Ramos i gairebé tóta la
plantilla continúa. Pel qi.te fa als
equips de la cantera els entrenadors
seran: I; •

Juvenils, Joan Adrover; Cadets,
Miguel Angel «Morete»; Infantils,
Nino Simarro; i Benjamins En Pere .

.0an Vaquer. •
La Nova.-DireetiviC:17d1 ';donar les

gracies a l'Ajtintament,la que aquest,
Organisme s'ha fet càrrec deltrdeute
que 'tenía el Club amb laliVedetatió:
i que Si nò s'hagués pagrat, no se po-;
dien presentar les fitxes-.'"

La presentació dels equips esta:
prevista per les properes festes de
Santa Margalida.

Així mateix, per aCstueg ,e'Ciiptiaits,,
dia 30, esta previst que el fvresident,
Miguel Oliver i uns quants directius
siguin entrevistats davant" les:rame-
res de la TELEVISIO. FELANITXE -,
RA, per explicar' 'amb znOs cfetall, la
seva planificació de la temperada
92-93.

Gari Vicens

Els Cavallets
a Sevilla

El proper dijous dia 2 sortiran
cap a Sevilla, per tal d'actuar el sen-
demà a l'EXPO, a la diada dedicada
a les Balears, el grup folklòric dels
Cavallets.

L'expedició estarà integrada per
12 «cavallets» i els seus monitors,
per 136 que s'han agregat al grup al-
guns familiars dels nins.

La tornada 'esta t,revista pel  diu-
menge.

EI Ci Feianitx té nou president
En Miguel Oliver de ccSa Molan

Acaba de complir-se un any de
l'entrada del nou govern a l'Ajunta-
ment, pet-6 aquest aniversari arriba
juntament amb l'estamaneig d'un
terbolí que remou les entreteles de
l'aparell politic local i amb l'averany
d'un canvi més o manco imminent
en el timó municipal.

Aprofitant l'avinentesa, no tant
per recollir un balanç del que s'ha
fet durant aquest temps —balanç
que solen tenir prou cura de fer els
governants—, com per recollir direc-
tement les impressions del batle Mi-
guel Riera entorn a la nova situació
sorgida arran de la dimissió de -la re-
gidora Consuelo de Santiago.

—«La pell ja ès del Hop», com
deien els classics. Quina es la sen-
sació que sentiu davant les properes
eventualitats?

—Jo som conscient que,-amb la di-
missió de la senyora de Santiago, se
trenca el &Agit equilibri que ens
mantenia en el poder. Amb l'entra-
da a la Sala del nou _regidor del
CDS, el protagonisme d'aquest par-
tit es evident. Si, com anuncien to-
tes les veus, hi ha un acord entre
aquest partit i el PP, pot prosperar
una moció de censura i un canvi en
el govern municipal. Vull destacar
la responsabilitat en què s'enfronta
el CDS, un partit que se diu de cen-
tre i que ha volgut desmarcar-se de
les posicions de dreta. Seria bo que
el CDS s'interrogas seriosament so-
bre quina es la voluntat dels elec-
tors que varen fer possible la seva
presència a la Sala. Un matrimoni
emb el PP, per ventura pot donar
bons resultats d'immediat, però, a la
llarga, poden esser,desastrosos per a
la imatge i la coherencia del partit.

De tota manera, he de dir que la
sensació del meu grup i la meva són
de perfecta tranquil.litat. El joc de-
mocratic té aquestes sorpreses i ho
acceptarem amb tota deportivitat.

—Vos ha agafat de sorpresa el suc-
cés?

—Si vos referiu a la dimissió de
la senyora de Santiago, vos dire que
no. Jo sabia de primera mà que, al
llarg de l'any ha estat sotmesa a tota
casta de pressions. Allò que no sa-
bia era quan cediria la resistencia.

—Al vostre criteri, per què no va
funcionar l'Entesa?

—Si vos he d'esser franc, no he
tengut ni temps ni el repels neces-
saris per a estlidia.r_ les causes de -la

Ir. Campus de Bàsquet
(‹Ciutat de Felanitx»

Del 5 al 12 de juliol
A LES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS DE SA MOLA.

PROGRAMA D'ACTIVITATS: DE LES 9,15 A LES 18,45.

INFORMACIÓ: fins dia 1r. de juliol, a la Sala.

Tels. 580051 i 580080
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Sor Maria Obrador Serra
(Germana de la ( 'alitai)

va morir a Sóller, el dia Ti de juny	 1992, a Pedat de :"i8 a nvs,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedieció Aposteiliea.

cel
Els seus germans	 Jaunie (absent) i Pedro; germanes politiques Franeisea Obrador

(absent) i	 Escalas: nebots, Jaunie Albert (absent), Ni." Angels i .Ja it 	cosins i els nitres
parents, vos demanen que volgueu tenir-la present en les vostres pregz'iries.

Es Corrals Nous - Cas Coneos

FELAN1TX

• -dia 5 al 12 d'aquest mes, tendra Hoc
a les insttíllacions esportives de Sa
Mola, el ler. Campus de Bàsquet
«Ciutat de Felanitx» sota la direc-
( - à') tècnica de Josep Maria Margall.
Hi poctran participar nins i nines de
8 a 15 anys i, en un altre grup, els
majors de 15 anys.

El diumenge, dia 5, a la Casa de
75.000 Cultura, a les 21'30 hores hi haura

105.000 un concert de piano a càrrec de J0
-30.000 —sr--Ramon -

Al camp d'eSports «Su Lleona» de
50.000 S'Horta, haura començat l'anomena-

da Escola de futbol de S'Horta, que
100.000 funcionara, sota la direcció tècnica
40.000 de Joan Tauler, dos dies a la setma-

na, fins al dia 5 d'agost.

FE LANITX
Sct I mi na ri d'intt ressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.073j

S A NTOILILL

Dis. 27 St. Ciril
Diu. 28 St. Ireneu
Dill. 29 Sts. Pere -i- Pau, ap.
Dim. 30 St. Marçal
Dim. 1 St. Aaró
Dij.	 2 St. Procès i Martinia
Div. 3 St. Tomas, ap.

LLUNA
Lluna nova dia 30

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 n Diumenges I fes- -
titis, a les 8, 14 3. 19 h

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

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 1415, 17 1 20'30 h.
Diumenges i festius, zu'les 9, .
12'30, 15'30, 17 i 2030 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 930, 16, 17'30 i
21 h. Diumenges i festius, a les
930, 13, 16, 18'15 i 21 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-SlIorta: 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 	 Miquel-Nadal
D iumenge: 	 Jaume Rotger
Dilluns: 	 Amparo Trueba
Dimarts: 	 Cat. Ticoulat
Dimecres: 	 Francesc Pifia
Dijous: 	 Gaya.Melis
Divendres: 	 Miquel-Nadal

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365 . Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Ambulkncis
581715 - 580051 • 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580096
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

FELANITX I EL PLA D'OBRES I
SERVEIS DEL CONSELL INSULAR

DE MALLORCA — -
La Comissió Informativa del Con-

sell Insular, que s'ocupa del Plu
d'Obres i Serveis, elevara una pro-
posta a la plenaria per tal de con-
cedir subvencions als ajuntaments_
de l'illa per a la realització de diver-
ses obres als municipis.

Si la proposta es aprovada, l'Ajun-
tament de Felanitx sera subvencio-
nat per a la realització de dues
obres.

La dotació de serveis d'aigua po-
table i clavagueram als terrenys de
Sa Mola, on s'hi fa el pavelló espor-
tiu cobert i s'hi construira- la Resi-
dencia per assistits de l'Inserso, se-
gons el projecte redactat per un im-
port de 21.362.944 pessetes i la do-
tació d'energia eléctrica als matei-
xos terrenys per un import de
14.186.973 pessetes.
ELS LLOCS DE LA CREU ROJA A

LES PLATGES
La setmana passada va esser obert

novament el lloc de primers auxilis
que la Creu Roja installa a la platja
de Cala Marçal. Aquesta setmana co-
mençarà a prestar els seus serveis
el Hoc que funciona a Cala Ferrera

SUBVENCIONS
A la reunió de la Comissió de Go-

vern, celebrada ahir dilluns, dia 22,
es varen concedir les següents sub-
vencions:

Pessetes
Trobada de Confraries de la

Setmana Santa 	 225.000
Centraria de pescadors de

Portocolom	 100.000
Associació de la Tercera

Edat de Cas Concos	 225.000
Jornades culturals de

l'Institut de Batxillerat	 40.000
Casa de Extremadura 	 225.000
Associació de la Tercera

Edat de S'Horta	 75.000
Grup Balear d'Ornitologia i

Defensa de la Natura	 15.000
Associació de Pares dc

l'Institut de F. Professional 25.000
Club Ciclista de Felanitx	 50.000

INFORMA
Club Esplai Albada
Futbolet escolar

- Llar -cle4 Perrsionista-
Associació de caçadors de

S'Horta
Comité comarcal d'Esport

escolar
Festa de l'À ngel
Programa «La natació a les

Escoles» Col. Joan Capó 50.000
Edicions de la Setmana

San ta 	 40.000
Club Esportiu Felanitx	 395.000

L'ESTIU
La Delegació d'Informació de la

Sala prepara un programa que reco-
llirà tots els actes, sien culturals, es-
portius o socials, que tendran Hoc
al nostre municipi,--al llarg de l'estiu
del 1992.

Així, els felanitxers i les persones
residents temporalment a la nostra
contrada tendran una informació
completa, encara que potser no
massa detallada, de les convocatò-
ries que durant aquests tres mesos
faran les entitats ciutadanes.

S'espera que el programa estarà
enllestit a principis del mes de ju-
liol. Els primers actes programats
són de signe esportiu i cultural. Del

•

Ajuntament de
Felanitx

ANUNCI

Ates que aquest Ajuntament ha de
-cobrir una plaça .d'AsSigtent: Sqcial
en contractació laboral temporal,
mitjançant el present es fa públic
que els interessats poden presentar
les seve l. t instàncies fins el. dia 6 de
juliol.

Els sollicitants hauran d'adjuntar
una memória de la seva activitat.

Felanitx, 24 de juny de 1992.

El Batte:

Miguel Riera i Nadal

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS

Comunica a sus clientes y público en ge-
neral que ya está abierta su

Terraza-jardín
Y que pone a su disposición parrillada de pescado y marisco

o zarzuela, compuesta por serviola, calamar, mejillones y gambas
(1/2 docena). 0 bien greixonera de paletilla de cordero o parrilla-
da de carne compuesta por cordero, cerdo, pollo y codorniz. Cada
uno de estos platos con pan, vino y postre, 1.500 ptas.

Sábados y domingos al mediodía, ensalada y paella, pan, vino
y postre, 800 ptas.

CONSULTE NUESTRA CARTA
Pescado fresco y carnes frescas a su disposición. Comprué-

belo Vd. mismo.



SU FIAT
"LLAVE EN MANO"

FIAT UNO 60 IN
1.100 c.c.

• Limpia luneta trasïra

• Faros halógenos

• Espejo derecho

• Luneta térmica

• Tapicería especial

• Tapacubos especiales

• Serie limitada

1.068.000 pts.

FIAT UNO 70
SX I 1.400 c.c.

Todo lo anterior mis:
• Inyección multipunto

• Check-panel
• Cerradura centralizada

y cristales eléctricos
• Faros antiniebla

• Asiento porterior partido
• Cristales atérmicos

1.345.000 pts.

FIAT TURBO
INYECCION

Todo lo anterior mis:

• Llantas aluminio

• Neumáticos anchos

• Asientos deportivos

• 118 c.v.

• 4 frenos de disco
• Volante en cuero

1.602.000 pts.

4 LL AVE EN MANO: IVA, transporta, matriculación,
impuesto municipal, placas de matricula, gastos gestoria,

0 SEGURO R0801 año y 2 anos de ASISTENCIA EN CARRETERA

* Promoción incluida

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

Depilación Paquita Swier
(PENTINA)

Comunica a sus chantes 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

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 de cerdo, etc.

MENUS ESPECIALES — PRECIOS POPULARES

COMUNIONES Y BODAS

FELANITX 	 3

Ha hiort l'escripior valencià Juan Fusier

ESPORTS.—Un dels collaboradors
esportius d'aquest Setmanari era
ANDRI (Andreu Riera), que ens in-
formava de l'esport felanitxer amb
molta puntualitat i precisió. El bas-
quetbol (ell el va practicar com a
jugador), el futbol, escacs... no te-
nien secrets per aquest comenta-
rista.

De les seves cròniques en tu iam
els presents escapolons, per així fer
membria dels qui, fa 25 anys, duien
Ia doma dins el poble.

BASQUEBOL: A Felanitx, hi havia
5 equips de basquetbol: Sant Alfons,
Destilleries Valls, O.J.E.-Inst. The-
flic, OAR-Àguiles i Creuats. Organit-
zaren una competició i la classifica-
ció final fou talment l'ordre que els
hem mencionat. El torneig fou se-
gun amb molt d'interès pels aficio-
nats.

FUTBOL: Durant aquest periode
que, en síntesi, comentam, el futbol
local havia despertat del descans
obligat que l'havia tingut apartat de
les competicions oficials.

Ja tornava participar i els resul-
tats eren esperançadors, si be, en
donaven una de calenta i una de
freda.

En el torneig Copa Presidente i
jugant a casa, perderen 1-3 contra
l'Artà. Quinze dies després, el Fela-
nitx guanya al Serverense (5-1). Una
alineació Fou: Sevilla, Vidal, Ferrer
Damia; Colín, Sbert; Rubio, Soler,
Mesquida (Obrador), Julia i Garri-
do.

El Joventut-Felanitx ,juga amb l'e-
quip Sa 'olta dc Manacor. El Jo-
veintit guanya per 3-2 i alinea tota
la plantilla que era: Bordos' i Mar-
quct, porters; Pasqual, Vaquer,
Sbcrt i Alonso, defenses; Covas, Va-
lens, Coca i Tugores, mitjos; Nadal,
Bennasar, Grimait, Cruelles, Manre-
sa i Bover, clavanters.

DAMES: Durant el mes de maig,
es va celebrar un torneig cie Dames,
en el Bar La Portassa, amb la par-
ticipació de vint jugadors. El cam-
pió fou Joan Calclentey, seguit per
Sebastià Adrover, Joan Mesquicla,
Jaume Roig...

ESCACS: En el campionat d'es-
cacs de Mallorca, En Salvador Es-
telrich obtingue cl subcampionat de
Mallorca 1967. A principi de juny se
celebra cl campionat de Balears i
En Rafel Garcia obtingué el sub-
campionat. En Salvador Estelrich es
classifica en 5è hoc. Aleshores, l'es-
caes a Felanitx tenia molt bona afi-
ció i bastants de jugadors que
participaven a les competicions ()fi-
dais. El Centre d'Art i Cultura
agombolava la majoria de partici-
pants i En Sebastià Bono, a mes de
jugador, era un excellent impulsor
d'aquest esport-ciencia.

CASA DE FELANITX A PALMA
El 2 de juny, la colònia felanitxe-

ra a l'alma, celebra la Festa Anyal,
dedicada a la Marc de Deu de Sant
Salvador.

Hi assisti el batle de Felanitx
Sr. Munar que volgué unir-se al
aran nombre de felanitxers que vi-
ven a Palma.

La Missa la celebra D. Joan Rosse-
116 a l'Església de Santa Catalina de
Sena. •Ei sermó el pronuncia el P.

-L'escriptor valencia Joan Fuster,
un dels classics mes rellevants del
pensame.rit i de la literatura catala-
na del segle XX, va morir diumen-
ge passat d'una aturada cardíaca al
seu domicili de Sueca, a la Ribera
Baixa. L'escriptor tenía 69 anys i
fou emerrat el dilluns en una ceri-
mOnia que, tot i que ell haguera vol-
gut que fos íntima, esdevingue mul-
titudinaria.

Joan Fuster, que amb el 'libre
Nosaltres els valencians va commo-
cionar l'any 1962 la consciencia dels
intellectuals de tots els Països Cata-
lans, feia un temps que vivia Vt) I U 11-

t àriarn ri reclús a la seva casa de
Sueca, iltiny dels cercles intellec-
tuals i literaris. La seva darrera apa-
rició en públic va ser el mes de
maig a un acte d'homenatge al po-
litic valencia Joaquim Maldonado.
Poc abans, el dia de Sant Jordi, Fus-
ter va explicar les seves relacions
amb l'escriptor Josep Pla a l'obertu-
ra d'una exposició sobre l'obra de
l'escriptor empordanès.

Entre l'obra de Joan Fuster des-
taquen eis seus •libres de versos
Sobre Narcís (1949), Ales o mans
(1949), Terra en la boca (1953), Es-
crit per al silenci (1954), a més
d'una Antología del Surrealismo Es-
pailol (1952). Amb El descrèdit de

Jaume Barceló, C.R.
La Festa acaba amb un dinar de

germanor al Portitxol.
COMMEMORACIONS

El oFelanitx» del 3 de juny de
1967, es feia ressò de la commemo-
ració de les Noces d'Argent de l'or-
denació sacerdotal del vicari Mn.
Pere Xamena i Fiol.

Aquest mateix setmanari informa-
va de que .el 26 de juny Mn. Harto-
meu Tauler Valens, canta la prime-
ra Missa nova a l'església parroquial
que presentava aspecte de les grans
solemnitats.

D'ALLAVORS

la realitat (1955) inicia l'etapa d'as-
sagista, Les originalitats (1956), Fi-
gures de temps ( 1957 ), Diccionari
per a ociosos ( 1964), L'honre, mesu-
ra de totes les coses (1967).

Dintre del seu treball de divulga-
ció literaria destaca La poesia cata-
lana (1956), El batzdolerisme cata-
la: la llegenda (1962) i Literatura
contemporania (1972), entre d'altres.
Fuster es va destacar a part de per
les seves, critiques literaries per fer
antologies de la prosa com Antolo-
gia de la poesia valenciana (1956).
Attsias March (1959). La seva decli-
caciú a tenles valencians culmina
amb Nosaltres els valencians (1962),
Raimon (1964), La decadencia del
País Valencia (1976), Ara 'o mai
(1981) i País Valencia, per que
(1982).

Un dels seus últims treballs esta-
va dedicat a l'estudi de la novella
Tirant lo Blanc.

SE VENDEN BIDONES M ETALI-
COS de 200 1. Interiores
500 ptas.
Informes: Tel 581912 (dé 7 a 14
h.).

S'OFEREIX AL.LOTA PER GUAR-

DAR NINS, els vespres.
Informació: Tel. 824471.

SE VENDE BARCA tipo llaüt ma-
llorquín de 34 palmos. Motor
Mercedes. Muy buen estado.
Informes: Tel. 825213.

VENDO PISO en C/ 31 de Marzo.
Buen estado.
Informes: Tel. 827272 (horario la-
boral).

EN CALA D'OR SE PRECISA JO-

VEN para trabajo de 5 tarde a 12
noche. Se valorara conocimiento
idiomas.
Informes: Tel. 643151.



Saló d'Estètica CUI
C/. Costa i Llobera, 5 baix.
Tel. 581384 Felanitx

C/. Assumpció, s/n.
(enfront Caf. Cosmos)

Tel. 825168 Es Port

Comunica a la seva clienterla i públic
en general, l'horari que regirà de 11 de
juliol a l'1 de setembre:
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES: de 10 del mati a 6 de la
tarda a Portocolom.

DIMARTS I DIJOUS: de 10 del mati a 6 de la tarda a Felanitx.

PER A UNA MAJOR COMODITAT, DEMANAU HORA
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Final de curs escolar
La setmana passada queda pràcti-

cament tancat, pel que fa a l'activi-
tat dc l'alumnat, el curs escolar
91-92.

El Collegi Joan Capó hi dedica
part de tres jornades a la cloenda
del curs. El dimarts demati, i per
als pàrvuls i el cicle inicial se cele-_
bra una jornada de jocs populars al
centre de preescolar i actua cl grup
de teatre «Gomes I Gomis». El di-
mecres demati a l'Auditori, la Coral
del collegi oferi un concert i l'hora-
baixa es dedica al deport amb la
participació dels alumnes de cicle
mitja i superior, pares i professors
i a l'aula 5 resta-oberta una .exposi-
ció de labors realitzades al taller de
Ia mestra M.  Faustina Barceló. I el
dijous de capvespre, al Porc Muni-
cipal se celebra el tradicional festi-
val, el qual finalitza amb una balla-
da de ball de bot amenitzada per
S'Estol des Picot gentilment patro-
cinat per ia Caixa Rural.

El Collegi de Sant Alfons tenia
previst el festival per dilluns dia 22,
però s'hagué d'ajornar per mor de
Ja pluja pel dijous dia 25.

Els dos instituts, amb les proves
de su ficiintcia clogueren ta in hé, Ia
setmana passada les activitats do-
cents.

El preu d'aquest Setmanari
A partir del proper mes de juliol

el preu d'aquest setmanari sera de
85 ptes. exemplar, de manera que
s'incrementarà també el preu de
subscripció que sera de 2.125 pesse-
tes cada mig any.

25 anys de sacerdoci de
Mn. Bartomeu Tauler

El passat dia 18 se compliren els
25 anys de l'ordenació sacerdotal del
nostre paisà Mn. Bartomeu Tauler i
Valens i avui dissabte es compleixen
de la seva primera missa celebrada
Q la nostra parròquia.

Amb aquest motiu, dijous passat,
a la Missa vespertina de la parró-
quia dc Porreres, de la qual és rec-
tor, Mn. Tauler concelebra amb al-
guns companys sacerdots i es reu-
niren al seu entorn un grapat de fa-
miliars i amics per tal de donar con-

juntament gracies a Dai per l'avi-
nentesa.

Mn. Bartomeu Tauler al llarg d'a-
quests 25 anys de vida sacerdotal ha
desenvolupat la seva tasca pastoral
a la parròquia de l'Encarnaciú
Ciutat, a les missions del Perú —on
hi resta 8 anys— i a les parròquies
de Son Macia, Montuïri i Porreres.

Enviam la nostra felicitació a Bar-
tomeu Tauler junt amb cl desig de
que Déu li concedesqui molts anys
per servir la comunitat cristiana
mallorquina.

Josep Lluís Rubio, guanyador de
Ia dopa Balear de peluquería»

Diumenge passat, al Poble Espa-
nyol, el Gremi de Perruqueries de
la Petita i Mitjana Empresa de Ba-
lears, celebra la 4 a ediciú del certa-
men «Copa Balear de Peluqueria»
(masculina i femenina).

El nostre paisà Josep Lluís Rubio,
de «Rubio's Peluqueros», hi feu un
paper ben destacat tota vegada que
guanya la «Gran Copa Balear» en la
modalitat de «Caballeros».

Aquest guardó, a mes del premi
en metallic i diploma, dóna la pos-
sibilitat d'acudir al Campionat d'Es-
panya que se celebrara propera-
ment.

Ens congratulam del guardó acon-
seguit pel nostre paisà, a qui feim
arribar la nostra mes ,cordial , felici-
tació.

El concert de M. Victòria Cortés
Diumenge passat tinguèrem ocasió

d'escoltar una jove pianista mallor-
quina en un recital francament su-
perior. El seu perfeccionament al
costat d'Emili Muriscot i al Liceu
barceloní, així com els cursets de
tècnica a les ordres de prestigioSos
professors, han donat a aquesta al-lo-
ta una seguretat i mesura sorpre-
nents, que es posaren de manifest,
sobre tot, a la segona part del con-
cert-amb la interpretació de vuit
sos de Ravel i una sonatina de Mont-
salvatge.

A la primera part feu la Sonata
en do major KW 457 de Mozart i
tres sonets del Petrarca de Liszt.

La festa del Corpus 	 .
La leAa del Corpu:;, que des de

fa 3 anys se celebra en diumenpe,
per mor del temps plujós, no es po-
gué cloure amb la tradicional pro-
cesse eucarística pels carrers de la
vila. Després de la missa solemne a
Ia Parròquia es feu la processú per
dins el temple i es dona la benedic-
ció amb el Santíssim.

Pluja i temps fret!
La	 precipitació	 registrada	 a

Felanitx durant els dos darrers me-
sos, fou la següent

Mes d'abril:
Litres

Dia 4,	 3'5
Dia 5,	 6'8
Dia 6,	 0'3
Dia 7,	 0'3
Dia 8,	 16'1
Dia 9,	 4'2
Dia 16,	 4'8
Dia 17,	 l'5
Dia 29,	 3'5
Total recollit durant l'abril,- 40'8

litres.
Mes de maig:

Litres
Dia 1,	 0'3
Dia 2,	 20'5
Dia 3,	 25'2
Dia 9,	 1'2
Dia 20,	 0'4
Dia 24,	 16
Dia 31,	 0'3
Total recollit durant el maig, 63'1

litres per metre qt4.adrat.
Pel que fa al present mes de luny,

cal assenyelar que la inestabilitat at-
mosfèrica i les temperatures, mes
aviat baixes per l'època, ha estat la
tònica. Concretament diumenge pas-
sat —dia 21— entra l'estiu amb una
jornada plujosa —es recolliren 10 li-
tres— i freda. El mercat, que es
troba en obres, acollí provisional-
ment els venedors.

Els centres d'observació metereo-
lógica informen que des de l'any
1941 no s'havien registrat tempera-
turcs tan baixes durant el mes de
juny.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
DEMOSTRACIÓ.— Dilluns dia 29,

a les 5'30 del capvespre, a la Llar,
demostració d'objectes magn:.qics
curatius.

EXCURSIÓ.— Dirnarts dia 30, .ex-
cursió a Porto Pi, amb visita a una
fabrica de llana. Dinar a Santa Pon-
ça i l'horabaixa visita a Sant Mar-

cal (Marratxí). Sortida a les-,9 .del
mati. Inscripcions els dies 27; 28 i
29, preu 1.000 pessetes. Places limi-
tades.

TORNEIG DE BILLAR.— Per les
festes de Sant Agusti se celebrara
un torneig de billar. Es poden ins-
criure fins dia 30 de juny.

EXCURSIÓ ESTIUENCA.— El
dia 9 de juliol, excursió a Cala Mon-
dragó (bany), Cala Llombards (di-
nar) .i Coleraia de Sant _Jordi. Ins-
cripcions, els dies 4, 5 i 6 de juliol,
preu 1.400 ptes. Places limitades.

Club d'Esplai Albada
CA NI l'A NIENT

Recordam als pares dels nins que
han d'anar al campament, que la
reunió tindrà Hoc el proper dime-
cres dia 3 de juliol, a les 8 del cap-
vespre, a lu sala vermella de-la Rec-
toria.

Agraïm la collaboració de tots els
que han intervengut en el festival
de fi de curs.

Secchi Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Avui dissabte continuara el Tridu
Eucarístic del Sagrat Cor de Jesús
que comença ahir divendres. A les
7'30 del capvespre, a la parròquia de
Sant Miguel hi haura exposició del
Santissim i cant de Vespres, exer-
cici al Sagrat Cor de Jesús i a les
8 misse amb sermó.

Demà .diumenge conduira el tridu
amb els mateixos actes.

Dilluns dia 29, Festivitat de Sant
Pere, a les 8 del vespre Missa so-
lemne.

vida social
FI DE CARREll

Ha acabat la llicenciatura en Cièn-
cies Económiques i Empresarials a
Ia Universitat Autónoma de Barcelo-
na, Na Maria Magdalena Alo:v Oli-
ver.

Li enviam la nostra niés cordial
enhorabona.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, a la Parròquia

de Sant Miguel, va rebre per prime-
ra vegada l'Eucaristia la nina En-
carnación Comino Zamora.

Rebi la nostra felicitació, que
feim (roensiva als seus pares.

Para la Agencia afecta en Manacor
precisamos Comerciales

REQUERIMOS:
Edad de 20 a 40 años. Hombre o mujer.
Interés en desarrollar una carrera profesional dentro de una
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 Mercanti] desde el primer dia.
INTERESADOS PRESENTARSE EN MANACOR:
C/. Peral, n» 7, entr. 1.a pta. de 10 a 12 horas.
Atenderá Srta. Suau.



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DOI
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PlICIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO.

Informes: TEL 643085 - SR. RAMON
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Ciclisme
Dissabte passat, l'organització de

Ia quarta cursa de la III Challenge
Comarca de Llevant, fou a cura del
Club Ciclista Son Servera.

L'etapa de 54 km. de recorregut,
s'inicià amb tres quarts de retard
sobre l'horari establert, pel motiu
d'haverhi altres curses ciclistes de
distintes categories.

Els ciclistes partiren ncutralitzats,
donant una volta al poble de Son
Servera. Com ja es habitual a la
Challenge, al donar-se la sortida ofi-
cial s'imprimí un fort ritme al pilot.

Les metes volants estaven situa-
des als pobles de Sant Llorenç, Artà
i Manacor, i els premis de munta-

nya a Son Catiu i a la Costa Tanjo-
na.

Dos quilòmetres després de la sor-
tida d'Artà, el cadet Joan Jaume
Torralba es va veure involucrat en
una caiguda d'una mitja dotzena de
corredors, pet-6 malgrat això, Torral-
ba continuà fins a meta.

Per primera vegada poguèrem as-
sistir a una arribada massive al
sprint, on se'n dugué la victòria el
corredor de Son Servera Toni Vives
Andreu.

La malla groga la segueix portant
el manacorí Josep Lluís Mas de la
Rosa.

Pel que fa a les classificacions,

els locals ocupen les segiients posi-
cions:

Classificació per categories
Joan J. Torralba Ir. Cadet
Pere Artigues Mayo! 5è Juvenil
Emilio Llopis 4t Aficionat Esp.
Jaume Tugores 5è Aficionat Esp.
Gabriel Barceló 6è Aficionat Esp.
Lucio Aceituno 7è Aficionat 1.a
Francisco Artigues 2n Veterà A
Guillem Oliver 4t Veterà A
Antoni Sagrera 5è Veterà A
Jean Elard lr. Veterà B
Jaume Fontanet 15è Aficionat Esp.

Classificació d'Etapa
Francesc Artigues (V.A) 8è lh 26'

24"
Lucio Aceituno (A.1) 13è lh 26' 24"
Emilio Llopis (A.E) 14è 1h 26' 24"
Jaume Tugores (A.E) 15è lh 26' 24"
Guillem Oliver (V.A) 22è lh 26' 24"
Antoni Saguera (V.A) 23è 1h 26' 24"
Gabriel Barceló (A.E) 24è lh 26' 24"
Jean Elard (V.B) 25è lh 26' 24"

Pere Artigues (J) 27è lh 26' 24"
Joan J. Torrálba (C) 53è lh 39' 24"
Jaume Fontanet (A.E) 57è lh 39' 24"

De bell nou ens trobam amb les
primeres posicions de categoria de
Joan Jaume Torralba i Jean Hard,
i pel que fa al liderat de categoria,
el mantenen J. J. Torralbo i Fran-
cesc Artigues.

Avui es disputa la darrera ettapa
de la Challenge. Tindrà lloc a les 16
h. a Sant Llorenç, amb 54 km. a re-
córrer per l'itinerari següent: Sant
Llorenç, Artà, Son Servera, Porto
Cristo, Son Carrió, Manacor, Sant
Llorenç.

Avui vespre es farà l'entrega ciels
trofeus finals pel liderat de catego-
ria, al restaurant «Sol Naixent» de
Porto Cristo.

Esperam una bona actuació final
ciels nostres ciclistes.

Club Ciclista Felanitx
Carme

Restaurant BON PORT
C/. Pizarro, cantonada C/. Churruca Tel. 825274

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

I VOS recordam que tenim °heft sempre i que feim tota casta
de menjars per emportar-se

GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Descubre un diseño impecable, descubre la tercera dimen -
Sión del Opel Astra. Seducción, personalidad y una amplitud
sin límites.

Descubre un nuevo placer al volante. En silencio, con un
pleno confort para todos y un equipamiento sin límites, con
Dirección Asistida y Alarma Antirrobo en la mayoría de versio-
nes. Descubre nuevas soluciones en Ingeniería, Seguridad y
Ecología: Inyección Multipunto, Estructura de Protección' La -
teral, Cinturones Activos, Microfiltro de Aire...
Ven a descubrir la nueva dimensión de la Ingeniería Alemana:
el nuevo Opel Astra 4 puertas. 
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CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

Carrer Campos, s/n. FELANITX



TATICILBUP

C/ Mateu Obrador, 14 • Tel 82 72 87 - Fi«. 82 72 74
07200 FELANITX

FELANITX

Torneig Primavera de Tenis
El Club Tenis Felanitx va organit-

zar, com cada any, el torneig obert
de Tenis «Primavera», a les pistes
del Poliesportiu Municipal.

Hi participaren uns 50 jugadors
d'un i l'altre sexe, i de molt diver-
ses edats. Els guanyadors de les dis-
tintes categories foren:

Campió individual: Pierre Baillar-
geon. Subcampió: Jaume Mestre.

Campiona femenina: Rosa Fernán-
dez. Subcampiona: Catalina del Mar
Oliver.

Campions dobles masculins: Pier-
re Baillargeon / Bernadi Pons. Sub-
campions: Joan Isidre Albons / Ber-
nat Bennassar.

Campions mixtes: Joan Oliver /
Rosa Fernández. Subcampions: Jau-
me Mestre / Encarna Garcia.

Al final del campionat es feu un
sopar on s'entregaren els trofeus als
guanyadors, tots ells donats pel
Consell Insular de Mallorca.

El Club Tenis Felanitx, vol agrair
l'atenció rebuda del Delegat d'Es-

ports del CIM, Andreu Riera, aixi
com pel patrocini de tots els tro-
feus. També volem donar les gracies
a tots els que han participat amb
una gran deportivitat, i d'una mane-
ra especial dels que han tengut cu-
ra de l'organització, que ens ha per-
mes una vegada mes competir i
participar en el deport que mes ens
agracia... EL TENIS.

JOR

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

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

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

J

QUINS INTERESSOS DEFENSEN
ELS DEL PP

Sr. Director:
Alguns fets succeïts darrerament

a l'Ajuntament em duen a plantejar
una pregunta en veu alta: Quins in-
teressos defensen els del Partit Po-
pular?

Defensen els interessos generals
de la població o es dediquen a de-
fensar els interessos particulars dels
seus amies de partit?

Faig aquesta pregunta perquè hi
ha dos Pets molt sospitosos. El pri-
mer, cronològicament, es el de no
donar suport a una proposta del
Batie en el sentit d'afirmar el dret
públic de fer ús del camí de S'Algar
del Port. El segon es l'oposició a
l'aprovació del Pla de Delimitació
del SOI Urbà pe ries qüestions con-
cretes de les urbanitzacions de Cas

Corso, La Fe i Sa Punta 2?
Esta ben dar en el cas del comí

de S'Algar, que els del PP tenen
mottes mes simpaties per alguns
propietaris de Sa Punta que no per
restablir un dret de la població mes
que secular. (Aquesta simpatia ja
s'evidencia l'any passat quan es sus-
cita el problema, amb l'actitud que
adopta Cosme Oliver).

En el cas de l'aprovació del PDSU,
també queda ben clar que, si ¡nés
no, els ciel PP anteposen uns pro-
blemes molt concrets i puntuals,
que nomes afecten d'una manera re-
lativa un sector minoritari de la po-
blació, a un planejament que afecta
la totalitat de l'àmbit urbanístic fe-
Ia n i txer.

Ah, i voldria destacar l'excellent
paper d'escola del PP que represen-
fa el Sr. Lladó. Cree que seria molt
més honest que es passas a les files
del PP que no que intentas fer-nos
creure en un possible paper de
frontissa. Fins ara, i devant els te-
mes mes trascendents plantejats al
Consistori, ha quedat ben clar quin
es el seu objectiu.

Pelagi
(Passa a la pàg. 7)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

CAFETERIA ELS TAMARELLS
Vos comunica que ja té a la vostra dispo-
sició les seves dues terrasses, de les que
podeu gaudir si el temps acompanya.

També hem incrementat el nostre assortit de Gelats Felanitxers casolans, amb
unes granissades d'ametla i de Ilimona.

Els mesos de juliol i agost vos oferim el nostre servei de cuina estiuenca,
de la que vos recomanam el trempó i el pa amb oli, així com una petita carta de plats
combinats (escalops, bistecs, ous, hamburgueses, salsitxes, etc).

Vos esperam tot agraint la vostra fidelitat.

ELS TAMARELLS - Portocolom - Tel 825384



Dra. Llucia Caldentey
Consulta particular i d'assegurances

(ASISA, Aliança, Novornédic, Previasa,
Adeslas etc.)
HORARI DE CONSULTA DURANT ELS MESOS DE JULIOL I
AGOST

DE DILLUNS A DIVENDRES:

FELANITX: Matins, d'il a 1,
Horabaixes, de 7 a 8,30

PORTOCOLOM: Horabaixes, de 4 a 6

PER A AVISOS, Tels. 583464 i 824436

CI. Pelat, 61
	

C/. Juan de Austria, 4 baix
FELANITX
	

PORTOCOLOM

Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

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

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
VIERNES 26-6-92 	 VIERNES 3-7-92

Trempg Emperador 	 Sopa Juliana
Chuleta de Avila 	 Muslos de pavo dorado
Tarta aniversario. 	 Tarta aniversario
Vino Bach. 	 Vino Bach
Champán Delapierre c. negro. 	 Champan Delapierre c. negro
Café, copa y puro. 	 Café, copa y puro

2.600 ptas. 	2.300 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

• -•-
Yo tengo la seguridad de que la

rnayor parte de los votantes del
C.D.S. en las pasadas elecciones mu-
nicipales, descontando las personas
que votaron la lista por razones de
tipo familiar o de amistad, quería-
mos un cambio radical respecto de
Ia manera como el Partido Popular
había gobernado en el período ante-
ricin

Por ello, debo manifestarle mi de-
cepción y mi rabia por un acuerdo
entre el C.D.S. y el P.P., que según
parece esta ultimado, para devolver
el gobierno del Ayuntamiento al
grupo que la inmensa mayoría de
vótantes, los números cantan, pen-
sábamos que debía ser sustituído.

Me siento particularmente irrita-
do y estafado y a pesai- de que el
señor Lladó quiera explicarnos que

actuara de correctivo para cam-
biar los modos y la política del P.P.,
le diré que, nada de nada, que se
trata de los mismos perros con los
mismos collares.

Pienso, como muchos paisanos,
que este pueblo-no tiene remedio.

Un saludo y gracias por dejar que
exprese mi opinión.

Un votante engañado
CARTA AL SR. ALCALDE

Sr. Alcalde: En cierta ocasión, en
el local de la Llar del Pensionista,
en la que yo asistí, Vd. se quejó de
que nadie —excepto una mujer—
utilizaba la «bústia» colocada en los
bajos del Ayuntamiento para que los
fclanigenses pudieran formular las
quejas o sugerencias que tuvieran a
bien. Yo no usé la «bústia» para for-
mular una denuncia y al mismo
tiempo una sugerencia sino que, por
serme más cómodo, le mandé el es-
crito por correo, no a su casa sino
directamente al Ayuntamiento. Es-
toy seguro que lo recibió. Se la
mandé sin mi firma ni pseudónimo
porque no interesaba quien era el
autor' sinó su contenido. Ahora me
identifie°.

En el semanario FELANITX, nú-
mero 2794 de fecha del presente
mes, respecto a Porto-Colom, puse
un escrito que no se si lo habrá leí-
do, pero supongo que sí, pero esta
vez con mi firma, repitiendo la ne-
cesidad, en varios sitios, de colocar
contenedores para que depositaran
en ellos las boisas de la basura. En
el escrito que le mandé le indicaba
un lugar concreto por considerarlo
de primerísima necesidad y urgencia
debido a la gran cantidad de peato-
nes que circulan por el lugar y, a
pesar del tiempo transcurrido, aun
siguen los montones de boisas sobre
Ia acera y la suciedad.

¿. No tiene el Ayuntamiento un ce-
lador para vigilar los viales para
que estén en las debidas condicio-
nes de limpieza y salubridad, así co-
mo los deterioros que pudiera haber
en los mismos para ser reparados
seguidamente y además las obras
que realiza el Ayuntamiento u otras

entidades tanto públicas como pri-
vadas? Es muy necesario que lo ha-
va para evitar mayores consecuen-
cias en deterioro del pueblo y sus
vecinos.

Recuerdo que en la antes menta-
da reunión le hice presente que las
tuberías puestas en los parterres de
la colle Cala Marsal, por las que de-
ben ir los cables eléctricos del alum-
brado público, estaban muy mal
colocadas porque según tenía enten-
(lido debían estar a una cierta pro-
fundidad y no a la cara de la tierra.
Parece ser que mi denuncia tuvo
efecto porque ahora he visto que
Ias han vuelto a quitar y abrir una
pequeña zanja, no muy profunda y
en ella han vuelto a colocar tales tu-
berías. ¿Tienen dichas zanjas la
profundidad correspondiente? No lo
se. Los técnicos son los que deben
saberlo.

Ahora vuelvo a insistir y por ter-
cera vez, en la absoluta y urgente
necesidad de la colocación de un
contenedor en el lugar que el Ayun-
tamiento considere más idóneo para
que el responsable del restaurante
Mar Blau deposite todas las bolsas
de la basura, que son muchas, para
evitar que los perros y gatos las
rompan tal como lo están haciendo,
quedando desparramado su conteni-
do sobre la acera, causando, debido
al mal olor que se desprende, un es-

tado nauseabundo.
También es muy necesario el pin-

tudo del paso cebra en la confluen-
cia dc las calles l'Orada, Cala
Marsal y Ronda Crucero Baleares
debida a la cantidad de peatones
que casi contínuamente cruzan la
calzada con el peligro de ser arro-
Ilados.

Espero Sr. Alcalde que esta vez
tórnará en consideración mis suge-
rencias y dará las órdenes oportu-
nas para que sea colocado el suso-
dicho contenedor y el pintado del
paso cebra, para que nuestro puer-
to tenga la mejor imagen, no sólo
para los del pueblo sino también pa-
ra todos aquellos que nos visitan.

Juan Es/cinch Barceló

SE OFRECE CHICA para cuidar ni-
ños. Dispongo de coche.
Informes: Tels. 582381 y 824246.

VENC MOTO YAMAHA DT-80.
Informes: Tel. 580391.

SE VENDEN 3 SOLARES C/ Mig-.
jorn cruce G. Vaquer. Precio má-
ximo a 12.000 ptas. rn 2. UNA
PARCELA en Es Pujol de 17.000
rn 2 .

SE VENDEN CACHORROS BEA-
GLES.
Informes: Tel. 824897.

Horta
Cap al rellevament de la
Directiva del C.D. Horta

El passat dissabte dia 20 se cele-
bra assemblea extraordinaria de so-
cis del Club Deportiu S'Horta, a la
qual el President i els membres de
Ia Junta Directiva presentaren la
seva dimissió.

Ara queda obert un termini de
quinze dies —fins dia 4 de juliol a
les 19 hores— per a la presentació
de candidatures.

Aquestes es poden fer arribar al
President de la Junta Gestora Anto-
nio González o al secretari Jaume
Rigo.

C.D. Sllorta
Escola de Futbol d'Estiu

El proper dilluns dia 29, comen-
çarà en, el Camp de Futbol de
S'Hor-t, t l'Escola de Futbol d'Estiu,
orgãnitiada pel Club Deportiu de
S'Horta sota la direcciú del prepa-
rador Joan Tauler. Tendra una du-
rada d'un mes a dues sessions per
setmana i s'impartira per a dues ca-
tegories, de 8 a 11 anys i de 12 a
15. (Del 5 al 12 de juliol s'interrom-
pra tota vegada que hi haura al-lots
que seran d'excursió). L'horari sera.
de 18 a 20 hores.

Els interessats poden inscriure's
fins demà diumenge dia 28 a les ofi-
cines de la Banca March de S'Hor-
ta, (hauran de facilitar el nom i cog-
noms, edat i número de telèfon). El
preu serà de 2.000 ptes. per persona.

L'organització, com hem dit serà
a carreC del C.D. S'Horta i l'Ajun-
tament de Felanitx, amb la collabo-
ració del Consell Insular de Mallor-
ca.

Per a més informació poden diri-
gir-se a Rafel Roig, Tel. 657173 o

"Antoni Rigo, Tel. 837162.

Agraïment
La família Barceló -Ramis,

davant les nombroses manifes-
tacions de solidaritat i condol
rebudes amb motiu de la mort
de Guillem Barceló Artigues
en la itnpossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja d'a-
questa,nota.

A tdfs, moltes gracies.

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

ES FAN CLASSES DE REPAS,
de Matemàtiques (nivell BUP i
COU), Física i Química (nivell
BUP).
Informació, C/. Quatre Cantons,
4 - Tel 580190 o C/. CristMor Co-
lom, 65 (vespres a partir de les
10).

ES FAN CLASSES DE SINTAXI
ESPANYOLA I LLENGUA ESPA-
NYOLA de lr. de BUP i COU, an-
gles i català d'EGB i BUP a Por-
tocolorn.
Informes, Tel. 580005 i 825232 (de-
manar per Caries).

(Ve de la pàg. 6)
EL PAPEL DEL CDS

Sr. Director:
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E TERRAZA

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• «LA MACARENA». La bombo-
nera. Un coso taurino por excelen-
cia. La tenim oblidada. Ica deixa-
rem caure del tot? Recordem que
les festes de Sant Agusti, : sense to-
ros no són festes complides. 1 nosal-
tres, desgraciadament, 	 ¡of em
de tot... I per que toros quàri estan
nuit vists per la Comunilk Euro-
pea? Ida si. Perquè nomes - els
sos llatins poden entendre aquesta
expressió artística. Els toros són
art. Els bons ecologistes eslan d'a-..,
cord. I no vull parlar de la Societal
Protectora d'Animals, per no entrar
dins una polemica que no te sorti-
da. Lo cert és que els americans sa-
ben que a cap peilicula no poden
matar cap ca, no seria rendible...
Pera si -nzolts éssers humatzs, si es
mor qualque especialista no fa res...
Tampoc no han defensat mai les ra-
tes, ni les cuques, ni menys les in-
telligents formigues... Si, nOsàltres
sonz aninzals i a Sèrbia L. Ciroacia es
maten com a mosques. pitè fan
aquestes societats? Perden el temps
amb la defensa dels bous de toros?
... que sense toreros no existirien.
Si la humanitat s'acaba, què es po-
drà fer Pets cans i d'altres espècies
animals? No esper resposta. La vida
de qualque animal val més que la
d'una persona.

Pere) a Felanitx tenim '«La Maca-
rena»... I ara? A Mur o: k .Aictidia... If ins i tot a Manacor no volen perdre
aquesta Festa de cap manera per-
què ja forma part de les nostres tra-
dicions.

Jo no sé lo que pot costar posar
en condicions la nostra plaga de to-
ros. Molts de doblers, pera mentre
se'n gasten tants en futileses... No
s'hi pot fer res?

• Me entero que el PRESIDEN-
TE del C.D. FELANITX va a ser el
conocido industrial MIQUEL OLI-
VER, que va a repetir cargo. Y la
verdad, es que a fuerza de ser sin-
ceros cumplió debidamente. Me ase-
guran que el ENTRENADOR de la
temporada anterior RAFAEL RA-
MOS seguirá dirigiendo al primer
equipo. Los equipos base tendrán
también sus preparadores, gente co-
nocida y que conoce bien el «ofi-
cio». El mandamás OLIVER ha pe-
dido la colaboración de los padres
de las jóvenes promesas, y la ver-
dad, es que le han apoyado —de mo-
mento— de una manera entusiasta.
Así que el año que viene el fútbol
fclanitxer volverá a brillar con luz
propia.

Por el «DIA-I6» gracias al AO
corresponsal ANTONI GONZALEZ
me entero de que las VERBENAS

, FELANITXERAS-92 están en mar-

cha. El 5 dc agosto en el «PARC DE
LA TORRE» tendremos al legenda-
rio conjunto neoyorquino «RAMO-
NES», que marcaron un hito histó-
rico hace unos años en la música
punk-rock. El «cache» es muy alto.
No sé si el CONCIERTO entra den-
tro del capítulo verbenero, por la
fecha digo, pero sí debe reconocerse
que la fecha es buena a todos los
efectos. No cabe duda que este gru-
po convocará a toda la «movida»
mallorquina, y me temo que el
«Parc» padeeerd un «over-booking»
impresionante.

• Nunca había visto tanta habi-
lidad en un maître. El otro día que-
dé espantado en el «MESTRAL» al
ver las virtudes malabaristas de
LLORENÇ junior. Un chaval joven
que te sirve las copas haciendo
autenticas virguerías. Por lo que se
ve el mundo es de los jóvenes.

• Sabemos de buena tinta que
un «Blanco» y un «Negro» andaban,
tras intrépida travesía marítima,
sorteando calamidades. Andan por
Menbrca gozando de las Fiestas de
Sant Joan... ¿Volverán sanos y sal-
vos? l¡Qui-lo-sá!!

• Anda estos días, como quien
dice, por su casa JOAN MANEL
CHILET, tres una larga temporada
de estancia en BARCELONA, donde
ha seguido —con buena nota— unos
cursos de interpretación. Se va a
quedar con nosotros durante todo el
verano, descansando y trabajando,
(algo hay que hacer para no caer en
el tedio absoluto), para volver en
noviembre a la Ciutat Condal a pro-
seguir sus estudios artísticos.

¡Benvolgut, Manel!
• Sin duda RAFEL «SIMONET»

es un genio. El otro día en Mana-
cor dio con la BANDA DE TAMBO-
RES y CORNETAS el callo, con mo-
tivo de las Festes de Primavera. No
me extraña que cierto concejal ex-
clamase: «¡Cada pueblo debería te-
ner un hombre así!». ¡Qué vitalidad!

• Con motivo de la EXPOSI-
CION de la felanitxera MARGALI-
DA OBRADOR me tomo la libertad
de transcribir la «Crítica de Arte»
de José Mascaró Pasarius en cl pe-
riódico «Balears»:

«En la planta noble de la misma
galería Horrach Moya, la creatt-
vida diseñadora y artista Margalida
Obrador, de la joyería Achanti, ex-
pone una bellísima colección de jo-
yas, cuyo montaje es debido al ta-
lento plástico de Fernando Soberats.
Fragmentos de meteoritos caídos de
Ias estrellas aids brillantes del fir-
mamento, engarzados en oro puro y
deslumbrante platino, combinados
con diamantes y esmeraldas, topa-
cios, ónix, zafiros, convertidos como
por arte mágico de un alquimista
medieval en deslumbrantes collares,
pulseras, anillos y pendientes. Mar-
galida Obrador, dice Biel Mesquida,
«agafa aquests materials —meteori-
tos— fets d'oxigen, silici, alumini,
ferro, níquel i magnesi i els combina
amb les pedres precioses i els mate-
rials nobles de les entranyes de la
nostra Terra». Tanta belleza, tanto
valor económico, además del artísti-
co, obliga a que la exposición tenga
día y noche vigilantes jurados; poli-
cía dc seguridad imprescindible en
muestras tan valiosas como ésta.
Exposición totalmente recomenda-
ble».

• Les puedo promeler y prometo
que TONI (1-lermida) ROIG de TE-
LEFELANITXERA no es hincha del
BARÇA, pese a la camisa de rayas
que lució el pasado martes. Pasa
que es que hay que ir a la moda, na-
da más.

• Por cierto que se acerca cl
DIA D, HORA H. Según mi confi-
dente cl histórico PICADOR acosará
a cierta mujer en «CAS PATRÓ», en
plan fino eso sí. Me dicen que la víc-
tima está relacionada con el mundo
de la medicina... Ya les contare más
en la próxima edición, así según me
llegue la información.

• Ya está en marcha la SEXTA
CONVENCION DE PICADORS LO-
CALS. Estos días había prevista una
reunión para atar cabos.

• Me enteré el martes, pero fue
el lunes cuando perdimos a un
gran amigo. JUAN PALMER AMEN-
GUAL, tras padecer una larga enfer-
medad nos dijo adiós. Con el se van
aquellas entrañables tertulias de
«Can Moix», ratos inolvidables, de
discusiones bizantinas donde no fal-
taban las gotas de buen humor...
Juan deja un montón de amigos ¡y
tantos! Fue un buen aficionado en
el mundo del deporte, especialmen-
te el fútbol, llegando a jugar mu-
chos años con el C.D. FELANITX,
vistió la elástica merengue junta-
mente con aquellos históricos com-
pañeros Jaume Llinás, Toni de sa
Fonda,Estelrich, Nofre Fontanet, Ju-
liá Gelat, Gonzalez, Lillo, Joan Mes-
quida, Sastre, Toni Moreno, Rafel
Capó, Jaume Ribot, Biel de s'O-
rient... etc. Aquellos años cuando

Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de I luva y viento. Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad. Actúan como una
camera térmica que hace más eficaz su .
calefacción. Rápida instalación sln
obras. Sencillo manejo. Un año de ga-
rantía.

los menticleros deportivos hacían fu-
ror, caso «Bar Perú»... Su trabajo
le llevó a recorrer Mallorca de pun-
ta a punta un millón de veces y a
coleccionar amistades... Todo un
personaje que derrochaba simpatía
y generosidad a raudales... La tris-
teza me corta las palabras... Sólo
quiero unirme al dolor que embarga
a tu querida Avelina y decirte ¡Has-
ta luego, amigo! Descansa en pau.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN
GARCIAS.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750

Derbi - FDS
— Benelli 230

. — \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

I —7—

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

TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

TELEFO ,0 7972 27m 79 Ti
Calle Celleters, Parcela 131. Pol Ind de Marratxi 07141 Marratxi, Mallorca Fax , 79 71 88 
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rioridad con dos goles de ALVA- SE ALQUILA BAR en Cala d'Or.
REZ. 	 Informes: Tel. 658188 (de 20 a 22

El Comité 	 •

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, ETC.

HORARIO DE CONSULTA Y PETICION- DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518). 	 .

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

FELANITX

mostra de gimnàstica esportiva
Derna diumenge, a les pistes del

Camp Municipal d'Esports de Sa
Mola, se celebrara la (possiblement)
darrera Diada Infantil de la tempo-
rada 91-92, un esdeveniment al qual
nomes hi prendran part tres equips,
tots ells locals. Dos- cran-tfei Futbol--
Sala de Felanitx, APA St. Alfons «A»
(infantil) i APA St. Alfons «13» (ale-
vi), i l'altre sera el recentment creat
Espinagar (infantil), que integra ju-
gadors de diverses categories.

Els equips jugaran una lligueta on
Ia deportivitat ha de ser la norma
suprema. L'equip St. Alfons «A», en-
trenat per J. S. Picornell, esta for-
mat per Marc, Taboada, Zamorano,
Cañas I. Cañas II, Ugaet, Josema i
Alcón. I l'equip «13» per Caldentey,
Muñoz, Villanueva, Domingo, Mai-
mó, J. Vicente, Andres, Páramo, Sal-
vita i Illescas.

Aquesta diada sera possible gra-
cies a la coHaboració del Restaurant
Can Gusti, Banc de Credit Balear,
Bar Jaume Rail11, Peluqueria Kiska,
Boutique Las Palmeras i Hiper Gi-
gante Felanitx i Cala d'Or.

Escriu: Marino Talavante

Torneo Futbito Verano 92
CATEGORIA CADETES

CA'N MAIXURA, 1
FOLLARRANAS, 16

Pocas cosas que destacar excepto
Ia goleada del equipo visitante. No
podemos olvidar a R. CAÑAS con 6
goles y a VILLANUEVA con otros

MATA HUS, 16 - ELS PUPUTS, 1
Otro partido con goleada ,esta vez

del equipo local, que ganó con mu-
cha superioridad a un equipo que
sólo pudo aguantar el resultado.
PIPIOLOS IV, 3

— CAFETERIA ES GLOP, 0
El equipo de TONI PROHENS,

con un gran entusiasmo y agallas de
campeón, gana este partido muy
disputado y con un buen juego por
pare del equipo local.
SON MESQUIDA, 1

CA'N MAIXURA, 1
Encuentro igualado por ambos

equipos como bien lo dice el resul-
tado. Nada a destacar.
CAFETERIA ES GLOP, 1

LOS MATA HUS, 4
Parece que los chicos de ES

GLOP están pasando mala racha
con otro partido perdido en casa.
Un resultado justo que podia haber
terminado en goleada. Pero su por-
tero estuvo siempre acertado.
LOS FOLLARRANAS, 3

PIPIOLOS IV, 3
Mucha tensión por parte de los

dos equipos, con un resultado justo
y mucha deportividad. Destacan los
t res goles conseguidos por AL-
BONS.

ALEVIN INFANTIL
BAR GRITAL, 5

EL CALAVERA, 4
Partido muy disputado y ganó el

mejor.
INTAL CONFORT, 0 	 -

PLUS ULTRA, 2
.:Los visitantes gana-ron con supe-

Malgrat que cl temps no acompa-
nyava, les gimnastes i el públic
nombrós que envoltava la plaça de
Cas Corso dc Portocolom, donaren
calor i color a l'espectacle que les
gimnastes i la música oferiren al
llarg de més d'una hora.

La mostra desenvolupa diferents
aspectes de la gimnàstica esportiva,
entre elles els de «bot» i «terra».

Aquesta modalitat esportiva ne-
cessita del suport de les INSTITU-
CIONS per tal de donar sortida aly
seus altres aspectes, com són: gim-
nàstica esportiva masculina, anelles,
barra fixa, cavall amb arcs, i en les
especialitats femenines, barra d'e-
quilibri, asimètriques, poltro, etc.
Alguns fins i nines ,del nostre ter-
me assistiren a Manacor obtenint
molt bons resultats. Esperem prest
poder gaudir d'una INSTAL.LACIÓ

adequada.
Però, tornant a dissabte, les nines

que prengueren part a la mostro. fo-
ren 35, algunes de Felanitx i altres
del Port, les quals amb la voluntat
i entusiasme que les fa vibrar de-
mostraren que a pesar de les cir-
cumstancies en que han d'entrenar
prometen un bon futur.

Enhorabona a totes per demostrar
que l'esport es també un art dins
vosaltres.

M.A.C.

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

SE VENDEN PISOS en parte Adua-
na C Portocolom.
InfOmes, Tel. 825683.

Fútbol Sala

S'Espinagar, equip convidat a la Diada Estiu '92

FORD URIER

Robustez, espacio,

confort, elegancia...

Un vehículo para trabajar de lunes a viernes y
disfrutarlo los fines de semana.

MOTOR FELANITX
P. II. Llull, 18 y Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331 
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Puertas E tensibleS
Galvanizadas y
lacadas
vatios colorea.

Persianas de Aluminio
Color Plata, Bronce y
lacadas varios colores.

Cl F A07.204571
terera. 1.Telerono 58 03 St

FELANITX (Mallorca)

CASPINTERIA IVIETALICA

TALLERES
MECANICOS

Puerias Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancia

Puertas Canee a
Kerr° y Aluminio y
Con mando a distancia

Puertas Basculantes
Galvanizadas, laCaClaS
Imitación madera.

-
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RENAULT FELANITX - Ctra. Campos, sn.

1 O 	FELANITX

• L'estrella del bàsquet felanit-
xer GUIEM AMENGUAL rep ofertes
dels millors equips de Mallorca;
equips punters com els de bàsquet
d'Inca, Llucmajor i el gran Calvià
lluiten entre si per poder-lo inclou-
re a les seves files la propera tem-
porada a segona divisió. O és que
tal vegada aqui no es pot formar un
equip per jugar a segona?

L'altra estrella cobejada es el sim-
pàtic mister ANDREU SERVER qui,
arran dels seus exits, també compta
amb un ventall d'equips que cer-
quen comptar amb ell per a la tem-
porada 92-93.

• La coneguda Cafetefia N'EPTU-
NO de Cala d'Or té prepat un
equip de Futbol Sala perra la pro-
pera Lliga d'Estiu 92 de Felanitx.
Un equip d'amics que deixarà bona
boca per on passarà recordant els
seus dos delegats ANTON! LLULL

CRISTÒFOL BARCELÓ.
• Veim sortir de dins un preten-

siós Toiota Celia el jugador de Pri-
mera Divi,sió Fernando Marcas que,
acabada la higa i ja de vacances
ens visita. Pareix que les coses li
han anat bé. Parlant amb ell ens co-
menta l'ambientas que es viu a Al-
bacete entorn al futbol. Bones va-
cances entre nosaltres.
' • L'equip de Petanca de Felanitx
«Keep your fly Buttoned Le..Y.Vs 501»
queclt canmi6 dins EIVISSA del tro-
fim «PACHA». Tot un equip, que do-
nil un recital de joc dins les pistes
de Santa Eulàlia, endemés de com-
petir correguent amb els ars de
St. Antoni.

(Ve de la peig. I)
ciatives com el tema dels habitatges
socials, del polígon de serveis a la
carretera de Campos, la redacció de
les Normes Subsidiaries, etc., poden
sofrir un retrocés. De la capacitat
de gestió de l'equip de govern ante-
rior, en tenim una experiència de
quatre anys que no resulta gens en-
grescadora.

—Un cop a l'oposició, quina tàcti-
ca adoptara el vostre grup?

—Dones la que semblarà més ade-
quada i constructiva en cada cas.
La feina de l'oposició, l'he valorada
favorablement quan ha contribuït a
millorar la gestió dels qui hem go-
vernat. Voldria esser tractat amb cl
mateix respecte.

—En la molt probable situació de
deixar la batlia, vos sentireu dece-
but?

—Si, pensant sobretot en la gent
que ha treballat amb mi, amb els
collaboradors ben desinteressats i
amb tots els illusionats (que són
más que els qui ens varen votar)
amb un projecte politic que volia
donar un tomb, de manera prudent,
assenyada, però efectiva i constant.

Personalment, em permetrà tor-
nar a una situació de més tran-
quillitat, que també sera benvingu-
da.

—I ressentit?
—De cap de les maneres. La meva

• Comencen els preparatius pei
I Rally Comarca de Llevant on hi
prendran part pilots felanitxers com
Zacarias i A. Llull. Un Rally impor-
tant que tendra la sortida de l'Hiper
GIGANTE de Felanitx.

experiència política no m'ha creat
situacions de crispació, i qualque
sortida de botador, que sempre n'hi
ha, pens que perjudica más a l'au-
tor que a mi mateix.

—Ara que ho heu palpat d'aprop,
veis solució per als problemes del
poble, a curt termini?

—Aquest tema ens duria molt en-
fora. El nostre poble te problemes,
com en tenen tots. Si hi ha una vo-
luntat decidida de resoldre'ls a la
curta o a la llarga, tenen remei. Ara,
cal fer molta feina i comptar amb
el consell i assessorament oportuns.
Jo crec en la capacitat del nostre
noble per a encarar el futur, però
ha de trobar els instruments neces-
saris i un equip municipal que en-
camini el seu potencial, en lloc de
frenar-lo.

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

Als pares dels nins i nines que hart
de participar al CAMPAMENT DE.
BARCELONA 92.

,Vos recordam i pregam la vostra
assistència a:
— DIADA DE PARES

Lloc: Son Serra de Marina (Esgle-
sia).

Hora: 10 del mati.
DARRERA REUNIÓ PREPARA-
TORIA CAMPAMENT BARNA
92

Lloc: Sala Vermella de la recto-
ria.

Heu de portar certificat dc resi-
dència del nin o nina.

Hora: 21,30.
Es donarà informació i la llista

del Material necessari personal per
a cada infant.

El grup M.I.J.A.C. vos . desitja
bon estiu a tots.

ALQUILO PISO en Porto Colom, en
parte Aduana.
Informes: Tel. 581103 (poches).

Conversa amb M. Riera... 	 El IVILIAC informa

¡,Es su vehículo un RENAULT?
¿Sí?




