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Va ser ajornat per la pluja

"Gran premi de Sud-àfrica
d'automobilisme; El pilot
francès, Patrick T a m b a y ,
amb un Renault Elf, va realltzcir el millor temps a la primera sessió d'entrenarnents lliures del gran premi de fórmula
1 de Sud-àfrica, que es disputa al circuit de Kyàmali de Johcinnesburg. Tambay va fer
un temps de. 1 - 0 6 - 5 2 , per
dcivant de Nelson Piquet amb
Brahban B M W r de Nigel
Mansell amb Lotus Renault.
•Trial del Senglar. La prova
del trial del Senglar, puntuabl(; per al campionat Provlnciiil sènior i Júnior de trial, que
-s'havia de disputar diumenge
passat a la Vajol j que hagué
de ser sUspès per la pluja es
disputarà, segons comunica
rorganització^, el diumenge
dici quinze d'abril per tal que
no coincideixi amb el de Sant
Privat que se celebrarà diumenge vinent.
"Campionat provincial de
tennis taula per equips. 2 °
categoria. Els resultats de la
tercera jornada del campionat
provincial de tehnisTtaula segona categoria varen ser: La
Bi£:bal, 0-Alba Bescanonina,
5; L'Escala, 5-Palafrugell, 3;
Nestlé, 1-Lloret, 5. El partit
Cassanenc Figueres va iser
ajornat. La classificació és
encapçalada per l'Alba arrib
nou punts, seguit de l'Escaía,
7; Cassanenc, 6 ; Palafrugell,
5; Lloret, 5; Figueres, 4 ; '
Nestlé, .2 i LaíBisbal, 2. Cassanenc, Bisbal, , Figueres i
Nestlé tenen un partit menys.
•MIFAS-Bascònia. L'equip
de bàsquet amb cadira de rodes del M I F A S va vèncer

per

trenta-dos punts de diferència el Bascònia al partit que
van jugar diumenge passat à
Olcit. El partit va sel" força
emocionant, ja que sempre h i ,
,va haver una lluita especial
entre aquests dos conjunts.
El firoper partit del MIFAS serà al pavelló de Sant Josep ef
22 d'abril contra la UNES d e '
Sant Feliu del Llobregat.
•F'avelló d'Arenys de Mar.
Diumenge s'inauguraran les
obrss que cobreixen la pista
d'Arenys dè Mar que ha convertit la instal·lació en un Pavelló cobert. L'obra va costar
la latlla dels cinquanta milions.
.

Uauto-cros dè les
Planes, diumenge
LES PLANES (De la nostra Redacció).— Aquest diumenge tindrà lloc a les Planes la XV edició
de l'auto-cros, prova puntuable
per al campionat de Catalunya i
: per al segon trofeu de les comarques gironines, que diumenge
passat es va haver de suspendre
a causa de la forta pluja que havia caigut so.bre el circuit d'Els
Peluts que impossibilità là celebració d e i a prova.
El circuit d'Els Peluts de-les
Planes d'Hostoles estarà a punt
diumenge, vinent per rebre els

participants al XV Auto-cros de
les Planes. Setanta-tres vehicles
tenen conifirmada la seva pre--sència a les Planes, entre els
quals hi ha els millors pilots catalans de l'especialitat. A la categoria de fórmules TT són vint-itres'els inscrits, entre els quals
destaquen Cadèllans, Dalmau,
Wulfmeyer, Frigola, Rubirola, Nicolau, Maimi, Sauri, etc. En t u rismes i a la cilindrada gran són
vjnt-i-nou els .inscrits, mentre
que els que participen a Ja copa
1.1 5 0 són vint-i-un.

Diumenge, si el temps ho permet aquesta vegada, es djsputarà l'auto-cros
de les Planes, puntuable per al campionat de Catalunya i per al segon trofeu
de les comarques gironines

ARA POT DISPOSAR HNS
A UN MILIÓ DE PESSETES
EN EL SEU COMPTE
CRÈDIT PETITA

EMPRESA

Si vostè és treballador
autònoin, artesà,
petit empresari o regenta
una empresa familiar, demani un

S.RE.A.C.
Diumenge 8.d'abril. .
Concurs oficial a les
Basses; Concentració,
a les 6 del matí al local
social Cafè Alianza.
Horari: de 7 a 11.

per a resoldre el finançament de la seva
liquiditat.
És una innovació de la

AVIS
D'acord amb l'article 10 de
l'Estatut Ordenador d'Empreses i
activitats turístiques, es_ posa en
coneixença del públic que l'establirriíínt anomenat restaurant «El
Tronco», situat en el terme municipal de Platja d'Arò, fins ara del
senyor: Kurt-Theodor Scharmanii, passarà a ser del senyor:
Esteban Majoral Mollne».
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