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Setmanari d'interessos locals

Avui vespre se faran a la vila els
tradicionals foguerons correspo-
nents a la vigilia de festa de
Sant Antoni, festa que es difereix,
pel que fa als seus trets mes pro-
fans, al dissabte i diumenge. Sols a
la rodalia d'Es Carritx6 se celebra
rigorosament la festa el dia que per-
toca, aixi que ahir divendres degué
ser tan sonada com sempre per
aquel! indret, si bé encara per avui
horahaixa està programat un sim-
pàtic homenatge a la vellesa.

Avui doncs, a les 8'30 del vespre
se calarà foc al fogueró de la plaça
de Sa Font. Es podra fer la popular
torradissa i per refrescar un poc el
ganyot el Celler Cooperatiu i la fir-
ma Trevin posaran el vi de franc.
S'Estol d'Es Gerricó posarà esment
de que els qui vulguin espassar-se el
fred ballant ho puguin fer a plaer. .

Demà, a les 3 def capvespre s'hatr-
de reunir a la plaça d'Espanya tots
els que vulguin participar a les Be-
neïdes i a les 3'30, segons resa el
programa, començarà la desfilada
pel parrer 31 de Març I plaça de la
Font de Santa Margalida.

Recordam que hi ha tres concur-
sos convocats: CARROSSES,
EXEMPLARS DE BESTIAR i PAR-
TICIPACIONS DE CENTRES D'EN-
SENYAMENT O ENTITATS JUVE-
NILS.

I els premis seran els següents:
CARROSSES

1.-12.000 pessetes
2.— 9.000
3.— 7.006
4.— 6.000
5.— 5.500
6.— 5.000	 x,
7.— .4.500
8.— 4.000

ANIMALS SOLS
1.— 3.000 pessetes
2.— 2.000
3.— 1.500
4.— 1.250
5.— 1.000	 »

PARTICIPACIONS DE CENTRES
D'ENSENYAMENT
O ENTITATS JUVENILS

1.— 8.000 pessetes
2.— 6.000
3.— 4.000
4.— 2.000

Les carrosses i el bestiar faran
dues voltes, pero els grups dels cen-
tres d'ensenyament o entitats juve-
nils sols en faran una.

Un cop acabades les beneïdes se
donarà a coneixer el veredicte del
jurat i s'entregaran els premis.

Aquesta festa es fa des de fa un
grapat d'anys sota l'organització de

la Croada de l'Amor Divi i el patro-
cini de l'Ajuntament de Felanitx i
enguany es compta també amb el
suport de la Caixa de Pénsions «La
Caixa».

A l'hora de redactar aquesta in-
formació, al manco hi ha anunciat
un altre fogueró, en el passeig de
Ramon Llull pero podria ser que
fossin alguns mes els que s'armas-
sin a dins la vila.

La Festa a So'n Negre i
Silorta

Dissabte i diumenge que ve dedi-
caran la festa al Sant Patró de la pa-
gesia a So'n Negre i a S'Horta.

A So'n Negre el dissabte hi hau-
ra Missa i fogueró amb ball de bot
i el diumenge Beneïdes.

A la propera edició insertarem el
programa sencer de la festa.

A S'Horta, l'Associació de Veïnats
«Marina de S'Horta» organitza un
fogueró pel dissabte dia 25 a vespre.

S'Esto! d'Es Oevricó
guanyador a la semifi-
nal del programa
ante Joven»

S'Estol d'es Gerricó aconseguí di-
lluns passat, als estudis de Televi-
sió Espanyola, superar la classifica-
ció assolida anteriorment en el pro-
grama «Gente Joven», situant-se en
primer lloc a la semifinal amb 86
punts, empatat al grup gallee Xica-
randaina. D'aquesta manera, el nos-
tre estol té gairebé assegurat el seu
accés a la final, a la que interven-
dran solament els sis conjunts mi-
llor classificats en tot el programa.

Aquesta final no se sol celebrar en
els estudis de televisió, sinó que els
equips del programa es desplacen a
la localitat d'un dels conjunts fina-
listes.

La trasmissió de la fase que es va
gravar dilluns passat serà el dissab-
te dia 1 de febrer, a les 13 hores.

Els nostres balladors es trasllada-
ren a Madrid via aeria el dilluns de
matinada i retornaren la nit del ma-
teix dia, alternant en el plató la seva
actuació amb 13 grups més.

Ens congratulam del nou exit de
s'Estol i emplaçam els nostres lec-
tors a seguir la seva actuació el pro-
per dia 1 de febrer.

les obres públiques - I
Una de les funcions que justifi-

quen l'existència dels Ajuntaments
es la realització de les obres públi-
ques. També ho es la intervenció en
les obres privades per evitar que
una activitat incontrolada dels par-
ticulars pugui perjudicar qualque
interès públic; però a nosaltres ara
ens interessa referir-nos al primer
aspecte.

Tan important es aquesta funció
municipal que fins i tot els ajunta-
ments no democràtics hi han dedi-
cat una especial atenció, potser per-
que els proporcionaven una justifi-
cació dificil de trobar en altre lloc.

D'altra banda, el tema de les obres
particulars es molt llenegadis i els
ajuntaments procuren no compro-
metre-s'hi gaire. Sense sortir de la
Vila, si havíem de donar compte de
totes les arbitrarietats, infraccions i
altres irregularitats que se cometen
de cap a cap de l'any, amb el silenci
i qui sap si la complicitat del nos-
tre ajuntament, tendriem material
per una Rodella d'una mala fi de ca.
pitols; Rodella que no escriurem
perquè ja vos podeu figurar que, si
Ia Sala mateixa, que cobra, no s'hi
afica, com ho hem de fer nosaltres!

Nosaltres anomenam públiques
aquelles obres que han de redundar
en benefici de la comunitat. Es na-
tural que, tant pel seu objectiu com
per la procedència dels doblers amb
que se satisfan, les obres públiques
presenten unes exigències especialis-
simes d'oportunitat, qualitat i per-
fecció. Si un particular esguerra
una obra, va a compte seu i no té
mes transcendència; però una obra

Dilluns se celebrà la primera ses-
sió plenària ordinària de l'any del
Consistori. Fou una sessió que, per
poc que s'hi reflexioni, se'n te una
impressió poc afalagadora. A un cert
protagonisme assolit pel grup socia-
lista, que plantejà de manera incis-
siva algunes qüestions i havia col
locat dues propostes a l'ordre del
dia, respongué la presidencia amb
raonaments de poca força i àdhuc
amb evasives. No és fàcil de justifi-
car el que es traspaperin papers a
la sala, ni que el grup majoritari no
estigui assabentat d'aspectes de les
obres municipals que es duen a ter-

pública esguerrada ens perjudica a
tots. A mes, les obres públiques, com
que són destinades a perdurar, han
d'esser dotades de les qualitats que
els permetin subsistir fins allà on ho
permet la mateixa limitació inherent
a tot producte humà.

Observem que durant els darrers
anys, els ajuntaments han disposat
d'uns recursos econòmics ben subs-
tanciosos que els ha permès dur a
terme algunes realitzacions de gran
envergadura, comparades amb les
que permetien les possibilitats de
temps d'estretor.

Ara be, qualsevol observador atent
haurà pogut notar que no totes les
realitzacions passarien amb bona no-
ta un examen un poc exigent. Amb
aquest paper d'avui, iniciam una se-
rie que passarà revista a algunes de
les obres mes destacades duites a
terme els darrers temps per un ajun-
tament controlat per un grup que
s'autoqualifica de «eficaç». Obvia-
ment, el nostre judici no podrà esser
el d'un tècnic, sinó simplement el
d'uns ciutadans corrents, sensibles,
això si, a la qüestió i preocupats per
la la marxa de la vida colectiva.

Prescindirem de la qüestió de les
prioritats, sempre molt discutible.
Acceptarem en tal sentit, les deci-
sions ja preses per l'Ajuntament,
tant si estam d'acord en la necessi-
tat de fer una determinada obra com
si no hi estam. Ens fixarem en la
forma de les realitzacions i tracta-
rem de valorar-ne objetivament i
raonadament els resultats.

Fins la setmana que ve, idO, si no
hi ha res de nou.

Pirotècnic

me. I, deixant de banda qualsevol
judici entorn a les insinuacions fe-
tes pels socialistes, ni amb vague-
tats ni amb preteses ignoràncies no
es pot respondre a elles.

Però deixem-nos estar de refle-::
xions i comentem alguns dels punts';
tractats a la sessió: :1

S'aprovà el plec de condicions per;
a l'explotació de les platges del ter- ;
me, amb el vot contrari deis socia-.:
listes •i el recolzament de la resta',
de grups municipals. Per un valor
global de 18.565.000, s'assignen . els
estims següents a les platges: *Cala/

(Passa a la pàgina 5)

Director: Bartomeu A. Pou Jaume

Redacció i Administració: C. Major, 25 Tel. 580160

FESTA DE SIEVI ANTONI
Avui, foguerons i demà Beneïrics a Felanitx
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Plenària Municipal

Segons U.F. ei Camp d'Esports está ben atès



FELANITX
Semanario d,r intereses locales

OrgareFFT
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.125 Ptes.

Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.

SANTORAL

Diu. 19 St. Canut

Dill. 20 St. Sebastià

Dim. 21 Sta. Agnès

Dial,. 22 St. Vicens, diaca

Dij. 23 Sant Ildefons

Div. 24 St. Francesc de Sales

Dis. 25 Com. de St. Pau

LLUNA

Lluna plena dia 26

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-

menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma --Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges I festius, a
les 9,30 i 20,30 h.

Felanitx • Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom • Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx • Cala Murada: No-
n-16s els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada • Felanitx: No-
més els diumenges a les 9 i
13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:

Jaume Rotger
Dilluns:	 C. Ticoulat
Dimarts:	 Francesc Piña
Dimecres:	 Gayit-Melis
Dijous:	 Miquel-Nadal
Divendres:	 Jaume Rotger

TELEFONS D'INTERÉS

Policía Municipal 	 580051
Ajuntament (sois urgiencies)
582200
Funerkria 	580448. 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guhrdia Civil	 580080
Bombers	 581717
Seruel de grua:
De dia 581385. Nit 5545506

1111111.1M,

Ayontaiiiiento de Felanitx
Servicio de agua potable y alcantarillado

Se ruega a los abonados del servicio de agua de esta Ciu-
dad que con motivo de la aplicación del I.V.A. en los recibos de
agua potable y alcantarillado, se personen en el Negociado corres-
pondiente de este Ayuntamiento al objeto de facilitar el Documen-
to Nacional de identidad y un número de libreta o cuenta banca-
ria por donde se puedan cobrar los recibos correspondientes.

Felanitx, a 15 de enero de 1986

El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

• 11n111n•••
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SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.

luí:. Tel. 580606 

CEDO EN APARCERIA PARCELA
DE VIÑA en Can Curt.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Encara ens queda molta feina a fer a la nostra
Comunitat Autònoma fins a conseguir que,
carreteres, ports, ordenació del territori, cos-
tes, patrimonis artístics i servi-cis hidràulics
responguin de manera satisfactòria a les
exigencies del futur. També, es cert que ja
hem avançat considerablement i que estam

No ens aturam
funcionant, segons un pla d'obres, l'execució
del qual s'ha planificat en funció de l'urgencia
que planteja cada metre d'Illa i costa de les
Balears.
Per aixel, ens trobam fent feina on més falta
fa i, tenim els següents projectes d'immediata
realització:

• Reposició del feral. Carretera C-733
d'Eivissa Cala Portinatx (Eivissa)	 •

• Reposició del ferm. Carretera C-711
de Palma al Port de Sóller, PK17 al
PK 20 (Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera C-710
de Pollença a Andratx, tram Pollensa-
LLuc, PK O al PK 13 ¿Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera PM-344
d'Inca a Santa Margalida, PK 9 al
PK 19 (Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera PM-351
de Sineu a Santa Maria, PK O al PK 6
(Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera C-213
d'Inca a LLuc. Tram Inca-Caimari
PK 1,4 al PK 5,9 (Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera C-719
de Palma al Port d'Andratx. PK 10,3
al PK 12,5 (Mallorca)

• Millora del ferm. Carretera PM-810
Ramal C-733 a San Carlea. PK 7 al
PK 9,8 (Menorca)

CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES
I ORDENACIÓ DEL TERRITORIGOVERN BALEAR

FELANITX

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

RED UCCION ARBITRIO

RECOGIDA DE BASURAS

Se recuerda al vecindario, que la
tarifa relativa a viviendas particu-
lares en Felanitx, litoral, S'Horta y
Ca's Concos, gozarán de una reduc-
ción del 50 % de la misma, siem-
pre y cuando se demuestre que en
Ia misma sólo habitan personas ju-
biladas, que disponen de una sola
vivienda y que la renta total perci-
bida ' por el conjunto de personas
que conviven en dicho domicilio no
exceda de 40.140,— ptF mensuales.

El plazo para presentar la justifi-
cación que da derecho a la reduc-
ción de la tasa finird el 28 de fe-
brero.

Felanitx, a 7 de enero de 1986.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador



PANADERÍA Cala Tlarsal PASTELERIA

Los LUNES hay PAN
C. Asunción, 2
	

PORTO-COIOM

-1/1.0 iztt	 tie4.4144.4
Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...

no es correcte dir:
	 convé dir:

• madera
	

• fusta
• quitanieves
	 • llevaneus

• boxeo
	 • boza

Exemples:
• Els mobles del menjador són de fusta.
• La màquina llevaneus arribà en el moment oportú.
• La boxa és un deport que no m'agrada massa.

VENDO CAMBA FRIGORIFICA
	

SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-

en madera y mostrador de formi-	 rectamente del constructor. En-

ca.
	 trada desde 700.000 ptas. Resto a

Informes Estanco Porto-Colom
	 convenir.

Tel. 575005
	 Inf.: 'Fel. 581660.

Bartomeu Miguel

Masajes ferapuétices
Efectuados por Quiromasajista titulado para

CELULITIS
	

DESVIACION DE COLUMNA
ARTROSIS
	

CONTRACTURAS MUSCULARES
LUMBAGO
	

ESGUINCES, ETC.
CIATICA
REUMA
VARICES
GIMNASIA DE REHABILITACION

SAUNA

MASAJE DEPORTIVO

Dirijido por Martín -Antich (Masajista)
Via Majórica n.° 28 Tel. 553622 - MANACOR

FELANITX

Nadal am4 ulis d'infant
Que es de ver que els grans misteris dc la fe romanen ocults als

savis d'aquest món, mentre Déu es complau en revelar-los als humils i
senzills.

Han passat les festes de Nadal, que oosaltres els majors, hem mes-
clat amb abundancia de paraules, colors de paperines i productes de
consum.

Però ¿quin misteri s'amaga en el fons de la festa nadalenca? ¿Quin
es el bessó que nodreix la sana alegria, les felicitacions i les esperances
que aquests dies bullen dins els cors?

Ho he preguntat als nins de catequesi, proposat-los una redacció so-
bre el tema «Jesucrist i Nadal». Vet aquí una mostra de les respostes:

Jesucristo y la Navidad.
Estas navidades dicen que hace 1985 ari,ps del nacimiento de Je-
sucristo. Iban pidiendo posada José y María encima de un borrico.
Ella estaba a punto de dar a luz. Ningún posadero quiso darles
albergue aquella noche, por mucho que rogaron y suplicaron. El
último posadero que les dijo no, les mandó a un establo que había
en las afueras de Belén (pues así sc llamaba el pueblo), en el que
había un buey. Llegaron junto a un pesebre, dejaron el borrico
atado y María dio a luz un precioso bebé, al que pondrían por
nombre Jesús. Había nacido el Señor.
Muchos años después los hombres decían que Jesucristo era fal-
so; que nunca había nacido. Pero el Apóstol San Pedro dijo: Je-
sucristo ha existido. Yo soy testigo ocular. Yo lo he visto y he
hablado con él y él nos ha mandado a predicar la doctrina cris-
tiana por todo el mundo.

Carmen (8.° EGB)
Jesucristo.
Según los datos obtenidos, mas o menos hace 1986 arios que Je-
sucristo nació. Prefirió nacer entre los Judíos, aunque los Roma-
nos decían que cosa peor no había. Jesucristo nació en la mis-
mísima miseria. Los Reyes Magos acudieron a traerle regalos.
Jesucristo los condujo allí y entre aquellos Reyes había uno negro.
Esto quería decir que Jesús está con todas las razas existentes y
que no prefiere a una ni a otra.
Los historiadores de aquellos tiempos decían que Jesucristo era
un hombre muy sabio «si se le podía llamar hombre».
Cada ario, al paso de las Navidades, con figuras se hace un naci-
miento. Eso hace que perdure en cada familia el recuerdo del
amor y de lo que sufrió por nosotros.

Antonio (8.° EGB)
Podria seguir copiant redaccions dels nostres nins. Pens que aquesta

mostra basta perquè els majors agreng-uern a contemplar millor el mis-
teri de Nadal.

Tarna'as a la misa

POLSTER, ARA
Tot i que els unionistes d'Ian Paisley s'hagin empipat prou amb el

pacte que han signat la primera ministressa británica i el primer ministre
irlandés, per iniciativa britànica, quan el govern conservador. de Mar-
garet Thatcher ha pres una decisió d'aquestes característiques vol dir que
al govern de Sa Majestat Británica li queden poques sortides per resoldre
el contenciás de l'Ulster.

Aquesta primera passa que ha donat el govern britànic i que implica
cl govern irlandès en algunes qüestions que afecten directament l'Ulster,
Irlanda del Nord, es, tal com afirmen els unionistes, una cessió de sobi-
rania que pot ser qualificada de greu o de prudent i practica, segons qui
sigui que faci l'anàlisi. En tot cas potser estam davant un procés de ca-
racter politic amb dimensions realment desconegudes.

Mig bilió de pessetes costa al pressupost del Regne Unit el manteni-
ment de l'ordre públic al territori d'Irlanda del Nord, un lloc on coexis-
teixen dues comunitats caracteritzades tant per qüestions religioses, com
per qUestions de caracter politic i social: la católica (el 35 % de la po-
blaciú) i la protestant (el 65 0/0). El tema d'Irlanda del Nord ja comença
a cremar les mans al govern britànic i sens clubte comença a cansar ja
una bona part de la població de Gran Bretanya.

La solució política a la guerra civil encoberta que hi, ha al territori
d'Irlanda del Nord, en la qual s'hi troba fins i tot implicat l'exèrcit bri-
tal-tic, es difícil de trobar en un contexte on no sols es mouen motivacions
de carácter religió (protestants i catòlics), tal com de vegades hem arribat
a pensar. El grup protestant es majoritàriament partidari de seguir for-
mant part del Regne Unit, mentre que la minoria católica,  d'ascendència
irlandesa, es partidaria de la separació del Regne Unit i de la integració
en la República d'Irlanda.

Tal volta el govern conservador britànic vol començar a resoldre una
qijestió mal resolta i que més prest o més tard haura de trabar la seva
pròpia solució pacífica. Potser les possibles solucions passen per la sobi-
rania compartida, o per un estatut d'independencia per a Irlanda del
Nord i sobirania irlandesa, ... o potser aquest pacte amb Irlanda sols vol
implicar a la República de l'Eire en alió que especifica el pacte i res més.
Ës mal de saber el que pensen els governants britànics en aquesta qües-
tió que ja s'ha convertit de fa temps en un mal-de-cap per a qualsevol
governant del Regne Unit. En tot cas els britànics fa temps que haurien
d'haver-se adonat que Irlanda, l'illa, ha de ser per als irlandesos.

RAMON TURMEDA



vida social
NAIXEMENT

Els esposos Miguel Massutí Sa-
orera i Gracita Martin Páramo
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, un .

nin que en el baptisme rebrà el nom
de Xavier.

Felicitam als novells pares.

NECROLÓGICA
El dimarts dia 7 de gener, descan-

sa en la pau del Déu a Felanitx, a
l'edat de 91 anys, després de veure's
confortada amb els sants sagra-
ments, D.a Margalida Adrover Gri-
malt, viuda de Miguel Oliver. Al cel
sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
als seus fills D. Francesc, D.a Maria
i D.a Margalida.

Gent d'Es Port
	11n1•Maltal.	

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9'30a 1
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.

Aviso de GESA
Lectura

En Felanitx, los días 20, 21
y 22  

principalI cine
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde

Un policía que sabía demasiado y un niño que lo había visto todo

UNICO TESTIGO
con Harrison Ford

y de complemento:

COLE, COLE QUE TE COMO

Viernes 24, sábado 25 a las 9 noche y domingo 26 desde las 3 tarde
Hay muchas razones para temerle a la oscuridad.

NOCHE DE MIEDO
Si le gusta sentir terror,
ésta será una noche sensacional

Además de:

SABOTAJE PETROLIFERO
con OMAR SHARIF

FELANITX

Recomençament de les obres de la
Casa de Cultura

Aquesta setmana s'ha posat tall de
bell nou a l'obra de la Casa Munici-
pal de Cultura en la que sera la dar-
rera fase de construcció. Com sabeu
l'empresa Emilio Marín va treure el
concurs d'aquestes obres, per a la
culminació de les quals disposa d'un
termini de cinc mesos.

Així les coses, si no sorgeixen en-
terbancs, per la festa de Santa Mar-
galida podríem tenir l'edifici acabat.
Després s'haura de plantejar la qües-
tió del seu equipament per tal de
que pugui desplegar les funcions que
li seran atribuides.

Demografia 1985
Per mor d'unes correccions fetes

manualment a la informació que so-
bre la demografia de 1985, oferirem
zí l'edició anterior, les dades referi-
des al registre civil no sortiren cor-
rectes. Les repetim avui per tal de
deixar-les ben escatides:

REGISTRE CIVIL
Naixements:
Matrimonis civils:
Matrimonis canonics:
Total matrimonis:
Defuncions:

Accident Mortal
Dissabte a vespre es va registrar

un accident de circulació, a resultes
del qual morí la dona de 74 anys Te-
cla Luengo Arcos. La desgracia suc-
ceí en el passeig d'Ernest Mestre
quan un automòbil atropella a la dis-
sortada, amb tan mala sort que mo-
rí quasi instantàniament.

Llamentam profundament aquest
succes que ve a incrementar, amb la
mort d'una conciutadana, la tràgica
llista dels accidents de circulació.

Premiat a .Sa Nostra.
En el darrer sorteig de l'emissió

«Cèdules hipotecarles» de la Caixa
de Balears «Sa Nostra», ha resultat
agraciat amb un premi de 100.000
pessetes el nostre paisà. D. Guillem
Obrador Arnau.

Mutualidad «La Protectora.
MISA POR LOS MUTUALISTAS

FALLECIDOS. — El próximo sába-
do, día 25, a las 8 de la noche, en
Ia Iglesia Parroquial, se oficiará una
Misa en sufragio de todos los mu-
tualistas fallecidos durante el pasa-
do ario.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.—
El domingo próximo, dia 26, a las 3
de la tarde, en el local social, se ce-

lebrará la JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA, según prescriben los estatu-
tos en vigor.

Hogar del Pensionista
de la Seguridad Social

ACTIVIDADES PERMANENTES.
— Después de las vacaciones navi-
deñas, a partir de la próxima sema-
na se reanudarán las sesiones co-
rrespondientes a las siguientes acti-
vidades:

MODELADO EN BARRO, los lu-
nes a las 4'30 de la tarde.

DECORACION DE GERAMICA,
los martes a las 4'30.

CURSO DE DIBUJO (a dos nive-
les), los miércoles a la misma hora.

TARDE DE CONVIVENCIA, los
jueves.

GIMNASIA DE MANTENIMIEN-
TO, los miércoles y viernes a las 6'15
de la tarde.

Coses d'Es Port
L'Associació de Veïnats cl'Es Port

convida o tots els que vulguin venir,
al fogueró de Sant Antoni, que se
l'ara, si D( ..0 vol, avui dia 18, a
les 7'30 de l'horabaixa.  Fu haurà llon-
ganissa i botifarró d'unes matances
que hem fet aposta perquè la xulla
fos casolana, pa i vi i esta previst
que també hi haura sardineta en
abundancia escollida pels nostres
mariners d'Es Port, que creim que
tothom se'n xupara els dits. També
hi haura un duo del continent molt
popular i famós que ens farà passar
una vetlada molt agradable.

Esperam que els que vos decidi-
gueu a venir en quedeu ben satis-
fets, noltros per la nostra part fa-
rem tot lo que podrem perquè sigui
aixi.

informad "

143
16
73
89

156

Restaurante

SES PORTADORES

Casa Pedro
Tel. 575171 - Porto-Colom

Comunica a sus clientes y amigos

que no cerrará los jueves.

Abierto todo el alio

Su restaurante de confianza

Especialidad en pescados frescos,
mariscos, langosta...
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FER AFICIÓ
CADETS MASCULINS

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 65
ALCUDIA, 44

Entre4engut encontre, que es co-
mença sense massa velocitat, defen-
sant be , per notant-se falta de con-
traatac.

No pareixia possible que es pogués
conseguir la diferencia final, quan en
el primer minut del segon temps no-
mes se guanyava de 3 punts (34-31),
i a falta de quatre minuts, d d.:u
(52-42).

Jugaren: A. Obrador (7), Villalon-
ga, Lázaro (4), S. Surier, Barc.o.6 (2),
P. J. Fullana (5), B. Maimó (27), Ni-
colau (4), Monserrat (7) i J.C. Moi-
mó (9).

JUVENIL S FEMENINES
ESCOLAR, 29
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 47

Tornaren de Capdepera, amb els
dos punts que ja tenien previs'- s. Fou
un partit de transició, en espera del
important enfrontament d'avui.

El resultat del primer ternps .fou
bastant nivellat (18-23), però a la se-
gona part quedà ben clara la supe-
rioritat de les nostres representan-
tes.

Destaquem els 8 punts aconseguits
per Pilar Obrador, una de les juga-
dores més joves.

La part arbitral fou a càrrec del
Sr. Moragues, que no se va exLeclir
assenyalant faltes personals.

Anotaren i jugaren: Margal ida
Lladó (8), C. López (6), Pilar Obra-
dor (8), Garcías (2), Vivancos (a),
Roig (2), Camarero (4), i I. Rever-
te (9).

JUVENILS MASCULINS
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 40
LA SALLE (PALMA), 33

Tempteig baixíssim, defenses du-
res i partit d'aquells que fan afició
i es recorden amb gust.

En el minut 18 presenciarem una
cistella «galàctica», que culminà To-
ni Oliver i que no es pot descriure
la manera en que es realitzà: el pú-
blic dret i aplaudint fort.

Una de les claus d'aquesta impor-

Segons U. F....
(Ve de la pagina I)

Marçal i Cala Ferrera, 8 milions de
pessetes cada una. Cala Sanau
1.600.000 ptes., Cala Serena i S'Are-
nal 450.000 ptes., Cala Mitjana 50.000
ptes. i Cala Brafi 15.000.

Amb l'abstenció dels socialistes
s'aprova d'encomanar al Servei de
Recaptació de Tributs de la Comuni-
tat Autónoma, la gestió recaudatória
de les contribucions territorials i
cències fiscals pel termini d'una
anualitat. Els regidors A. Oliver i
F. Algaba plantejaren la conveniên-
cia de que assumís directament la
recaptació l'Ajuntament, tota vegada
que es té el precedent de que els ar-
bitres municipals es cobren en el
nostre poble en un nivell del cent
per cent.

Andreu Oliver qualifica de poc
elegant el fet de que la presidencia
proposàs ara l'adhesió de la Corpo-

tant victòria fou el debut del vila-
franquer Guillem Amengual (16
anys, 1'93, 94 Kg.) amb el seus 10
impresionants taps.

Sortiren: Amengual (3), Sánchez
(8), B. Oliver, A. Oliver (20), Maimó,
Vicens, Perelló (5), Sagrera (2) i
N. Fullana (2).

PER AVUI
Els cadets tindran la darrera opor-

tunitat d'intentar guanyar un par-
tit en aquesta Higa, enfront del Per-
las, a Manacor. Complicat, de totes
formes.

Els juvenils masculins han de
guanyar a Son Servera si volen man-
tenir la bona classificació.

En juvenils femenines, i a Fela-
nitx, tenim un atractiu J. Capó/
Autoc. Grimalt - Sant Josep (segon
i primer de Balears l'any anterior),
però que aquesta temporada, segons
els resultats enregistrats, estan en
millor forma les ciutadanes.

Torneo Peñas
SON MACIA-CAFET. FELANITX, 36
TAI-TENIS MANACOR, 46

Primera derrota en casa, aunque
sea ante el líder. Descanso 22-26. La
superioridad la dio el banquillo, ya
que los cafeteros afrontaron este im-
portante choque con sólo cinco ju-
gadores, con los cuales pudo en la
segunda parte el cansancio, aunque
llegaran a ponerse a dos puntos, de
todas formas el líder demostró su
calidad técnica y fue superior.

Jugaron: Torralba, Durán, Rigo,
Binimelis y Huguet.

Con este partido acabó la primera
vuelta, ocupando la tercera posición
empatados con el cuarto con un sal-
do de cuatro victorias y cuatro de-
rrotas, una victoria a domicilio y una
derrota en casa, buena defensa y
poca efectividad ante el cesto con-
trario de ahí los bajos tanteos regis-
trados.

Los mejores encestadores: Torral-
ba 84 puntos, Rigo 41, Binimelis 38.
También merecen destacar López,
M. Binimelis, Galmés y los herma-
nos Durán.

BASQUETCESTO

ració al II Congrés de Llengua Ca-
talana quan una proposta seva pre-
sentada pel mes de novembre no
havia prosperat. Aquí es ventila una
qüestió de papers no arribats a bon
port. Al final tots votaren a favor
de l'adhesió si be sense aportació
econòmica de moment.

El regidor J. Ballester facilita l'in-
forme que sobre el camp de deports
havia sollicitat fa molts de mesos F.
Algaba. Li ho dona de paraula i no
per escrit com havia soHicitat Alga-
ba —qui Harnenta no haver portat
el magnetòfon—. Ballester explica el
funcionament dels serveis de les ins-
tallacions, lligat a dos contractes: el
proporcional que correspon dins el
general de jardineria i el de vigi-
lancia, neteja, cobro de tickets i ex-
plotació del bar, a càrrec de Jaume
Vaquen I també mantingué en tot
moment l'opinió de que les installa-
cions es trobaven en bon estat de
conservació i neteja.

Es deixa damunt la taula la re-

EL FOGUERO DE SANT ANTONI
Primarencs han estat els actes que

en torn de la festa del Sant patró de
la pagesia s'han celebrat a Ca's Con-
cos des Cavaller.

La bullícia va començar el dissab-
te passat a vespre amb un fogueró
que s'encengué vora el Saló Parro-
quial on, l'Associació de Veïns, orga-
nitzadora de l'acte, va repartit a bal-
quena sangria, pa i porquim per tor-
rar de franc a tothom que en va
voler.

Mentrestant dins el Saló se va ar-
mar un ball ben vitenc amb s'Estol
des Picot d'animador de la vetlada,
on va tocar jotes i mateixes per llarg
i feren passar una estona ben entre-
tenguda a la nombrosa concurren-
cia, tant del poble com dels voltants,
que es varen sumar a la festa.

Setts dubte, un altre exit del bon
fer de l'Associació de Veins.

LES BENEIDES
L'endemà diumenge horabaixa es

celebraren les tradicionals Beneïdes
i el concurs de carrosses que, qui
sap si per lo primarenques, no foren
tant nombroses com altres anys.

De carrosses n'hi va haver quatre,
una d'elles venguda des de So'n Ne-
gre.

La guanyadora del concurs a judi-
ci del jurat fou la titulada «Sa cova
des Puig», si be les altres no desme-
reixien en absolut.

L'organització i patrocini de les
mateixes també fou a carreg de l'As-
sociació de Veïns.

ROBATORI
Entretant la gent estava reunida

presenciant les Beneïdes, uns Iladres
varen entrar a una casa del carrer
Metge Obrador d'on se'n dugueren
algunes joies i a una altra del carrer
Major, després de forçar una fines-
tra del corral sense que notassin els
propietaris que les faltas res.

cepció definitiva de les obres de la
1.a fase de l'escorxador, tota vegada
que els socialistes denunciaren di-
verses deficiencies.

Amb els vots contraris del PSOE
i de la CDI es dona el placed a la
idea de construcció d'un complexe
per allotjament de jugadors en el
camp de golf «Vall d'Oro, sempre
que es compleixin els requisits le-
gals.

A la proposta del portaveu socia-
lista entorn a la creació d'un gabi-
net de mitjans d'informació, el Bat-
le manifesta l'oposició del seu grup
perquè el considera massa onerós. I
a la proposta del mateix grup en-
torn a una nova reglamentació orgà-
nica de la corporació, la rebutjà to-
talment tot qualificant-la de parti-
dista i inacceptable, al temps que
Ia comparava amb la reglamentació
de l'Ajuntament de Ciutat, elabora-

Pareix que després es dirigien cap
al corral d'una altra casa i va ser de-
latat per un ca que va cridar l'aten-
ció de l'amo que el va sorprendre
quan s'escapolia dins unes figueres
de moro. A la pregunta de quê cer-
cava per allà el pispa va contestar
que tenia una necessitat i, el bon
horno, li va assenyalar el servei de
ca-seva del qual pareix que no en
va fer ús, sinó que va aprofitar per
donar-ho a ses carnes.

No obstant, quan acabades les Be-
neïdes els veinats se'n temeren que
els havien entrat Iladres donaren la
ven d'alarma i s'arma un rebombori
de no dir. Un altre veïnat no va sa-
ber o no va tenir eima d'obrir ca-
seva i tot d'una es va pensar que el
malvat era dedins fent-ne de ses se-
ves.

Tot seguit s'organitza una batuda
dins la casa i voltants però no tro-
baren indicis de res.

Poc després va acudir la Policia
de Tràfec que es va topar amb l'en-
demesa així com la Policia Munici-
pal i la Guardia Civil, i tampoc tro-
baren rastre del presumpte saltafi-
nestres p'enlloc.

I.

VENDO BOTE MADERA tipo llaiit
de 18 palmos, con motor Andreu,
arranque eléctrico.
In f.: Tels. 580228 y 581030.

ALQUILO CASA EN EL CAMPO
para fines de semana y vacaciones

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO LOCAL COMERCIAL en
Cala d'Or con sótano, C. Boule-
vard esquina C. Ariel.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ALQUILO LOCAL APTO PARA
ALMACEN de 150 m2
Informes Tels. 650158 y 580533.

da també pels socialistes però amb
una rassadora totalment diferent.

Al precs i consultes, M. Riera s'in-
teresa per la situació del PGOU. Fa
quatre mesos que és a la Comissió
P. d'Urbanisme i , segons sembla, te-
nen sis mesos per contestar. També
dentarià quines perspectives té el
grup majoritari en torn a la Casa
de Cultura. L'absencia del regidor
Cosme Oliver no permeté de donar
una resposta concreta.

Per últim F. Algaba s'interessa pel
risc de que l'Oficina d'Ocupació sia
traslladada a Manacor. El Batle ma-
nifesta que s'havien fet gestionk
prop de l'INEM per evitar-ho. Pere
Massutí, a tall de les dotze i entri,
d'altres aclaracions demanà a que
responien les obres que es feien
els nous serveis del Parc. El Batle
manifestà que no n'estava enterat.



Naps
— Hi ha qui creu que TVF

vol dir Televisió de Foravila.
— Ai! la nostalgia, ja no es

el que era!
— El batle de Felanitx pre-

sentara la dimissió d'aquí a
poc temps. (Què són 30 anys
en la immensitat del Cronos!)

— Més imaginatiu, pel cap
baix, seria, si a les factures
en lloc d'incloure-hi l'IVA, ha
afegissin un Nap. No?

A la memòria de Na
Miquela Oliver Orfi,

Lluisona
Voldi ia tenir una estona

sa memòria i es cap clar
per poder-vos explicar
lo que li degué passar
a Na Miqueta Lluïsona.

A vint-i-vuit de desembre,
diada d'ets Innocents,
hi pensarem molt de temps,
—jo'm pens que hi pensaré

[sempre—,
dins Felanitx se va estendre
Ia mort en molt pocs moments.

A dins Ca'n Joan Tascó
Ia mort entra atropellada,
oh Miquela agraciada,
el Bon Jesús t'ha cridada
per treure't d'una vegada
de dins aquest mon traïdor
i amb gran pena i dolor
sa familia s'ha quedada.

Tot es carrer dura dol
una bona temporada,
perque tú te n'has anada
deixant-nos sense consol.

Quan el Bon Jesús mos crida
podem estar molt contents,
per?) en aquests moments
¡que trista es sa despedida!

amb tu sa vida avorrida
no li hem passada gens.

Déu del cel tot poderós
teniu-la per companyia.
Jo crec que no m'erraria
si digués que cada dia
feia tot lo que sabia
per venir al cel amb Vós.

Tu mos has presa avantatge
i noltros aquí hem quedats,
molt trists i desconsolats,
fent motius apropiats
per emprendre aquest viatge.

Miqueleta, en confiança
prega en el Poder Diví,
que es qui hem quedat aquí
tots plegats poguem venir
a disfrutar del jardí
de l'Eterna Benaurança.

Miguel

Cámara Agraria Local
SUBVENCION GASOLEO-B

Se pone en conocimiento de to-
dos los agricultores con derecho a
percibir la subvención del Gasóleo-
B, que pueden pasar por estas o fi

-cinas, provistos del D.N.I., tarjeta
de agricultor y n.° de cueva ban-
caria, al objeto de solicitar le sea
transferido el importe de la subven-
ción, finalizando el plazo el día 30
del actual mes de enero.

Felanitx, enero 1986.
El Secretario

Pedro Llom part Bosch

VENDO MOBILIARIO, utensilios
peluquería y 2 secadores casco en
muy buen estado.

CAMBIARIA en obra 2 solares de
mas de 300 m2 cada uno y salida
U dos calles.

Informes 'rel. 581023.

ALQUILO LOCAL en C.Santueri,7-1
bajos.
luí : Tels. 58054:1 y 581253

VENDO RUEDAS para coche en

perfecto estado, precio interesante
Informes Tel. 575782

PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetas

Presupuestos sin compromiso

Cala t'unen', 64 - Tel. 582038
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Consultorio de Acupuntura (Elektro)
ha sido trasladado a la calle Asunción, 4 - 1. 0 piso puerta 45

Les recuerda.que se pueden realizar tratamientos de

-Obsidad. Artrosis, Lumbago, Ciática,
Vértigos, Insomnio, Asma, Tabaquismo

(dejar de fumar), Nerviosismo, Ansiedad,
Depresión.

Solicite información y hora de visita con el médico, ai
Tel. 571030, de 20 a 21 horas.     

Gabinete de Ginecología y
Tocología

Dr. Don César Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Gari

Magdalena Serra Puigros
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

I  CONSULTORIO  I	 AREAS QUIRURGICAS 
C/. Bosch, 9, 1.0 MANACOR
(Frente Farmacia Pedro Ladaria.

HORARIO 
Lunes, martes y miércoles
de 16,30 a 20 horas.
Horas convenidas.

1TELEFONOS
1.-551008 (Gabinete)
2.-281313 (Urgencias)
3.—Servicio contestador

automático

L—Hospital Manacor
2.—Policlínica Miramar
3.—Clínica Rotger
4.-1Mare Nostrum»

COMPARIAS PRIVADAS 
1.—«Mare Nostrum),
2.—«Asisa»
3.—«Previasa»
4.—«Imeco»

Revisiones ginecológicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexología
Esterilidad

Citología
Amnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecografia

6	 FELANITX
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viatt-i-eine
anys
enrera
BALLS I XARANGUES

— Dia 6 de gener, es celebra a La
Protectora un animat ball, exclusiu
per a socis i familiars femenins.

— Dia 15 de gener, en el Gurugú
del carrer Castellet, hi hagué gran
ballada, amenitzada per un Grup de
la Banda de Música.

— Dia 21 de gener, en el Centre
d'Art i Cultura, ball amenitzat pel
«Quinteto Acroama».

L'acte sera exclusiu per socis i fa-
miliars femenins.

El mateix dia, en el Gurugú, ball
per «Blas i sus Muchachos».

Es veu que el gener era un mes
adient per espolsar-se el fred ballant
i posant tot el puu possible perquè
els familiars femenins picassin.
BENEMES DE SANT ANTONI

Es celebraren el mateix dia 17, a
Felanitx. Varen ésser magrelles
ferm, fins al darrer extrem .

No hi manca aigua benelda, persa
no hi havia premis i sense dobbés no
poden anar•enlloc. I els participants,
amb aquestes condicions, escasseja-
ren; i així ho contava el cronista de
torn:

«Pasó el tradicional día de Bend-
des y, la verdad, las carrozas que
acudieron a ellas, se pudieron con-
tar con los dedos de la mano y aún
sobraron dedos.

¿Se intentará alguna vez el siste-
ma de los premios para que de nue-
vo la gente acuda al desfile de este
día?

Naturalment que es va intentar en
anys successius, fins a arribar a l'or
ganització actual, molt millorada.

I es que Sant Antoni es el Patró
del bestiar i «por el dinero baila el
perro».

FESTES DE L'ANY
Dies passats es publica el Calen-

dari Laboral per l'any 1986 i es pot
comprovar que no hi ha festes
pels qui en volen.

Vint-i-cinc anys enrera n'hi havia
una catefa. No anomenaré les més
principals, perquè són bones de re-
cordar Però faré memòria d'altres
festes que el comerç tancava després
del migdia:

17 de gener, Sant Antoni.
20 de gener, Sant Sebastià.
2 febrer, Purificació de Ntra. Se-

nyora.
25 març, Anunciació.
8 maig, Aparició de San Miguel.

24 juny, Sant Joan.
20 juliol, Santa Margalida.
8 setembre, Nativitat de Nostra

Senyora.
29 setembre, Sant Miguel.
Fins una altra, si Déu ho vol.

D'ALLAVORS

SE ALQUILA LOCAL PLANTA
BAJA, céntrico. Zona Ayuntamien-

to, nuevo 60m.2 (sin vivienda).
Tel. 580220.
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CINE FELANITX Si.. a 5812:31

Viernes 24 y sábado 25 a las 9 noche.
Domingo 26 en 3 sesiones continuas desde las 3 tarde 

La mejor obra dramática sobre la INDIA
filmada por el director de «DOCTOR ZIVAGO»...

Pasaje a la INDIA
Bella, exótica, poética, emocionante...

Además verán:

«SUPERHOMBRES»

Hoy sábado a las 9 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.

Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los

GARANTIZAMOS DURANTE UN AÑO

11111111-irik
 MOBLES DE

CUINA I BANY

PLAÇA D'ESPANYA, 16- TEL. 581605

Creamos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.

Modelos totalmente exclusivos y de una refinadísima calidad

Oferta sólo hasta el 28 de febrero:
Modelos a partir de 13.000 ptas. m. 1. y para los más

exigentes, en madera desde 28.000 ptas. m. I.
Madera roble a 30.000 ptas. m. 1.

Estos precios son con el IVA Incluido.

FELANITX	 7
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Nos hemos enterado de que
marcha en PORTO-COLOM una
EMISORA F. M. La cosa funciona
en plan de pruebas, pero pronto
emitirá regularmente con elaboi-ados
programas musicales.

Por otra parte en el próximo mes
cle julio saldrá en PORTO-COLOM
una REVISTA editada con todo lujo
de detalles. Pretende salir a la calle
trimestralmente, si es que los fon-
dos bastan.

• Apenas hemos empezado el
año y ya se habla de ;a «HP TRO-
BADA MALLORQUINA EN ARGEN-
TINA». Eso se llama preparar las
cosas con tiempo.

• Nuestro amigo SEBASTIAN
OLIVER felanitxer y ex-jugador del
C.D. FELANITX ha pasado unos
chas con nosotros, tiene su residen-
cia fija en IBIZA. Aprovechó la es-
tancia para jugar un partido amis-
toso con los veteranos no en vano
lleva el fútbol en la sangre. Un
abrazo, amigo.

• «SEBASTIAN 8..c SEBASTIAN»
es el nombre de una TIENDA DE
MODAS DE ALTA COSTURA que
piensan montar dos amigos felanit-
xers en PALMA. Les mantendremos
informados.

• En plena actividad se halla
nuestro GUILLEM TIMONER, direc-
tor de la Escuela de Ciclismo del
Govern Balear. Hace unos días es-
tuvo en MENORCA para asistir a
Ias elecciones de los respectivos
monitores del deporte del pedal de
aquella isla. Actualmente el cargo
le obliga a dejar sus negocios para

bajarse a la «City» y organizar la
temporada ciclista, que está al caer.

a ¿Es usted curioso? ¿Quiere es-
cuchar algunas llamadas telefóni-
cas? Si pone la F.M. de su coche,
cerca de donde cae ANTENA-3 de
su dial, podrá escuchar por las ma-
ñanas —hacia las 9— las diferentes
llamadas telefónicas que se produz-
can, sobre todo si estaciona su ve-
hículo en la calle Cuatro Esquinas.
¡Puede resultar divertido!

• Próximamente en «DISCOTE-
CA CLASS» tendremos la actuación
del grupo felanitxer «MACAO», que
siempre cumplen su cometido. Por
otra parte sabemos el nombre de
los ganadores del CONCURSO DE
.BREAK-DANCE», Juan A. Suárez,
Fernando Suárez y Pedro Cariellas
que formaban el segundo grupo.

• VIDEO-CLUB.— «BEN-HUR»,
la magnífica obra de W1LLIAM WY-
LER, con once «oscarsv en su haber,
merece una revisión. CHARLTON
HESTO N, STHEPHEN BOYD,
HAYA HARRET, JACK HAWINKS...
etc. La batalla de Apio, y la carrera
de cuádrigas es algo inolvidable.

• ¿Será cierto que los hombres
del «EQUIPO A» felanitxer quieren
comprar una avioneta para no tener
problemas en sus desplazamientos?

• En la CARTELERA CINEMA-
TOGRAFICA tenemos películas inte-
resantes. «LICEFORCE» (Fuerza Vi-
tal) es la última obra de TOBE
HOOPER («La matanza en Texas»,
«Poltergeis t»... etc.) desigual direc-
tor que en esta ocasión nos cuenta
una historia sobre unos vampiros
que proceden del espacio. Hay efec-
tos especiales bastante buenos, pero
es una producción de la «Cannon»,
y esto siempre se nota, ya que esta
productora se muestra tacaña en
sus inversiones, que son muchísi-
mas. «UNICO TESTIGO» del austra-
liano PETER WIER («El ario que
vivimos peligrosamente») es una
buena película policíaca que apro-
vecha para mostrarnos a una insó-
lita secta religiosa, los «amish». La
acción está llevada a un buen rit-
mo y no decae nunca. HARRISON
FORD es el protagonista.

JORDI GAVINA.

Atletisme

Prova inclosa en el calendari de la
F.B.A. i que es celebra a un circuit
dissenyat dins un terreny molt re-
duit que permetia veure les evolu-
cions dels atletes durant quasi tot el
recorregut.

L'actuació dels atletes felanitxers
del Joan Capó, despunta a la majo-
ria de proves aconseguint quatre
trionfs. Dos d'ells lograts per atle-
tes que guanyaren a corredores a
les que no havien superat aquesta
temporada. Són els casos de Maria
Albons damunt Maria A. Rigo (Cam-
pos) i de Maribel Obrador sobre Car-
me Raja (C. Sollerense).

CLASSIFICACIONS
— Benjamins

masculins: 4.—Joan Ramon Vidal,
5.—Llorenç Páramo.

femenines: 1.—Maria Albons, 4.—
Maria Jiménez, 5.—Mari C. Adrover.
— Alevins

masculins: 3.—Basili Martín, 4.—
Xisco Monserrat, 5.—Miquel Sán-
chez.

femenines: 3.—Maria A. Crucera,
4.—Catalina Albons.
— Infantils

masculins: 2.—Mateu Bennasser.
femenines: 1.—Marisol Martín.

— Cadets
masculins: 4.—Lázaro Sánchez.
femenines: t.—Maribel Obrador.

— Júniors
masculins: 1.—Bartomeu Salva,

4.—Miquel S. Perelló.
— Veterans

2.—Sebastià Adrover (Fidípides).

ESTUDIO DE PINTURA

Andreu Mainuí
Exposición permanente Y

venta de

Oleos, acuarelas,
dibujos y obra

gráfica
C. Santueri, 35 Esq, Santanyí

Tel. 580265
FELANITX

BUSCAMOS EN ALQUILER
LOCAL O CASA adecuado para
guardería. Mejor con jardín. En
Felanitx. URGENTE.
Informes Tels. 581682 y 580004 (de
8 a 11 y de 9'30 a 11 noche.

Cross Pollença B6

I¡ Con el Cometa Halley, llega el terror !!

Los creadores de «Alien», «La Guerra de las Galaxias» y
«Poltergeist», ahora juntos en...

LIFEFORCE FUERZA VITAL
Complemento:

EL MUNDO LOCO DE JERRY

VENDO FINCA con caseta
calle Santueri. Unos 15.000 metros

Informes Tels. 575680 y 575873
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autocares

Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re

-visados.y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMAN -

Renault R-5 TL PM-Y
• R-5 TS PM-S
• 11-5 TL PM-0
• R-4 TL PM-AC
• II 6 PM-E
• R-14 GTL PM-U

Talbot Samba PM-Z
» Horizón Diesel PM-Y

Ford Fiesta PM-Y
PM-W

Seat Panda PM-Y

Sábados y domingos abierto
por las mañanas.

FACILIDADES DE PAGO

Próxima jornada
HOY UN PLATO FUERTE:
FELANITX-CONSTANCIA

El Felanitx con tres preocupantes
negativos recibe hoy a las 1530 la
visita del histórico equipo de Inca.
El partido se juega hoy para evitar
coincidir con las «Benekles» de ma-
ñana. El Felanitx no puede aumen-
tar su cuenta negativa tiene la im-
periosa necesidad de ganar, si bien
el Constancia es un equipo muy pe-
ligroso, un buen botón de muestra
es que consiguió batir el pasado do-
mingo al Mallorca Atco., equipo que
perdía —por primera vez— su imba-
tibilidad.

A las 17'30, infantiles: C.D. Fela-
nitx-Juv. Dep. Inca.

Riquelme

2.* REGIONAL
S'HORTA - CALA D'OH

El esperado «derhy» de 2." regio-
nal. El Silorla in tentarir corlar la
marcha triunfal del líder el domin-
go en su ftudo.

CA'S CONCOS - SAN PEDRO
Partido que se jugará en; ((ES Ca-

valler».

""Omm•ICP' mr.:~•01 "Ommt,'

mercado nacional de

ocasión

F. MANRESA, S. A.
Con cesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85  

SE VENDE SOLAR en calle Miguel
Cifre.
Informes: Tel. 581889 (noches).

NECESITO CHICA para guardar
niños.
Informes, C. Arenal, 63-1".

ðulià AÜTOMOVILES
SERVICIO OFICIAL

Passeig Ramon Llull, 12 - Teléfono 581521

Nos ponemos a su servicio
Nuestro único interés es ofrecerle

el servicio que Vd., estimado cliente, ne-

cesita para su vehículo OPEL. A ello de-

dicaremos nuestro mayor esfuerzo.

En nuestros talleres encontrará

personal especializado dotado de los me-

dios técnicos necesarios, recambios y

accesorios originales OPEL, así como

otros servicios complementarios.

Estamos a su servicio en Passeig Ramón [lull, 12
y Alonso Rodríguez, 2

FELANITX

c)FmaL...e-
INNOVACIONES EN MARCHA.

FELANITX

FELANITX: Nadal (2), Mestre
(1), Frau (2), Valentin (2), Cam-
pins (2), Vacas (1), Juan (1), Santi
(0), 1Viunar (1), Garau (2) y Rial
(1) •

Covas (1) por Mestre y Torrado
(—) por Munar.

ARBITRO: Coll Pou. Muy mal y
tarjetero. Mostró tarjetas amarillas
a Ortiz, Campins, García y Valles
en dos ocasiones y al entrenador lo-
cal. Por parte del conjunto visitante
a Santi, Frau, Garau y a Vacas en
dos ocasiones, por lo que se tuvo
que retirar al vestuario.

GOLES: Minuto 55: Isern al re-
chace del poste después de un chut
de Ortiz. (1-0). Minuto 80: Guasp
culmina una jugada de la delantera
local. (2-0).

COMENTARIO
Partido muy disputado en Alaró

entre dos conjuntos de iguales ca-
racterísticas.

El Alaró puso todo lo que tenía,
y nunca mejor dicho, porque al ban-
quillo estaba compuesto por dos
porteros y un juvenil.

El equipo local a tenor de la ne-
cesidad de los dos puntos se lanzó
al ataque desde el silbido inicial sin
conseguir provecho alguno.

En el segundo tiempo el partido
sigue igual hasta conseguir el gol o
los goles que pudieron ser dos más,
pero el portero se encargó de con-
jurar en felices intervenciones. En
resumen, partido interesante con

una necesidad imperiosa por parte
del Alaró de conseguir los dos pun-
tos en litigio.

T. Gibert.

SEGUNDA REGIONAL
S'HORTA, 4 - MARIENSE, 1

.PARTIDAZO»
El S'Horta dominó de principio a

fin a uno de los equipos llamados
«gallitos» de la categoría. Lo que
viene a demostrar que su actual cla-
sificación en la tabla no es del todo
justa. -

GOLES.— (1-0), gran jugada de
Contestí, que cede a Mas, que sólo
tiene que empujar el cuero a las
redes. (2-0) Gran disparo de Mas,
rechaza el portero y Ramírez mar-
ca. (3-0) Gran jugada de Juli que
sirve en bendeja a Ramírez, com-
pletamente desmarcado, aumenta
diferencias. (4-0) Nuevamente Ra-
mírez en jugada personal. bate al
portero por alto. (4-1) En las pos-
trimerías del encuentro los visitan-
tes marcan el tanto del honor.

S'HORTA.--- Emilio, Sito, Xisco,
Andrés, Flores, Contesti, Dino, Más,
M. Roig, Ramírez y Juli.

CAFETIN, 5 - CA'S CONCOS, 1
SUPERIORIDAD LOCAL

No perdonaron los sub-líderes,
consiguiendo golear al Ca's Concos,
que nada pudo hacer contra la neta
superioridad local.

TERCERA REGIONAL
FELANITX ATCO., 0 - S. JOAN, 1

DE MAL A PEOR
El Felanitx Ateo . que había co-

menzado como uno de los favoritos
de este grupo de tercera regional
está desinflándose, cual globo recién
pinchado. El domingo volvió a per-
der en su feudo, entre un colmo de
despropósitos, tanto en defensa
como ataque. Fiol reclamó fuera de
juego, en lugar de perseguir al ad-
versario, que marcaría el gol del
triunfo visitante.

JUVENILES
FELANITX, 2 - SAN JAIME, 1

VICTORIA CON APUROS

No fue nada fácil esa victoria,
conseguida merced a un gol de pe-
nalti riguroso por Antich, y a otro
de Risco, en jugada afortunada.

GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY.

J. CALDENTEY, S. A .

Tel. 580153

C.D. FELANITX

1.—M. RIAL con seis.
2.—Vicens y R. Juan con tres.
3.—Vacas y Torrado con dos.
4.—Garau y Covas con uno.

S.D. C'AS CONCOS

1.—ROSELLO y J. JULIA con
tres.

2.—Bordoy con dos.
3.—Gordillo con uno.

C.D. S'HORTA

1.—T. RAMIREZ cor, ocho.
2.—Más con cinco.
3.—M. Roig con tres.
4.—Dino con dos.
5.—Oscar, Santi y Juli con uno.

FELANITX ATCO.

1.—ALFONSO con once.
2.—T. Barceló con cinco.
3.—Hoyas con cuatro.
4.—Pirri y N. Julia con dos.
5.—Fernández con uno.

JUVENILES

1.—J. JULIA, J. BARCELO y AN-
TICH con seis.

2.—Crucera y Adrover con cinco.
3.—Risco con cuatro.
4.—Juli con tres.
5.—J. Piña con dos
6.—Vicens con uno.

INFANTILES
1.—J. GALLARDO con ventiseis.
2.—S. Oliver y A. Gallardo con

cinco.
3.—Muñiz y Beas con tres.
4.—Luciano con dos.

ALEVINES
1.—G. JUAN con cinco.
2.—Maimó con cuatro.
3.—Roig con tres.
4.—Sierra, y Pons con dos.
5.—González, Leandro y Diego con

uno.
S. Artigues

El Felanitx en una delicada situación
Meró, 2 - Felanitx, O




