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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX      

El CUCIE Recreatiii cap a una revitalitzachi
Conversa amb el nou president Tomeu Estelrich

ATLETISME     

Felanitx, demà diumenge,
Campionat ðe iiiiaiiorca de Cross

Felanitx ha estat l'escenari elegit
per a disputar el Campionat Insu-
lar de Cross, al mateix temps que
sera la prova final de la «I Challen-
ger de Mallorca» que ha patrocinat
el Consell Insular de Mallorca al
llarg de la temporada i que ha in-
clòs  un total de 6 proves.

El club encarregat d'organitzar-ho
es el Joan Capó i les diferents cur-
ses tindran Hoc en el circuit del
Puig Verd ben conegut per atletes i
afeccionats perquè s'hi han disputat
quatre edicions del «Cross Joan
Capó».

El campionat només resta obert
als atletes amb Ricer-Ida federativa
i abarcara les categories júnior, pro-

Coloms a la Sala

El Govern Balear
aprovà la urbanit-
zació de S'Algar,
Sa Punta i
Es Camp Roig

Aquesta setmana només una no-

ticia que escarrufa: la Comissió de
G. del Govern Balear, presidida pel
Sr. Gabriel Cafiellas Fons, aprova
definitivament les Normes que po-
den permetre la urbanització de
S'Algar, Sa Punta i Es Camp Roig.
Això es va fer dia 15 de novembre
de 1989, quan tothom parlava de
Cala Mondragó. Com que entenem
que el canvi és prou important com

per necessitar una nova exposició
pública, estam preparant la impug-
nació d'aquesta aprovació. Perdo-
nau que no poguem informar amb
més detall, pen!) el temps i la sorpre-
sa ens han deixat de pedra, no pen-

sàvem que la barra tos tanta.

mesa i senior femenines i les matei-
xes, a més de la de majors de 40
anys, en masculins.

Cal recordar l'extraordinari paper
fet per Antoni Peña, guanyador de
totes les proves disputades fins ara
i que ja es el virtual guanyador de
la challenger. Sera aquesta una
bona ocasió perquè els felanitxers
gaudeixin de la seva actuació.

En acabar les proves, tots els at-
letes seran convidats pel Conseil
Insular de Mallorca a una torrada
que s'ha de fer al Parc Municipal
de Sa Torre. Posteriorment se re-
partiran els premis del Campionat
de Mallorca i de la «Challenger».

Obres Públiques
canviarà el curs
del torrent de
Cas Corso

Segons llegim a la premsa ciuta-
dana, el Servei d'Obres Hidràuli-
ques, considera que es viable el pro-
jecte de desviació del torrent de
Cas Corso, per tal de permetre la
continuitat de l'activitat turística de
l'Hotel de Cas Corso.

El Govern Balear permetrà la reo-
bertura de l'establiment si aquest
construeix un mur de contenció ca-
paç d'aguantar la torrentada i apli-
ca una sèrie de mesures correcto-
res a les seves instaHacions.

Per altra part, Obres Públiques
s'ocuparà de canviar el curs del tor-
rent, el qual s'haurà de netejar pe-
riòdicament, per a la qual cosa
aquest organisme diu que es «muy
aconsejable que tomen este compro-
miso los vecinos beneficiados por
la obra o algún organismo o insti-
tución suficientemente próxima a la
obra interesada y con personalidad
jurídica suficiente al efecto».

«CoHaborar amb totes les entitats
i institucions locals per tal de dina-
mitzar Felanitx en els aspectes cul-
turals i recreatius», es un dels ob-
jectius prioritaris de la nova junta
del Cercle Recreatiu. Una Junta que,
com sabeu, tot just acaba de ser
constituida després de l'elecció dels
primers càrrecs a l'assemblea del
passat dia 14.

Aim') es el que ens ha manifestat
el nou president Tomeu Estelrich
Massutí, amb el qual hem mantin-
gut una breu conversa.

—A més d'aquesta intenció tan
lloable, voldríem que ens parlassis
de les perspectives immediates d'a-
questa veterana entitat.

—A propòsit de la seva veterania,
se'ns presenta l'avinentesa del 75è
aniversari, l'any que ve, una fita que
volem celebrar amb l'atenció que
mereix i que d es d'ara mateix esta
dins els nostres projectes més
sionats. I ja dins una perspectiva
general, ens hem plantejat promou-
re o aglutinar activitats diverses que
poden anar des dels simples jocs de
sala (billar, truc, etc.) fins a d'al-
tres de caracter més esportiu, ex-
cursionisme i àdhuc de caire artis-
tic.

—El programa es suggestiu, pern
si ens remetem al proper passat
hem de reconèixer que Sa Recreati-
va —sense que això sia una excep-
ció dins la tónica general de l'asso-
ciacionisme felanitxer— no ha anat
massa polenta.

—És ver, per això un dels nostres
objectius immediats es el de cons-

Un capvespre assolellat propicia
una assistència de públic excepcio-
nal a les Beneïdes de diumenge pas-
sat. Pere) el vespre abans, ia plaça
de Ses Palmeres i la de Sa Font ja
foren escenari d'una gran animació
a l'entorn dels foguerons que mun-
taren els veins a la primera ( quatre
fogueteres) i l'organització de les
Beneïdes a la segona. Foc, torradis-
sa, música i balls foren els prota-
gonistes de la vetllada. S'Estol des
Gerricó i Aires des Pla Llucmajorer
dugueren la part musical.

Com deiem, les beneïdes es feren
sota un cel ben estillat i un cop més
l'organització, a cura de la Croada,
mereix la més sincera enhorabona.

Setze carrosses, mitja dotzena de

cienciar els socis a que coliaborin.
La Junta Directiva s'ha proposat fer
feina en equip, al marge de qualse-
vol personalisme, i aquest esperit
que ens anima voldríem empeltar-lo
als socis. Som ben conscient de que
Ia Directiva tota sola, per molt iliu-
sionats que estiguem, ben poc po-
dem aconseguir. Per això com a pri-
mera providencia demanam a tots
els socis la seva collaboració, les se-
ves suggerències, el seu entusiasme
i recolzament.

—Ens pots avançar qualque acti-
vitat?

—Si, dins el proper mes de fe-
brer tenim previst un ball de dis-
fresses, el dia 17, amb orquestra i
tot (l'orquestra «Atlàntic») i pel diu-
menge dia 25 un festival infantil ani-
mat pel grup Cucorba. Ja dins el
mes de març preparam una taula
rodona amb la presencia del Sr.
Serra Ferrer, entrenador de R.C.D.
Mallorca i el periodista Alexandre
Vidal (d'Antena 3). També, si be en-
cara no s'han enllestits els calenda-
ris, organitzarem campionats de pes-
ca, billar, truc, etc. Ah, també tenim
mig enllestida una taula rodona
amb la intervenció de Lluís Remar-
tínez, director de l'Orquestra Sim-
fònica i Pere Estelrich, Gerent de
Ia Fundació Pública de les Balears
per a la Música. Tal vegada aquesta
taula rodona es complementaria
amb un mini concert. Totes agues-
tes activitats es faran en el local so-t
cial (manco el concurs de pesca

(Passa a la pág. 4)

comparses i una caterva d'animal
de tota mida donaren color a la des!.
filada. Cal esmentar la presencia
d'una guarda d'ovelles amb els pass.
tors i ca de guarda corresponents.

El Rector Mn. Serra, des de Cart
Llevadora, beneí el bestiar i tot e
que si posa davant.

Cal esmentar el bon nivell artis-
tic de les carrosses i, sobre tot, la
seva adequació a la temàtica popd-
lar i pagesa de la festa. ,

,Els premis foren atorgats de la
forma següent:
CARROSSES

lr. de 16.000 ptes. al nútn: 16,
«Sa cuina de Son Rossinyol» de'
s'Alqueria Blanca.

(Passa a la petg.

Molta participaci'or I" animació 9

beneïdes
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D 1umenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
GayA-Melis
Miquel-Nadal

FELANITX

SANTORAL

Diu. 28 St. Tomas d'Aquino
Dill. 29 St. Pere Nolase
Dim. 30 Sta. Martina
Dim. 31 St. Joan Bosco
Dij. 	 1 Sta. Viridiana
Div. 2 Present. del Senyor
Dis. 3 St. Blai

LLUNA
Quart creixent dia 2

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
66: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 1 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 9'30,
13 i 18'15 h.

Felanitx • Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges 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 I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TELF.FONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Poilais
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Ftmerkria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombera	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

D ES! LUSION
Sr. Director:
Permítame expresar mi gran des-

ilusión al no hallar desde hace tiem-
po, en las paginas dc este semana-
rio, ninguna colaboración salida de
la magnífica pluma del Sr. Boned,
rompiendo lanzas en favor de don
Cosme, el alcalde, que nos describía
como «valiente capitan» y otros ca-
lificativos de este estilo.

Desilusión porque esperaba ver
narrada la crónica de los aconteci-
mientos de fin de ario protagoniza-
dos por nuestro querido Ayunta-
miento. ¿Por que sera que no nos
cuenta algo sobre el gran disgusto
que se llevó al enterarse de que una
parienta suya no obtenia plaza co-
mo funcionaria municipal? Sera
porque duele mucho esperarlo todo
y no conseguir nada, al menos cuan-
do otro compañero de partido pue-
de vanagloriarse de que su hijo sí
consiguió una buena colocación en
las recientes oposiciones. Que no se
preocupe el Sr. Boned porque toda-
vía queda una plaza sin adjudicar.
También seria interesante saber su
opinión sobre la elección de Juez de
Paz y el motivo por el cual no se
solidarizó con la propuesta de su
admirado jefe, sucumbiendo ante
determinadas presiones. Dígase ser
cierto que Vd. no lo vio claro y que
ésto pero, nada tiene que ver con
lo de las oposiciones. Lo del Juez de
Paz fue culpa del Alcalde que per-
dió los papeles con la mala suerte
de que alguien, más atento, los en-
contró, y rompiendo una lanza a su
favor —léase fotocopia-- consiguió
sus objetivos. Gordos papeles de-
bían ser porque el «valiente capi-
tan» rindió barco y gritó aquello de
«sálvese quien pueda». Busque se-
ñor Boned en el rico refranera es-
pañol, haga una nueva lectura de
«El Quijote», deléitenos con una
nueva sabrosa cuartilla de rica lite-
ratura medieval y no se deje in-
fluenciar por tanta mala lengua que
sólo sabe de mentiras y traiciones.
El pueblo que diga lo que quiera.
Vds. son los que mandan y no tie-
nen el por que oir ni escuchar a na-
die. Y sobre todo no se olvide de
que el que calta otorga.

S.S.S.
Pepe

AL PIROTÈCNIC
Abans de tot la meva enhorabona

per les seves «Rodelles» que sempre
resulten ben interessants. Però avui,
li he de fer unes observacions sobre
certes afirmacions que no acab
d'entendre: Vós deis que el Senyor

Pcre Batle ha estat a molts de par-
Lits i que cap no el volia. No ho en-
tenc. Si ha estat regidor es perque
l'han volgut, sino no ho hagués es-
tat. De la mateixa forma diuen que
no el volien per Jutge de Pau ni tan
sols els del seu partit, perú ho es,
al manco, de moment. I cl que em
crida mes l'atenció són les vostres
esperances sobre un canvi d'actitut
del nostre Ajuntament. Pens que de
beneit no en teniu pel i així mateix
parlau d'allò de la fam i els somnis
de truites. Doues be. No espereu
canvis que no sien de noms de per-
sones i si es necessari de noms de
partit. Primer haurà de caure En
Cosme Oliver com a batic, que ac-
tualment pot ser es trobi més ma-
lament que En Pere Mesquida quan
va esser «aconsellat» que ho deixas
tor.
Fin s llavors no somieu truites si no
voleu perdre el temps.

Xoriguer

SOBRE EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DEL «JOAN CAPO.

Sr. Director:
Muy agradecido por la publica-

ción de este y mi anterior carta, en
el Semanario Felanitx.

Contesta a las puntualizaciones
que expone el Ayuntamiento, sobre
la adjudicación del servicio de lim-
pieza del Colegio Joan Capó, Parvu-
lario y Casa de Cultura.

1.—Al haber terminado el plazo
de presentación de candidaturas, la
prórroga, para ser valida, debe ser
publicada en el B.O.C.A.I.B., ruego
indiquen en que número y fecha, sa-
hi') publicado.

2.—La Señora a quien adjudica-
ron el servicio, no tenía la oferta
registrada en el registro. Si lo tenía,
indiquen número y fecha, sinó es
ilegal.

3.—El 6 de octubre, en asamblea
de la A.P.A., Joan Cap& se informa
que la Sra. Picó (Concejala de Cul-
tura y representante del Ayunta-
miento en el Centro) ruega que se
informe al público asistente que de
momento, no se ha presentado nin-
guna oferta al servicio de limpieza,
por lo cual si hay alguien que le
interese, puede presentar la oferta,
queda ratificado que no esta regis-
trada ninguna oferta en el registro.

4.—Pregunto, ¿hay duplicidad de
contratos en este servicio de lim-
pieza?, ya que la Señora que hace
el servicio de limpieza en el Parvu-
lario y en la Casa de Cultura, lo
hace en horas laborables, y esta en
contrato en el Ayuntamiento, si es
así, tampoco es muy legal la conce-
sión, ya que la Señora que obtuvo
el servicio de limpieza, no puede
realizar su labor en su totalidad.

Muchas gracias, Señor Director.
La misma de antes

Ajuntament
da Fclanitx
POL ICI.\ LOCAL

La Policía Local informa a los ciu-
dadanos del municipio de Felanitx
que a partir del 1 de febrero entra-
ra en vigor la siguiente reforma cir-
culatoria:

— Calle Antonio Maura: direc-
ción única con entrada por Mateu
Obrador y salida por Vía Argentina.

— Calle de Sa Llana: dirección
única con entrada por Convent y
salida por Mar.

— Calle Calafiguera: dirección
única con entrada por Mar y salida
Convent.

— Calle Prohisos: dirección úni-
ca con entrada por Convent y salida
por Mar.

— Calle Juavert: dirección única
con entrada por Plaza Arrabal y sa-
lida por Convent.

— Calte Bisbe Puig: dirección
única con entrada por Plaza Arrabal
y salida por Portería.

AVIS

D'acord amb el previst a l'Orde-
denança Fiscal de l'Impost sobre
Vehicles es fa saber a tots els pro-
pietaris de tractors que poden de-
manar l'exempció de l'impost, es-
sent indispensable per això presen-
tar la sol-licitud a l'Ajuntament i la
cartilla d'Inspecció Agricola, abans
de dia Ir. de març de l'any: en curs.

De no fer-ho així, els propietaris
de tractors hauran de pagar l'es-
mentat impost.

Felanitx, 19 de gener de 1990.
El Batte.

AYUDAS A LOS AGRICULTORES
AFECTADOS POR LAS

INUNDACIONES
Por el presente se recuerda a los

agricultores damnificados por las
lluvias del pasado mes de septiem-
bre, que estén inscritos en el Censo
de Afectados, y no hayan cumpli-
mentado toda la documentación exi-
gida por la Conselleria de Agricul-
tura y Pesca del Gobierno Balear,
se personen en las oficinas munici-
pales a la mayor brevedad posible,
al objeto de ultimar las solicitudes
de ayuda.

Documentación a presentar: Es-
critura de propiedad y D.N.I.

Horario: Lunes y Jueves de 9'30
a 14 horas.

Felanitx, a 19 de Enero de 1990.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

ES VEN RENAULT - 116 PM-M
Bon estat.
Inf.: Tel. 582837 (bores oficina).

SE NECESITA PELUQUERA EN
CALA D'OR.
Inf.: Tel. 657078 y 837304

SE ALQUILA APARTAMENTO en
Porto Colom, zona Cala Marçal.
3 habitaciones.
Inf.: Tel. 575139

Traspaso tienda de deportes
en calle 31 de Marzo
Informes: Tel. 582176
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OFERTA Hasta el 18 febrero
Colchón de 135 cm.

(3 años de garantía) 15.900
Colchón de 90 cm. 9.800
Somier de 135 cm.

laminas de haya	 6.900
Somier de 90 cm.

laminas de haya	 4.700
Conjunto sofa 3/p y sofa

2/p desenfundable	 56.000
Mesa cocina de 120 x 70 cm.

C xtensible
Silla tapizada
Mesa cocina libro
Camarera norte
Mesa escritorio
Silla escritorio tapizada
Sinfonier 6 cajones
Taquillón-zapatero

19.000
3.90G

12.600
8.000

13.400
3.800

12.500
14.000

TELEFONOS

580427 - 581801 - 575394

(No cree que hi hagi gent que
vngui aquí clalt per a sentir renou,
al contrari, ve per sentir l'aire frees
i net, el i la plenitud que en-
tra clins el cos).

La visió que tine clavant no pot
ésser niés relaxant. Els núvols
blancs i grossos que el vent ens du,
passen sota la volta Mica contras-
tara amb el color de l'atzar trans-
parent i anil) el daurat del mar.
Ombres blanques i negres s'ajunten
damunt la terra. Lluny, clins el Mar,
tina germana petita de Mallorca,
Cabrera.

Quantes coses meravelloses es po-
den veure, perú no es poden dir,
perqué no hi ha paraules per expli-
car-ho».

... ara la VÍCTIMA es Sant Sal-
vador.

(Quants n'hi ha que saben lo que
va costar fer cl camí i tot lo que hi
ha aquí clalt).

A la part dreta de la carretera
que va cap al Port, hi ha clos ca-
mins o mes que pujen cap al costat
de la muntanya, dos camins o mes
que són denigrants. Dos camins o
mes que obren les venens del mis-
teri, estan profanant el secret de la
muntanya, per que?

Aquests camins o mes donen la
volta per baix de Crist Rei cap al
puig de sa Comuna i cap al Picot.

Es vergonyós, denigrant, repetesc,
i mancat che qualsevol sentit d'in-
teHigencia i moral el que es dedi-
quin a fer una cosa com aquesta.

El s RES-PP-ONSABLES, sabeu
qui son?

Antoni Joan i Albons

VENDO CASA en principio C/. J41-
me I. Solar de unos 320 m2. Tres
plantas y patio.
Informes, Tel. 580115.

SE VENDE CASA en Porto-Colom,
calle Méndez Núñez esquina Ma-
rina. 4 dormitorios.
Informes Tel. 580481.

AUTOS MARTORELL, S. A.
CADA DIA MEJOR.

Cada día crecemos y mejoramos.
Siempre pensando en usted y en darle el mejor servicio.

Venga y disfrute de nuestras instalaciones.
Exposición, talleres y recambios en un solo Centro.

Los profesionales más cualificados, trabajando para usted.
Y un servicio post-venta de excepción.

Acérquese, le estamos esperando.

Concesionario Oficial:

AUTOS MART RELL, S. A.
Carrer del Socors t 6. Tel. 5813 48. Felanitx.
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«Probe covent»
Avui vull fer públicament una de-

núncia a nivel! popular d'una altre
destrossa, d'un nitre atemptat i d'un
nitre insult a la nostra Natura...

«Quin cha més bo! D'aquí estant
es pot veurc tot el llevant mallor-
quí, de cap a cap tota la Serra de
Llevant; tots els turons fan e o in
agrupacions, fan com a feixos, un
parell per aquí, un paren per alla,
perú tots amb una mateixa direcció

i amb un mateix tapís verd. Mirant
de cap al mar es pot identificar un
lloc, un lloc on el color de l'aigua
cs diterent a la resta del mar, un
lloc on hi ha moltes de cases que
fan ZI1111) el paitialge ma-
rítim; bc, cree que tots saben on
dic.

Can la Hum i la calentor del Sol
i un poe mes prop d'aquí on estic,
veig el castell de Santueri, sempre
passiu a tots eis esdeveniments i
amb l'esguard cap al mar on hi ha
cl túnel misterios de amaga el ma-

gic tresor dels moros.
L'enfocament visual ens aproxima

mes i els meus ulls es troben amb
el puig cle sa Comuna; aquest es veu
majestuás, com si clugues damunt
an domas de vellut verd.

Una parella de falcons planeja si-
lenciosament dins l'aire; el seu am-
bient salvatge es pot definir com
cspiritual. Gavines, oronelles, gor-
rions, puputs, caderneres i altres
aueells comparteixen el mateix si-
lenci, comparteixen la !liberta d'és-
ser així con] són. Els pins i altres
arbres, tumbe silenciosos, són els
vigilants immòbils de la muntanva
i llar de totes aquelles aus que hi
romanen.

L'alçada de la muntanya és miste-
riosa.

Silenci, pau i encantament sán els
seus secrets.

Se necesita auxiliar administrativa
Trabajo todo el año

lnf.: Tel. 581984, Sr. Borrás



Centre Cultural
Ajuntament de Felanitx

DIVENDRES DIA 26 DE GENER, a les 9,30 del vespre
CONCERT.—GRUP DE VENT DE L'ORQUESTRA SIM-
FÓNICA DE BALEARS.

DEL 27 DE GENER A L'Il DE FEBRER
EXPOSICIÓ.—JUGUETES ANTIGUES. Collecció TON
BOIG.

DIA 31 DE GENER, a les 9,30 del vespre
CONFERENCIA.— «FUNDACIO DE LA INQUISICIO.
PROBLENIES I CONFLICTES».

TOTS ELS ACTES ES FARAN A LA CASA MUNICIPAL
DE CULTURA

Venta últimos pisos en Felanitx
Directamente del promotor

— TRES 0 CUATRO HABITACIONES
— DESDE 6.750.000 PTAS.
— APARCAMIENTO PROPIO
— BUENA SITUACION
— FACILIDADES DE PAGO
— ENTREGA DE LLAVES INMEDIATA

C. NOFRE FERRANDELL, 23
Horas de visita: De 17 a 19 h. todos los

días. Tel. 582033
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Conferènia entara a la Inquisció
ctottimi l 	imanitx,

dimerres
dia 31, una con ferì.nria ì earree del
nostre col.laborador Franeese liera
i Monserrat, sobre el tema «Fonda-
ció de la InquisiciO. Problemes i
conllie tes».

Sera a fa Casa do Coltina, a les
930 del vespr.

Els 6oigs da Sant
Dissabte dia 13, a l'església de la

Immaculada de Cas Concos, a la
missa votiva de Sant Antoni, se can-
taren per primera vegacla uns
«Goigs allaor de Sant Antoni Abat»,
escrits pel nostre coliaborador Joan
Maimó i musicats pel santanyiner
Andreu Bennasar.

Ens volem fer ressò ara de l'edi-
ció d'aquests goigs, portada a ter-
me per Josep Grimait i Vidal dins
Ta collecció «Coses Nostres». Esta
ilustrada per Jaume Vilardell i a
mes del text complet i la música,
inclou unes notes històriques sobre
la devoció i iconografia de Sant An-
ioni, originals de Mn. Pere Xa-
mena.

Constitueixen el número 28 de la
collecció i l'edició ha estat patroci-
nada per l'Associació de Veïns del
Cavalier.

Exposició de juguetes antigues
Avui horabaixa sera inaugurada

a la Casa de Cultura, una exposició
de juguetes antigues col.leecio-
!lista Ton_13oig. La mostra restara
muntada lins dia I I de febrer.

Curso de Formación Profesional
Técnicas de Ventas y Psicologia

La Federación de Comercio, tiene
previsto, para los chas 5 al 16 de fe-
brero, impartir en Felanitx un cur-
so de formación profesional sobre
Técnicas de Ventas y Psicologia.
Este curso será subvencionado por
Ia Conselleria de Comercio e Indus-
tria y tendra una duración de 25 ho-
ras.

Se desarrollará en el local de
UGT, C/. Nuno Sang, 14 bajos, de
lunes a viernes en horas de 20 a 22.

Para más información e inscrip-
ciones pueden dirigirse al local de
UGT, los martes y jueves de 16 a
20 h., los viernes de 18 a 20 h., y
los domingos, de 9 a 13 h.

La fosta de Sant Antoni a Cui
Prohens

A Son Prohens tanquen la porta
del llargarut cicle festiu de Sant
Antoni. I sera ja clins el mes de fe-
brer quan ho celebrin. Dissabte dia
3, a les 8 del vespre bi haura missa
i tot seguit s'encendrà el fogueró, al
voltant ciel qual s'armarà el bail al
so de S'Estol d'Es Picot.

Club Altura
Pei proper dia 4 de febrer, chu-

menge, tenim previst anar d'excur-
sió al Puig de Sa Rateta, d'es
d'Orient i Comasema, un itinerari
mes aviat llarguet.

Posarem un autocar si el nombre
d'excursionistes ho permet. Aquest
dia s'entregara el programa del pri-
mer semestre d'enguany. Els que no
venguin poden passar a recollir-lo
al C/. dc la Soledat, 42 o bá sollici-
tar-lo al telèfon 580589, on els dona-
ran tota la informació que vulguin.

La sortida cap a Orient sera a les
8 del mati des de la plaça d'Espa-
nya. Es prega puntualitat.

Llar de la Tercera Edat - liners°
TEATRE.— Dies 31 de gener i 1

i 2 de febrer. Assistência al Teatre
Rialto de Ciutat a l'obra teatral de
Xese Forteza «Jubilat ve de jubi-
leu».

TALLER DE CUINA.— Dilluns dia
29, a les 17 h. dirigit per Margalida
Mulet.

COMEDIA.— Dissabte dia 3, el
grup de teatre de la Llar muntarà
l'obra «Un partit de no deixar» a la
vila de Campos.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la Capella de la Caritat hi haura
Vigilia d'Adoració Nocturna feme-
nina.

Llar de la 3.a Edat
La Junta de la Llar de la Tercera

Edat comunica a tots els socis in-
teressats en participar a SA RUA
amb una comparsa, que dimarts dia
30 de gener, a les 17 h. hi haura una
reunió.

Esperam la collaboració de tots.
Gracies.

SE VENDE FORD FIESTA, V —AC.
Buen estado.
Informes, Tels. 571144 y 580448.

NAIXEMENTS
Els esposos Bartomeu Miguel Na-

dal i M. Antònia Picó fiança, han
vista alegrada la seva liar amb el
naixement del seu primer fill,
nin, que en el baptisme rebrà el
nom d'Enric.

Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació ais novells pares.

El hogar de Carmen Garcia y Jose
Alberto Moriano, cuñado del ex-
jugador del C.D. Felanitx Juan Cam-
pos, se ha visto alegrado con el na-
cimiento de dos mellizas, las dos
primeras del nuevo año 90 en Ma-
llorca, que recibirán en la pila bau-
tismal, los nombres de Tanya y So-
raya. Felicitamos a los nuevos pa-
pas.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Dissabte passat celebraren les bo-
des d'or matrimoniais els esposos
D. Cristófol Barceló ■"icens i D.. Co-
loma Llopis Barceló.

En tan venturosa avinentesa el
matrimoni Barceló-Llopis va rebre
cl testimoni d'adhesió i simpatia de
nombrosissimes amistats i familiars.

Rebin també la nostra felicitació.
Que per molts d'anys.

SE VENDE COMEDOR y muebles
cocina usados, en buen estado.
Informes, Tel. 580883.

c2AA 	 L:Cta

(Ve de la pàgina 1)
s'entèn).

—Be, ens pareix excellent, per)
ahans d'acabar te volcIriem fer una
clarrera pregunta. Sa Recreativa, a
niveil de soeis i tainbC: a nivell de
quadres directius sembla que fins
ara ha restat tancada a les dones.
Pensau continuar amb aquesta dis-
criminació?

—No cs així. Des d'uns deu anvs
ença, algunes clones (no moites) i
encara que no frecuentin massa cl
local, figuren en el liste de Socis
de l'eut itat i des de fa !emps les nos-
tres activitats han estat obertes als
familiars ciels socis, i als familiars
femenins precisament (es clar que
unes mes que les altres). De totes
maneres un ciels nostres projectes
imminents es arbitrar una nova nor-
mativa per a l'admissió de socis,
una normativa mes coherent i en la
qual les possibilitats seran les ma-
teixes pels homes que per les dones.
Tant de bo que les clones s'animas-
sin a participar amb les nostres tas-
ques socials.

—A nosaltres també ens pareix bé.
Sia com sia, el que desitjam es una
bona gestió a la nova Junta Directi-
va i anys esplendorosos de ;vida per
aquesta entitat que l'any q*e ve ce-
lebrara les seves noces de diamant.

SE TRASPASA

Bar-Restaurante MAJOR
Informes: C/. Major, 18."

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).
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AG RATM ENT

Volem donar les gracies a rem-
presa Francisco Grimalt, S.A. i al
Centre Cultural de Son Valls per
les atencions que tingueren amb
nosaltres. La seva collaboració va
fer possible la illusi6 dels infants
que participaren a la desfilada de
Sant Antoni.

'l'ambe volem agrair l'ajuda, tant
material com moral, que donaren
els pares.

«Dins el m6n infantil hi tenim ca-
buda tots».

Els animadors 	 MIJAC

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Morini Esealibur 501, PM-

AN
— Yamaha 250 S.R., PM-AG
— Honda CBR 750
— Yamaha DT 80
— Vclomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268

VENDO PRECIOSA FINCA DE RE-
CREO, para fin de semana, escon-
dida entre montañas. 3.000 m2,
con casita rústica de piedra. Fron-
doso pinar, bancales y magnifica
vista al mar. Situada a 4 Km. de
Cala Domingos. Precio: 1.400.000
ptas.

Informes: Tel. 552227.

VENDO SOLAR 200 m2. aprox. con
tn•s de 11 in. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: l'e. 580840

7;,1 - 7 7.1x
COMISSIÚ DE (;OVLi1N 1)I.:1)IA

Es dona IliC.:ncia a Gas y Electri-
cidad, S.A. per a in terconnexions
EE. TT. i per a obertura de skittles
línia B. T.

S'informaren favorablement els
expedients de construcció de viven-
da rústica de D. Catalina Rigo Bar-
celú i altre i de Rafe" Taberner Man-
resa (Super Nt.l . i1.1111a, S.L.).

Llicencia d'obres a Cosme Balles-
ter Obrador (Monte d'Or, S.A.) per
a addicionar una vivenda i piscina
a la parcella 592 polígon 33 (taxa
245.246 ptes.), a Rafel Segura Llite-
ras per a addicionar porxo, rebost
i despatx a l'edifici del C/. Nou, 9
(taxa 30.353 ptes.), a Apollemia
Obrador Artigues per a construir
una vivenda unifamiliar entre amit
geres en C/. Berenguer de Galiana
(taxa 115.870 ptes.) i a Francesc Pal-
mer Rigo per a addicionar garatge
i magatzem en C/. Llevant, 27 (taxa
53.270 ptes.).

Se concediren llicències d'obres
menons a Bernat Mesquida Manre-
sa i Catalina Pennasar Gaya.

Croada de l'Amor Diví
Agrement

La Comissió de la Croada, orga-
nitzadora de les Beneïdes de Sant
Antoni, vol expressar públicament
el seu agraimcnt a tot el poble de
Felanitx per la bona acollida dis-
pensada a les Beneïdes i d'una ma-
nera especial a tots els participants,
espectadors, Ajuntament, Policia Lo-
cal, Caixa de Pensions, Ramaders
Agrupats, Hiper Felanitx, Passerell,
a D.a Antònia Obrador de Can Lle-
vadora per la seva hospitalitat any
rem any, als membres del Jurat,
premsa i televisió felanitxeres.

A tots, moltes gracies i molts
anys.

TENGO PARA ALQUILAR CASA en
Via Ernesto Mestre, 30. Planta ba-
ja y cocheria.
Informes, Tel. 575147

SE ALQUILA Cafeteria y local
comercial en Porto-Colom

INFORMES: Tel. 575045 (de 5 a 8 tarde)

Mutualidad Aa Protectora»
Misa sufragio

La Mutualidad La Protectora, invita a los socios y familiares,
a la misa que se celebrará hoy sábado día 27, a las 8 de la noche,
en la parroquia de San Miguel y que sera en sufragio de los so-
cios fallecidos durante el pasado año.

Se necesita electricista automoción
Inf.: Tel. 581984 (Sr. Frau)
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entre el carrer
i la trona

Testament vital
Bur/on/ea Bennássar

La Conferencia Episcopal Espanyola ha publicat un Pla d'acció sobre
reutanasia i l'assistència a ben morir, i que ha merescut l'atenció d'al-
guns medis de comunicació.

En l'apartat cleclicat als objectius i accions, entre d'altres, ens recor-
den aquestes: Revitalitzar des de les parròquies l'assistència pastoral als
malalts terminals i a les families. Conscienciar els sacerdots i sollicitar
llur collaboraci6 en reducació dels cristians i en l'acompanyament dels
malalts. Promoure en les parròquies grups de pastoral sanitaria que vi-
sitin, acompanyin, tenguin cura i alleugin els malalts i llurs families.

Oferir, també, canals i mitjans de formació als agents de pastoral que
assisteixin als malalts. Reconèixer i donar suport a la labor insustituible
dels professionals sanitaris cristians Cr. l'assistència a ben morir. Recupe-
rar la Unció, com el sagrament dels malalts, i el Viatic, com l'Eucaristia
del transit d'aquesta vida.

Acaben el document oferint, a la signatura de l'interessat, el Testa-
ment Vital que diu així:

«A la meva familia, al meu metge, al meu sacerdot, al meu notari:
Si m'arriba el moment que no pugui expressar la meva voluntat sobre

-els tractaments medics que se m'hagin d'aplicar, desitj i deman que
aquesta Declaració sigui considerada com una expressió formal de la
mewl voluntat, assumida de forma conscient, responsable i Iliure, i que
sigui respectada com si es tractes d'un testament.

Consider que la vida en aquest mein es un do i una benedicció
Deu, però no es el valor suprem i absolut. Se que la mort es inevitable
i posa fi a la vida que no s'acaba, prop dc Deu.

Per això, jo, el que subscriu..., cleman que si per la meva malaltia
arribes a estar en situació critica irrecuperable, no se'm mantengui en
vida per mitja de tractaments desproporcionats o extraordinaris; que no
se m'apliqui l'eutanàsia activa, ni se'm prolongui abusivament i irracio-
nalment el meu procés de morir; que se m'administrin els tractaments
adequats per a palliar els sofriments.

Tambe deman ajuda per assumir cristianament i humanament la
nieva prOpia mort. Desitj poder preparar-me per aquest esdeveniment
final de la meva existència, en pau, amb la companyia dels meus éssers
estimats i el consol de la meva fe cristiana.

Subscric aquesta Declaració despres d'una madura reflexió i deman
que els que haureu de tenir cura de mi respecteu la meva voluntat. Som
conscient • que vos dernan una greu i dificil responsabilitat. Precisament
per compartir-la amb vosaltres i per atenuar-vos qualsevol possible sen-
timent de culpabilitat, he redactat i firm aquesta declaració».

Signatura i data
Bartorneu Bennassar

POLICLINICA LLEVANT
VIA ARNESTO MESTRE, 36

Tel. 58 22 33

ANALISIS CLINICOS Dr. Ladaria, J. Llaneras
CARDIOLOGIA Dr. S. Coll
CHEQUEOS
DENTISTA Dr. R. Lizana
DERMATOLOGIA Dr. J. Escalas
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Dr. Gil
OFTALMOLOGIA Dra. I. Aibar
OTORRINOLARINGOLOGIA Dr. M. Real
PEDIATRIA
PSIQUIATRIA Dra. M. Mas
RADIOLOGIA
REHABILITACION L. Montoya
TRAUMATOLOGIA Dr. J. Canet, Dr. S. Manresa
RECONOCIMIENTOS CARNET Y ARMAS
UROLOGIA Dr. F. Tellols
EDUCACION MATERNAL Com. C. Cerda

OBESIDAD DIETETICA ESTETICA
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Viernes 26, sábado 27, 9 noche y domingo 28 desde las 3
Siete meses en Palma avalan esta película.

Gringo viejo y El vuelo de la Paloma
Viernes 2, sábado 3, 9 noche y domingo 4 desde las 3

Uno de los grandes éxitos de esta temporada.

Aguila de Acero 2

Los tramposos de la loto

CARNAVAL
Gran surtido en telas para
confección de DISFRACES

Tejidos HIJOS DE J. POMAR

C. Major, 7 bis Tel. 580487
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La noticia saltaba a la pales-
tra el pasado martes, a la hora del
cierre de esta edición. DOMINGO
AZNAR había presentado su DIMI-
SION con caracter irrevocable. El
ex-entrenador del C. D. FELANITX
no solamente motivado por malos
resultados, sino más bien por cier-
tas críticas de algunos directivos,
acudió a la hora del entreno habi-
tual para despedirse de la plantilla.
La noticia estaba ahí. No vamos a
entrar ni salir en la cuestión.

Sc rumorea que podría ser que
ANTONI NADAL dirigiera al equi-
po durante algunas jornadas mien-
tras la directiva busca un NUEVO
ENTRENADOR. Según «radio calle»
podría tratarse del conocido PEPE
SAMPOL, hombre muy conocido y
muy querido por la afición felanit-
xera.

• Un hombre de la casa, como
quien dice, es el nuevo PRESIDEN-
TE del «CIRCULO RECREATIVO».
Se trata de nuestro amigo TOMEU
ESTELRICH, hombre joven pero
que conoce bien el «paño», pues ha
figurado ya en la plantilla clirectivil
en varias ocasiones. Sabemos que
puede realizar perfectamente esta
nueva función. Su capacidad para
organizar actos y su carácter comu-
nicativo y amable son toda una ga-
rantía. Además ha sabido respaldar-
se de una Junta Directiva que no
tiene fisuras, es casi una continui-
dad en los cargos que siempre han
sabido llevar adelante los destinos
de esta comunidad que crece día a
día.

De momento tiene programados
algunos actos. Uno podría ser una

tertulta/charla con SERRA FE-
RRER y ALEJANDRO VIDAL, que
para empezar no está nada mal, no.

• Un conjunto que está pegan-
do fuerte es sin duda «MURDER IN
THE BARN», que tras exitosas ac-
tuaciones en la Isla tienen previsto
hacer su presentación el próximo
mes de febrero en BARCELONA.
Así se desprende de un amplio re-
portaje que pudimos leer en el pe-
riúclico «ULTIMA HORA» el pasado
cha 17 de enero.

• TELEVISION FELANITXERA,
dcsdc cl pasado martes Heim ya a
la mayoría de casas, incluído POR-
TO-COLOM, y comarca. ¡Felicitacio-
nes!

• En FELANITX cl <der. TOR-
NEO DE TRUC ILLES BALEARS»
esta tocando a fin, en su primera
fase, claro. Mientras en el «CIRCU-
LO RECREATIVO» todavía, a la
hora de redactar estas notas, no se
conocían las dos parejas finalistas
(faltaban a disputar algunas parti-
das), en el «BAR S'ABEURADOR»
ya tenían los nombres de éstas: RA-
FAEL RIGO y ANTONIO ADRO-
VER, primeros clasificados, y
FRANCESC ADROVER y TOMEU
ROIG MESTRE, segundos, serán los
que disputen las próximas elimina-
torias que tendrán lugar en fechas
venideras en SANTANY1.

La dirección de «S'Abeurador»
tiene prevista una cena completa-
mente gratis para todos los jugado-
res que han participado en este
campeonato de «Truc». Sera el día
de San Valentin, el 14 de febrero.
Una fecha, a recordar por todos los
enamorados de este noble juego Ila-
mado «truc».

• El pasado jueves la dirección
del «CINE PRINCIPAL» inició una
nueva programación, cl «DIA DEL
ESPECTADOR», que tendra lugar
este día de la semana. Un programa
doble, siempre muy atractivo y des-
tinado a todos los gustos. Comenzó
con uno dedicado al erotismo y cl
próximo estará dedicado al terror:
«EL TERROR NO TIENE FORMA»
y «TERRORIFICAMENTE MUER-
TOS», una segunda parte de la fa-
mosa cinta «Posesión infernal».
Para este fin de semana tenemos la
cinta protagonizada por JANE FON-
DA «GRINGO VIEJO», basada en la
novela del mismo título, y de com-

BASQUET

Resultais
Cadets: JOAN CAPO/AUTOC.

GRIMALT - ESPANYOL, 	 42-38
Júniors: CAMPOS - JOAN CAPO/

AUTOC. GRIMALT,	 47-74
Seniors: JOAN CAPO/AUTOC.

GRIMALT - SANTA MARIA, 73-51
Comentari

Tal corn va passar la setmana pas-
sada, els resultats d'aquesta foren
excellents i tots els partits enregis-
traren el triomf dels equips de Fe-
Ian i tx.

Els CADETS hagueren dc lluitar
fins el darrer segon, perquè la dife
rència que varen obtenir al comen
çament (21-10 als 16 minuts) s'es-
fuma mes tard (28-30 en cl minut
28). Al final, l'encert de quatre tirs
Inures consecutius i una cistella de
«Chapi» deixaren els dos punts a la
vila. Cesar (19) i R. Boyer (15) va-
ren fer més del 80% del total de
Ia puntuació.

No s'hagueren d'esforçar massa
eis JUNIORS a Campos per tal d'a-
conseguir un positiu i còmode re-
sultat. Els basta una bona primera
part (26-46). A la segona s'hi ador-
miren un poc. La puntuació va estar
molt repartida, ja que els nou juga-
dors alineats anotaren i d'ells, To-
meu Maimó, amb 17, fou el qui ob-

plemento la comedia española «EL
VUELO DE LA PALOMA».

• El C.D. FELANITX juega esta
semana en «Es Torrentó» frente al
MAGANOVA, que el pasado domin-
go supo batir al mismísimo Cala
d'Or. Un equipo con pretensiones
que cuenta con el conocido jugador
RIADO. El equipo felanitxer no con-
sigue reaccionar, pero yo confío que
algún día cambiará su suerte, peor
no puede ir. El pasado domingo
aguantó bien, hasta que un discuti-
ble penalty echó por tierra todas
Ias ilusiones... Mariana puede ser
un buen día. El Colegiado designa-
do en esta ocasión es FERRER BO-
NET. Esperemos que los dos puntos
queden en casa y que la afición y
el equipo cobren la moral perdida.
Falta nos hace.

JORDI GAVINA

tinate la xitra rries alta. En els re-
buts clestaca Bernardi (13) i el ju-
venil Rafel Llactú colloca 5 barrels
a mes d'anotar 11 punts i capturar
8 rebuts.

Molts de problemes per l'equip
SÊNIOR, perquè a la lesió d'Amen-
gual s'hi afegí la de Perelló (Lambe
a un turmell). Tampoc se pogueren
alinear, per diverses raons, ni P. S.
Barceló ni S. Rigo. Tot això moti-
va el debut, aquesta temporada, de
Tomeu Oliver i l'actuació dels jú-
niors Torneu Maimó i Bernadí, així
corn del juvenil P. J. Fullana. Per
cert que va ser clestacactíssima la
labor d'aquests tres joves jugadors,
especialment en la 2. a part en la que
entre els tres anotaren 25 punts, a
més de capturar molts de rebots
(Bernadí), robar batons (Fullana) o
fer assistències (T. Maimó).

El partit havia començat força be
(16-1 als 5 minuts), però els santa-
mariers se clesxondiren i s'arriba al
descans amb un 34-29. En el primer
temps Antoni Oliver va ser impara-
ble i aconseguí 22 punts (29 al final
del partit) i això que tenia un poc
de diarrea. A la La meitat de la se-
gona part se mantingué l'indecís
marcador (48-44 als 30 minuts), però
els darrers 10 minuts, amb la gran
actuació ja assenyalada deis més jo-
vençans canvia el panorama i el par-
cial de 25-7 ho diu tot.
Aquesta jornada

Sessió triple en el Camp de Sa
Mola el clissabte horabaixa. Ens vi-
sitaran el Campos (cadets), La Salle
Palma (juvenils) i Llucmajor (jú-
niors). El cliumenge, els seniors se
desplaçaran a Campos amb el lide-
rat en joc.

LARRY CISTELLES

NECESITAMOS MECANICO Y
APRENDIZ.
Informes, Tel. 580331
Motor Felanitx,
Servicio oficial FORD

INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprend ices
Informes:,Tel. 581901

liesatats immillorables
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Festa de Sant Antoni a Es Dubai

(Cr6nica cedida gentilmente por
JAUME BLANCO).

FELANITX.—Parera(0), Riera(0),
Sebastian(1), Llull(0), Aclrover(0),
Juan( 1 ), Felipe(1), Prohens(0),
Mut(1), Gallardo(0) y Pont(0). Bar-
t:L.16(0) entró por Gallardo min. 63.
Puntuaciún «Trofeo Marivent».

ARBITRO: Roig Miralles, bien.
Mostró una sola tarjeta amarilla
amonestación, siendo esta para Fe-
lipe.

GOLES: 1-0, min. 42, Tomas, de
penalty. 2-0, min. 41 Diego Blanco,
de fuerte disparo. 3-0, min. Diego
Blanco, de cabeza. 4-0, min. 68, Die-
go repite de un nuevo testarazo. 5-0,
min. 84, Diego se anticipa a sus
marcadores y engaña al portero ti-
rando a la escuadra.

COMENTARIO.— El Cade Pegue-
ra superó por completo al colista
Felanitx, aunque le costara el inau-
gurar el marcador, a causa del sis-
tema puramente defensivo puesto
en práctica por el equipo visitante
desde el inicio de la confrontación.

Pero a partir del got de Tomas,
marcado al ejecutar una falta ma-
xima, /a superioridad del Cade Pe-
guera fue muy clara y contundente,
limitándose el Felanitx a procurar
encajar la menor goleada posible.

A destacar, la vena goleadora que
tuvo Diego Blanco, autor de cuatro
de los cinco tantos marcados por el
conjunto local.

El joven delantero sigue en su
buena racha, confirmando que no
es casualidad el hecho que encabe-
ce la lista de máximos goleadores
de la categoría.

Mut fue el único jugador visitan-
te que incordió algo a la zaga
El resto del equipo hizo un juego
clue no pasó de mediocre.

J.B.
1.* REGIONAL

CAS CONCOS, O - ANDRATX, 2
NO HUBO OPCION

Los visitantes, temidos desde un
principio supieron siempre galvani-
zar el juego en el centro del campo.
El Cas Concos lo intentó pero la
organizada defensa del Andratx
siempre supo contener con acierto
y orden. El resultado es fiel reflejo
de cuanto aconteció en el campo
«Es Cavalier».

El próximo domingo hay partido
de gran rivalidad comarcal: CAM-
POS--CAS CONCOS. Encuentro que
que se disputará en la vecina Ciu-
dad.
2. 11 REGIONAL
S'HORTA, O - PORT DE SOLI.ER, 2

PERSECUCION ARBITRAL

Fue un partido extraño donde los
locales supieron dar justa replica a
los «porteños», pero el Colegiado de
turno fue más enemigo que el rival.

La primera parte terminó con el
resultado inicial (0-0). En la segun-
da  visitantes marcaron el 0-1,,

y cuando más presionaba cl conjun-
to local, sucedió —tras rápido con-
tragolpe— una jugada polémica en
el área local. ¿Hubo penalty? Puede
que sí, pero lo cierto es que el ár-

bitro concedió cl gol, cuando lo real
es que nunca llegó el balón a tras-
pasar la línea de meta. Este gol
«olímpico» subió al marcador (0-2).

El próximo domingo se juega fue-
ra: SANTA MARIA-STIORTA.

FUTBOL EMPRESAS
A. RENAULT/S. SALVADOR, 3

PEÑA R.S., 1
Buen partido de los felanitxers el

jugado el pasado sábado día 20, do-
minando totalmente la contienda.

S. A. MANACOR,
A. RENAULT/S. SALVADOR, 2

SENSACIONAL VICTORIA
SOBRE EL LÍDER

El pasado fin de semana se jugó
este interesante partido por los
«empresarios» de la casa «Renault».

A pesar del descarado «caseris-
mo» arbitral, la victoria visitante
fue totalmente merecida y ganada a
pulso. Gran actuación del «recupe-
rado» meta PICHACO, PACO (Jaen)
y a destacar el gran gol de MAIMO
por la mismísima escuadra.

Por parte de los felanitxcrs se ali-
nearon: Pichaco, Mateo, Pcrelló,
Pepe «Lecumbcrry», Soply, Campos,
Paco, J. Maim& Colau, Dany y Beas.

Hay que significar que cl portero
«Pescailla» ha presentado la dimi-
sión y no quiere continuar en el
equipo porque según palabras tex-
tuales: «No me da la real gana».
Que quede claro.

NOTA A LOS AFICIONADOS
Debido a que nuestro estimado

colaborador GORI VICENS, por
obligaciones militares, no podrá
ofrecernos sus habituales crónicas
sobre el FUTBOL CANTERA fela-
nitxer, ROGAMOS a los responsa-
bles y aficionados que estén intere-
sados en que estas salgan publica-
das colaboren con nosotros. A lo
más tardar, los lunes de cada sema-
na, suplicamos que nos envien de-
talles de cada partido, ya que de lo
contrario será prácticamente impo-
sible ofrecerlas a nuestros lectores
a su debido tiempo.

Nuestro «Semanario» no cuenta
con profesionales cualificados y nos
es completamente imposible apes-
car la noticia» por ahí. Vivimos
—gracias a Dios— de otro trabajo
y no podemos perder todo nuestro
tiempo para tenerles bien informa-
dos si no contamos con su benévola
colaboración. Gracias anticipadas.

Futbolet
RESULTATS

Banca March, 2 - Cons. Simarro, 1.
«Sa Nostra», 1 - Cons. Puig

Hugni, 10.
Old Stars, 2 - Acid Jodi°, 3.

Com és costum se celebrà un any
més la festa de Sant Antoni a Es
Carritx6.

El dimarts dia 16, a les 20,30, es
concelebra missa en honor del Sant,
que fou a càrrec de Mn. Teocior
Suau, Rector del Seminari, així com
del Rector de Felanitx, del nostre
Vicari i d'altres capellans. Els GG.
Fossors i Ermitans de Sant Salva-
dor hi eren presents i a més de la
nombrosa gent, també hi assistí la
Corporació Municipal, així com al-
aims membres del Conseil Insular
de Mallorca. A tots ells agraim la
seva presencia.

Durant la missa canta el Cor de
S'florta i ens recorda un any més

M. Ses Salines, 6 - La Rivera, 1.
Un dissabte més de futbolet d'a-

quest torneig que es desenvolupa
clins un clima de correcció i depor-
tivitat a tots els nivells: jugadors i
responsables dels equips.

Cal destacar la bona feina del co-
mite i les excellents coliaboracions
de les empreses patrocinadores.

FUTBOLET ESCOLAR
Rei Jaume III, 9 - Cafet. Llevant/

St. Alfons, 1.
Partit jugat a Llucmajor, on els

locals guanyaren còmodament al
.combinat» felanitxer. El gol dc l'ho-
nor fou marcat de penalty per Joan
Soler.

Alineació inicial: J. Gari, J. A.
Morgan, J. Soler, F. Manresa i J.
Miguel Sanz.

SE ALQUILA CASA EN PORTO-
COLOM, parte iglesia. Primera 11-
flea, para todo el año.
Informes, Tel. 580468

els goigs a Sant Antoni, que són un
honor pels carritxoners.

Després de la missa la gran tor-
rada de franc per a tothom que vol-

ja que no s'acaba, i també la
tradicional sangria. Durant el rogue-
ró el ball de bot, fou animat per
S'Estol d'Es Picot, i també es rifa
una porcella i ensaïmades.

El dimecres dia 17, a les 3,30 ciel
capvespre, tingueren lloc les Bend-
des. El temps va esser molt bo, i
la festa bastant

Fu hagué un total de deu carros-
ses j tres comparses, i tots foren
premiats. L'occire fou el següent: el
primer premi dotat en 17.000 ptcs.
a la carrossa «La família de Sant
Antoni» de S'Horta, el segon premi,
de 13.000 ptes. a la carrossa «Sant
Antoni i es malalt» de S'Horta i a
Ia carrossa «Jutjat particular» d'Es
Carritx6. El quart premi de 6.000
ptcs., fou per la carrossa «Sa Bar-
beria» de Cas Concos. .

Des diaquí volem aprofitar per
donar les gràcies a totes les perso-
nes que han contribuït a que la fes-
ta d'Es Carritxó se celebràs un any
mes, i també per convidar-vos a tots
per l'any que ve si Déu ho vol.

Molts d'anys.
ASSOCIACIÓ DE VEINS D'ES

CARRITX0

CRISTALERIA FELANITX precisa
operario. Servicio militar cumpli-
do.
Informes en la misma. Tel. 581289

CLASES	 ALEMAN a todos los
niveles y español para extranjeros
C. Proissos, 4 de 5 a 9 noche.
(Tel. 581159)

oft 
FUTBOL

Z.' DIVISION

TEAL IBM HUNDIDO
Cade Peguera, 5 - Felanitx,

CARNAVAL 90
PARTICIPAU FENT BULLA

Gran assortiment de:
Gomina i laca pels cabells de tot color
Barretes de Ilavis
Perruques i barbes
Capells
Caretes i tota casta de petits com-
plements

CONFETTI, SERPENTINES
Preparau ja la vostra disfressa
Tot ho trobareu a

PAPERERIA RAMON LLULL
Major, 25 	 Tel. 580160
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Fuego Grrx AA
R-9 GTI_.
R-5
OPEI2CORSA
CITROEN AX
R-19 TXE
PEUGEOT 205 GT

meses
6 meses

1 afio
6 meses

1 ario
1 afio

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

41.1,..-Azi *0

FELANITX

Elsta	 Spint Anteni a Su Nure tc •••umitichnki6

ditimenge dia 2. se cele-
braran a Son Ncgre les beneïdes de
Sant Antoni, una festa molt antiga
en aquest llogaret i que sempre ha
tengut uns trets molt personals. De
l'any 1916 —cent an:vs després de
l'erecció de l'oratori— es conserva
un full imprés que conté un glosat
que es reciti durant les beneïdes i
que és un diàleg entre un inventor
i un pages. Aquest dilema entre el
progrés i la tradició, entre els cos-
turns moderns i el passat conserva-
dor ha estat gairebé sempre una
constant a les beneïdes de Son Ne-
gre. Aquest glosat diu així:

Pagés.
Bon dia tenga, senyor,

Respectant sa magestat:
¿Me vol dir, en veritat,

4 Qui es voste 'n tan d'honor?

Inventor modern.
Som el modern inventor

Que el mon tot he trasformat
El meu poder he posat
Demunt tota nació
Y amb ma cabilació
Tot el mon duc encantat.
Are, tu en veritat
Diguem si ets malenat
0 si ets benefactor.

Pagés.

Som l' antic agricultor
Que del mon ja som passat
Som el teu antepassat
Qu' an el mon te som posat:
De mí mai t' has recordat
Y disfrutes ma suor.

Inventor modern.
Molt poc me importa a mí

De sa suor que tregueres.
Suares perque volgueres
Per no sabre distinguir
Cual era el mes bon camí
Qu' adresava ses carreres:
Y entre corcs i grameneres
Es blat te torná porgueres
Ans de durlo an esmulí.

Pages.

No vendries per aquí
Amb tant de negoci armat
Si jo no t' hagués fundat
Fa cent anys aquest camí.
Y are no 'm pots sufrir
Sempre 'm dus despreciat;
Y no has considerat,
Com ton sigle haurá possat
De tu lo que podran dir.

Inventor modern.
¿No estás empagait

De tal manera parlar
Tu que no vares donar
An el mon res de profit?
Eres tan poc desxundit
Que res vares inventar.

Pagés.

An el Rei de terra i gloria
Temple vaig edificar
Cent anys enguany mateix fa,
Segóns mos conta s' historia.
Y tu apenes yols pagar
Sa missa de s'Orator
No rne_s encuantres victoria
En so correr i es volar:
Inventes per fer matar
An el teu próxim germá
Y no cabiles per posar
Sa teva animeta 'n gloria.

Inventor modern
Rayó no te pue donar
Perque'm pareix que tú'n tens:
Lo qu'es cert que'n es teu temps
Per mols d'inconvenients
Patial genero huma.
Be pots correr i pots voltar
Que com avui ja no hi ha
Res com son els nous invents.

Pagés
Qui mira'l cap i la fi
Se lleva's mals pensaments!
Cada cosa a son temps
Ja fa 'stona que sent dir;
Pero no't toms atrevir
A desjectarls teus parents
Que los teus sobrevinents
De tu no ho fassen axí.

Inventor modern
Suposat que som parents
Y del meu cos tu ets autor
Te convit amb bon'amor
A disfrutar dels meus bens;
Si tu y sa cuadrilla vens,
Amb mí cobrareu honor.
En nom de Nostre Senyor
Deman a l'autoridad
De tot lo qu'haja faltat
Un especial perdó.
Amb gran humillació
De tots es el seu criat
Un pobre ignorant de cap
Que nom Andreu Obrador:
Ell pretén esser s'autor
D'es programa qu'ha passat.

Però deixem aquestes raons i pas-
sem a oferir el programa de la fes-
ta d'enguany:

Avui horabaixa, a les 8 se celebra-
rá missa en honor del Sant Patró,
amb assistència de la Corporació
Municipal, i tot seguit fogueró i ball
de bot. Hi haurà pa, vi i porcella de
franc fins que s'acabi. Animarà el
ball s'Estol d'Es Picot i dins l'esco-
la hi actuarà el grup de música mo-
derna Black-Gats. En el descans es
rifará una porcella donada p'En
Marc Vadell i una ensalmada.

Demà diumenge, a les 3'30 del cap-
vespre es faran les beneïdes. S'han
establert els premis següents:

Pessetes
Primer: 10.000
Segon: 8.000
Tercer: 6.000
Quart: 4.000
Cinque: 2.000

Tots sou convidats a la festa. Cap
a Son Negre manca gent.

SE ALQUILA CAFETERIA en Porto-
Colom.
Informes, Tel. 575389.

SE ALQUILA DESPACHO, en Fela-
nitx. Céntrico.
Informes en esta Administración.

PORTO-COLOM, ALQUILO casa
amueblada, a 20 pasos del mar.
Informes, Tel. 580500.

SE VENDE CUNA, CAPAZO, CO-
CHECITO y diversos artículos
bebé, con accesorios a juego. Al-
gunos prácticamente nuevos.
Informes, Tel. 581233.

(Ve (l(' la pig. 1)

2n. de 10.000 ptes. al núm. 3, «Es
corral de Ca nostra» del MIJAC.

3r. de 8.000 ptes. al núm. 5, «Es
Forn» del Club d'Esplai.

4t. de 7.000 ptes. al núm. 13,
«Cordant davall es porxo» de Vila-
franca.

5e. de 6.500 ptes. al núm. 10,
«Sant Antoni en família» de Fela-
nitx.

6e. de 6.000 ptes. al núm. 2, «Sa
paladissa» del MIJAC.

7C. de 5.500 ptes. al núm. 9, «Sa
tanca de Son Moreons» de S'Horta.

Premis de participació de 5.000
ptes. al núm.. 14 «Son Mas», de
Portocolom, núm. 12 «Viatge de for-
ratge» de Son Nadal, núm. 11 «Es
cor de Sant Alfons», núm. 15 «Resi-
dencia de la 3.a Edat de Vilafranca,
núm. 8 «Es jardí de St. Antoni» de
S'Horta, núm. 6 «Sant Antoni i el
dimoni» del Club d'Esplai, núm. 4
«Foravila» del Club d'Esplai, núm.
1 «Espolsant ametlles» del MIJAC i
núm. 7 «Sa barriada de Son Nadal»,

CENTRES D'ENSENYAMENT
1r. de 15.000 ptes. al núm. 6

«Anam a sembrar» del MIJAC.
Dos segons de 13.000 ptes. a les

escoles de Ball de N'Apollônia Rot-
gem i l'Escola de Ball de Felanitx

3r. de 12.000 ptes. al núm. 3,
«Parvulets de St. Alfons».

4t. de 10.000 ptes. al núm. 4, «Pa-
gesos de St. Alfons».

5C. de 8.000 ptes. al núm. 7, «Es-
cola de Ball de Bot» de Portocolom.

PREMIS ESPECIALS
lr. cle 16.000 ptes. al núm. 5 «Sa

guarda de l'amo En Xisco».
2n. de 9.000 ptes. al núm. 8, Grup

de cavalls.

ANIMALS SOLS
Ir. de 6.000 ptes. al núm. 36, An-

dreu Morales.
2n. de 5.000 ptes. al núm. 2, Ra-

mon Obrador.
3r. de 4.000 ptes. al núm. 3, Joan

Fr. Torralba.
4t. dc 3.000 ptes. al núm. 40, An-

toni Ferrero.
5e. de 2.000 ptes. al núm. 35, Ga-

briel Mesquida.
6e. de 1.500 ptes. al núm. 42,

Francesca Llaneres.
7è. de 1.000 ptes. al núm. 17, Bar-

tomeu Massutí.
Obsequis donats per PASSERELL,

als núms. 3, Josep Miguel Oliver, 46,
Miguel Obrador i 59, Cosme Adro-
ver.

BUSCO CASA amueblada para al-
quilar todo el año en Porto-
Colom.
Informes, Tel. 590054. Preguntar
por Mariano Herrero.

VENDO ESTANTERIAS DE CO-
MERCIO modernas, :regulables,
maxima calidad.
Inf.: 'Fel. 580748




