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	Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Presentacid de llibres a SantanyíLa Comissió Insular d'Urbanisme ne
ha aprovat ga Delimitació del

Urbi
La setmana passada, després de

covar-la més de tres mesos, la Co-
missió insular d'Urbanisme (CIU)
ha retornat al nostre Ajuntament i
sense aprovar, el projecte de Deli-
mitació del Sed Urbà de Felanitx.

Aquest fet, que sembla que respon
a una problemàtica existent a la
delimitació de la línia de servitud
de la costa, ha molestat de debó al
Batle Antoni Grimait, qui ha ten-
gut paraules de crítica vers un or-
ganisme que, segons creia ell, ser-
via per a resoldre problemes i no
per a crear-los. També ha manifes-
tat Antoni Grimait que lo millor que

La companyia GESA, arran
d'unes obres de conducció subterrà-
nia que està portant a terme a la
zona de Can Gaia, ha acabat de
destruir la naveta I i el monument
AB del conjunt prehistòric del ma-
teix nom, descrits en el catàleg
«Els closos de Can Gaià» de Gui-
Hem Rosselló Bordoy i Otto Her-
man Frey.

Aquest conjunt ja va ser greu-
ment afectat l'any 1965 en construir-
se la carretera que de Portocolom
condueix a la de S'Horta, quan es
destruí el monument A'B', i l'any
passat, altra volta sofrí una agre-
sió per part d'un particular.

Ara, tot i que les obres de GESA
s'han reconduit en aquest punt, s'ha
posat en evidència una vegada més
la manca de protecció que pateix el
nostre patrimoni històric i artistic
(pensem en Santueri) i en la nulla
sensibilitat demostrada des de sem-
pre pels ajuntaments felanitxers
per aquestes qüestions. Només dues
mostres: al segle passat, l'Ajunta-
ment no fou capaç de preservar el
claustre del Convent, quan arreu de
pobles de Mallorca si que ho feren
i no és que fossin més rics que el
nostre. No és en el fons una qües-
tió crematística, sinó de sensibilitat.
L'altra mostra és el puig dels Mo-
lins, conjunt paisagístic i històric
d'un valor extraordinari. De temps
nostre l'hem vist encara amb pos-
sibilitats de recuperació; ara ja no
val la pena. Després de la mossega-
da de la gravera —que malgrat les
seves proporcions es podia arre-

es podria fer tot seguit era demanar
a la CIU que redactas ella mateixa
el projecte i així ho faria al seu
gust.

Per aquí els comentaris apunten
que la decissió de la CIU respon
més aviat a uns plantejaments poli-
tics que no tècnics, la qual cosa fa
pensar en la dificultat d'harmon it-
zar les postures d'ambdues corpora-

io n S.
No sabem ben bé que hi pot haver

entorn d'aquestes raons, ara be, la
veritat és que la CIU ajuda a «fer
el pa agre» i això no ho necessitava
gens la nostra població.

glar- es mutila amb una via que
mai no passa i on paradoxalment
s'hi permeteren unes construccions
que ni tan sols s'han emprades per
res mai. Després s'autoritzaren tot
un seguit de vivendes a la falda del
turó —carrer del Puig de Sa Cista,
continuació de Bellpuig i Cantó
d'En Massana—, que han destruit
irreversiblement la integritat del
conjunt. I per últim amb permís o
sense, s'han anat transformant els
molins, afegint volums o desfigu-
rant-los amb un mal gust espantós.
I tot això darrer amb la complaen-
ça d'uns ajuntaments que han mal-
gastat un caramull de milions i més
de quinze anys fent-nos creure que
volien solucionar la qüestió urbanís-
tica de Felanitx.

Els closos de Can Gaià, mira per
on, ens han portat a fer aquesta
apressada reflexió. Tornant a la
qüestió, la regidora de Cultura Ca-
talina Picó, des del moment que
tingué notícia de l'afer, ha fet un
seguiment de les obres de GESA i
amb l'assesorament de l'arqueòleg
Bartomeu Salva Simonet i la vigi-
lancia de la Policia Local han ten-
gut cura de que les restes no sien
pus malmanades i sembla que in-
elús han gestionat que s'hi instal-
lin uns filferros protectors. Per al-
tra banda Bartomeu Salva ha fet
una petició d'urgència a la Conse-
lleria de Cultura per realitzar amb
el recolzament de la Regiduria de
Cultura de l'Ajuntament, una nete-
ja de les runes i fer-ne el tanca-
ment, cosa que a hores d'ara no-
sabem quin -camí du.

Divendres de la setmana passada i
dins el programa de les festes pa-
tronals de Sant Andreu de Santanyí,
tingué lloc a la població veina la pre-
sentació de tres llibres, els quals vo-
lem esmentar tota vegada que ens
uneix als autors l'amistat o la con-
ciutadania.

A la Casa de Cultura s'hi presenta
en primer Hoc el llibre del nostre
company i collaborador Miguel Pons
i Bonet «Santanyí, imatges d'ahir»
editat per Miguel Font i el de l'in-
vestigador i poeta Antoni Vidal i
Ferrando «La població i la propietat
de la terra en el municipi de Santa-
nyí 1868-1920 » produit per l'Edito-
rial Moll. El llibre de Miguel Pons
fou presentat per Antoni Vidal i el
d'aquest per Jaume Alzina i la Dra.
Isabel Moll.

Poc després a la sala d'actes de
l'Ajuntament fou presentat l'«Inven-
tari de l'Arxiu Municipal de Santa-
nyí» del que són autors la nostra
conciutadana Beatriu Zamorano i
Antoni Ballester. Foren els mateixos
autors qui explicaren al públic assis-
tent, en primer lloc la tasca duita a
terme per ordenar l'arxiu, i després
la metodologia "emprada tant per la

ubicació dels documents comj per la
redacció de l'inventari. Una exposi-
ció d'alguns documents de l'arxiu
illustra aquesta presentació.

Ambdos actes foren presidits pel
batle de Santanyí Cosme Adrover,
qui dedica paraules d'agraïment i  es-
tímul als autors.

Club d'Atietisme Opel
Felanitx

Sebastià Adrover i Victor
Martinez 4t. i 76. en el campionat

d'Espanya de Marathó
El 29 de novembre es celebra a

Jerez el Campictriát - -d'Espanyra de
Marathó.

Amb bon temps i bon recorregut,
en Sebastià empra 2 h. 56' 12" 1 en
Victor 3 h. 6' 27" en reebrrer els
42.195 mts. d'aquesta dura prova.

Enhorabona als dos felanitxers
per aconseguir aquest meritori lloc.

MAC

Eis closos de Can Gaià
novament agredits

ADVENT - II
Si ens quedàssim en una visió amargada, , apocalíptica, desesperançada

d'aquest món nostre,- certament no podríem seguir celebrant' l'Advent. Ja
sabem que vivim sovint entre contradiccions i que són moltes les negati-
vitats que ens envolten: guerres, fam, odis, destrucció i despreci per la na-
tura, insolidaritat, egoisme exacerbat... sovintegen arreu arreu... Hi man-
quen tantes coses al nostre pobre món!

Pen') malgrat tot, els homes de l'Advent ens obrim a una visió espe-
rançada de la realitat. I precisament avui ens surt a canai per reafirmar-
nos en la nostra postura un vertader home de Déu: Joan Bautista: el Pre-
cursor. Ningú millor que ell per preparar-nos a rebre el Messies. Ell està
fet per això, per preparar els camins del Crist, per anunciar la seva arri-
bada i promoure les trobades. Joan estava fet per anunciar el favor de
Déu, que la misericórdia de Déu s'ha manifestat definitivament.

«Obriu una ruta al Senyor, aplanau-li el camí!». Així predicava aquell
personatge sorprenent, vora el riu Jordà. I va començar a remoure les
consciéncies de molta gent. Convidava a veure les coses d'una altra ma-

nera, i deia que calla canviar de vida. I batiava. Molts anaven cap alla, i
l'escoltaven, i rebien aquell bautisme que era com un signe de les ganes
de canviar. El motiu d'aquest canvi que ell demanava era molt fort, molt

transcendental: ha arribat l'hora, deia, en qué Déu es vol fer present amb
la seva força enmig d'aquest món, i cal preparar-s'hi; cal obrir en cadascú,
un camí perquè ell pugui entrar, per no quedar al marge de la seva pre-

sència  salvadora, per no quedar-se sense la vida que ell vol donar.

Després de quasi vint segles, ara mateix, Déu vé, Déu segueix venint
constantment a les nostres vides, en les persones i els esdeveniments de
cada dia. I ens costa molt de reconèixer-ho, d'acceptar-ho, de creure-ho.

I acab amb una breu però sucosa contarella que inclou Anthony de
Mello en un dels seus llibres:

«A un predicador que no deixava de repetir:
—Hem de posar a Déu en les nostres vides!»
Li va dir el Mestre:
—Já hi es dins elles. El que hem de fer és tractar de reconeixel».

G.B.



INFORMA

Bodegas Ripoll, S. A.
PAGO DE UVA EN CAS CONCOS

El próximo sábado día 12, cie 9 a 13 h.,
en el domicilio de costumbre, se pagará
Ia uva de la presente campaña y se cum-
plimentará la hoja declaración de cose-
cha para el Ministerio de Agricultura.

Restaurante BON PORT
Abierto todo el afio

De lunes a viernes, MENU
C/. Pizarro esquina Churruca 	 Tel. 825274 	 PORTOCOLOM

Rellotgeria BRUJULA
Amb motiu del nostre 406. ANIVERSARI celebram
un sorteig-obsequi amb aquests magnifies regals:
1. RELLOTGE ANTESALA JUNGHANS
2. RELLOTGE SOBRETAULA RHYTHM
3. RELLOTGE CRONOGRAF RACER

Sia o no client nostre, passi a recollir la seva participació i
vegi els regals a la nostra EXPOSICIÓ.

C/. MIQUEL BORDOY, 3 y 12	 TEL. 580231

ROGAD k DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 1)1.:

ilicanor Trueba Ruiz
que falleció en Felanitx, el (lia 1 de diciembre de 1992, a los 70 años,
habiendo reeibido Ips santos Sacramentos y la Ilendición Apostólica.

E. 	 P.	 D.
Su afligida esposa Angela Fernandez; hijos Amparo (Farma('etilica), Nlanolila, Angela

(Farmaceutica), Raquel y Nicanor; hijos politicos Salvador Galms. Manuel de la Calle, JorgeLorenzo y Concepción Martin; nietos, sobrinos, primos y demas familia al participar a sus amis-
lades tan triste píTdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones v la asistencia al runeral
que tendra lugar el próximo mi&coles dia 9, a las 20 h., (m la parroquia de San Miguel deFelanitx.

Casa mortuoria: C. Convent, 15 - Felanitx

FELANITX

FH ANnix_
Sctinanati d'inttressos luca,s

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

S NTODIAL

Dis. 5 St. Sabas
Diu. 6 St. Nicolau
Dill. 7 St. Ambrõs
Dim. 8 Imm. Concepció
Dim. 9 Sta. Leocàdia
Dij. 10 M. de Deu de Loreto
Div. 11 St. Damas, papa

LLUNA

Lluna plena dia 9

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de Vesta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19.30
h. Diumenges j festius, a les
9,30, 15,45 1 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, i 17,30 h. Diu-
menges. a les 9,30, 13 1 18,15 h.

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

Cala d'Or • Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'Horta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582388
TAXI PORTOCOLOM N.° 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Gaya-Melis
D iumenge: 	 Miquel-Nadal
Dilluns: 	 Jaume Rotger
Dimarts: 	 Amparo Trueba
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc Piña
Divendres: 	 Gayb-Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365, Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
Tels. 582904-581188 (F. Bordoy)
Ambultinc13s

581715 - 580051 - 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Guiirdia Civil 580090
Servei de grua: 827474'
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

REEMPLAÇAMENT
PER L'ANY 1993

Vos volem informar que estan ex-
posats en el tauler d'anuncis d'a-
quest Ajuntament les llistes dels jo-
ves del Reemplaçament 93, amb in-
dicació de les destinacions que se'ls

ha assignat. La qual cosa es fa pú-
blica per a informació dels interes-
sats.
FESTA DE LA CONSTITUCIÓ

Demà diumenge i amb motiu del
dia de la Constitució, aquest Ajun-
tament vol convidar tota la pobla-

ció a un vi espanyol, que tendrà
Hoc en aquest Ajuntament a les 19
hores.

Quedau tots convidats.
POLICIA LOCAL

La Policia Local, ens ha informat
que els propers dies 7 i 8 de desem-
bre, realitzarà distints actes amb
motiu de la celebració de la seva
patrona.

Dilluns dia 7 de desembre:
A les 11 hores II Campionat de

Balears de Cross per a Policies Lo-
cals, al circuit del Puigvert.

Dimarts dia 8, Festa de La Im-
maculada:

A les 11 hores, missa a l'església
de Sant Miguel.

A les 11'45 hores, exhibició con-
junta a càrrec de les Policies Lo-
cals de Felanitx i Palma, a la Pla-
ça Pax.

DELIMITACIÓ DEL SOL URBA
La Comissió Insular d'Urbanisme,

no va aprovar el projecte de Deli-
mitació del S61 Urbf, presentat per
l'Ajuntament de Felanitx.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha RD 350 (PM-AJ)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Yamaha 750 Tener6
Benelli 250
Gilera KZ-125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
'Derbi . Scooter

Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Puch X-40
Vespinos y Mobilcttes varios

EXPOSICION Y VENTA
Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS



Pel divendres dia 18 feim el sopar
d'aniversari, el segon; també el qui
s'hi vulgui apuntar ho pot fer al
mateix bar ja que les places són
limitades degut a l'espai. Més en-
davant sortirà a llum el nou calen-
dari d'activitats programades per
l'any vinent; convé que el qui ten-
gui ganes de marxa esportiva s'es-
pavili ja que hi ha molts de cursets
de tot tipus, acampades, sortides a
l'IIimalaia, sopars de matances,
etc., preparats per dur a terme.

Felanitx, 1 de desembre de 1992.

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188

PRECIOS ECONOMICOS

En record d'un ésser estimat:
Francisco Manresa Oliver

Em permet manllevar aquests versos al nostre poeta M. Costa
i Llobera per expressar el sentiment profund que produeix la mort
prematura d'una persona benvolguda.

De la teva neboda A.M.A.

CANTA i voga el mariner
tot solet a dins la nau.
i al fons sere del cel blau
aguaita l'estel primer.

I la nau, seguit seguit,
se balandreja i avança
i sobre el mar en bonança
vola adormida la nit.

Lo vent dolç de la ribera
papalloneja pel mar
i fa l'aigua tremolar
amb sa volada Ileugera.

I, amb lo cant del mariner,
porta a les ones llunyanes
perdudes veus de campanes
i aromes de taronger.

Angels de pura claror
la les estrelles encenen;
i baix de l'aigua s'estenen
hums de blava resplendor.

Estels pel cel dc la nit,
claror dins l'abisme blau,
i enmig suspesa la nau
com si atlas a l'Infinit...

A baix parla enamorada
l'ona del mar infeel;
i tremolant dins el cel
parla dc Déu l'estelada.

I alçant els ulls a l'altura
i d'enyorança cantant,
se'n va el mariner rcmant
damunt la mar insegura.

¿Qui no sent el mariner
que va remant sense pau?
¿Qui sap on sera la nau
quan muira l'estel darrer?

Mn. Miguel Costa i Llobera

XVI Aniversari de la Llar de la Tercera Edat
PROGRAMA

Dissabte dia 5, a les 11 h., demostració de petanca pels equips
de les distintes Liars.

Diumenge dia 6, a les 1030, Missa major a l'Esglesia Parro-
quial. Cantara la Coral de Felanitx dirigida per Jaumes Este Irich.

A les 13'30 h., dinar de germanor a la barbacoa La Ponderosa
i ball i música en directe per Carrutxa Grup (patrocina Sa Nostra).

A les 21 h., a l'Auditori Municipal, concert per Ia Coral de Por-
reres patrocinat per la Conselleria de Cultura.

Dimarts dia 8, a la Casa de Cultura, a les 21'30 h., concert de
piano, violi i trompa pel grup BRAHMS (patrocina el Centre
Cultural).

NOTA: Us volem fer notar que el concert a càrrec de la Coral
de■ Porreres que en principi havíem anunciat per dissabte dia 5,
s'ha passat a demà diumenge al mateix lloc i hora.

COURIER Furgoneta

Principales características:

Consumo a 90 Kms. h.	 4 litros

Consumo medio a los 100 Kms. 	 Y,

Capacidad de carga 	 2'7 m3.

Carga útil 	 560 Kgs.

Potencia motor 	 GO cv.

Motor Felanitx, S. L.
C/. Alonso Rodriguez, 5 - Tels. 580331 - 582860

FELANITX 	 3

Grup Excursionista
Cabrit

Després de trescar pel Caste ll del
Rei, per la Trapa i per altres in-
drets d'aquells que s'anomenen «bo-
nics» i tenint en compte els nom-
brosos excursionistes que enguany
s'han incorporat, tornam envestir
cap a les macro-excursions, per
això el pròxim dissabte dia 12 ani-
rem al puig Caragoler. Aquesta ex-
cursió es pot fer en sis hores i es
podria qualificar entre mitjana i
cansada, però com ja sabeu, els
más acostumats a venir, sempre hi
ha una moderació entre els primers
i els darrers.

Si teniu ganes de venir us hi po-
dreu apuntar i, al mateix temps,
adquirir el corresponent tiquet, per
assegurar la vostra plaga, a Ca'n
Moix abans del dijous dia 10, ja
que si som molts podrem llogar un
bus. La sortida sera a les vuit en
punt del mati i es prega puntuali-
tat ja que el dia es curt.

Ne sentit dir...
— Que fan falta dits per polsar l'or-

gue.
— Que ja tornam tenir encallada

sa delimitació d'es sòl urbà.
— Que quod natura non dat, Sala-

mantica non praestat.
— Que entre es trenta Judes hi ha

un felanitxer.
— Que venen Mallorca per un plat

de LEN-te jas.
— Que no vaig per la Sala perquè

no volt que me confonguin amb
un regidor.

— Que en Grimait duia una bande-
ra a sa manifestació contra sa
LEN.

— Que anau ben errats, que no era
en Grimait.
Que set senalles, catorse anses.
Que a .S'altre» s'enravanada
ha durat poc.
Que es puig de Sant Salvador
acabara com es puig de Sant Ni-
colau.
Que dóna més vendre arces na-
turals que justi//os.

— Que S'Estol d'es Gerricó ha cres-
cut i se dira S'Estol de sa Gerra.
Que hay ca pan cala i pan bah.
Que Bella Mallorca, on sou?
ja vos podeu amagar,
perquè en Cariellas vos cerca
i vos vol urbanitzar.
Que «que vayan vivos», deia en
Riutort.

— Que han quedat com es gat del
Pare Canyes.

— Que fundaran una Pietat pels ho-
mos penedits d'haver-se prosti-
wit clins sa política.

— Que corren males noticies i lo
pitjor de tot es que moltes seran
veres.

— Que s'escola (le Petra cncenia po-
rros per candeles.

— Que, si saps que s vergonya,
m'ho vols dir, Tomeu.
Si saps un que en tenga,
m'ho vols dir, Andreu.
Que s'Escorxacior, com es Con-
vent, es de tots.
Que no es lo mateix anar errat
que ferrat.
°Lie no van ferrats tots es qui
hi haurien d'anar.
Que en Randa s'ha fet de s'O.C.B.

— Que n'Angel Colom de sa Casa de
Extremadura.
Que es camion d'es ferns pareix
es sol-pas.
Que ja fa deu anys que es PSOE
mos toca es dallons.
Que pels que van calents, serenes.
Per ses beates, garrots,
i ortigues per ses rnorenes.
Que en Juan Guerra també té sa
barba roja.
Que es P.P. es un partit cl'esPPcu-
ladors.
Que llevaran el monolit d'enmig
de s'Arraval per posar-hi una si-
nia perqu .! hi rodin es qui han
destruït es Port.
Que prou per avui.

Jo mateix.

SE OFRECE CHICA de 18 años para
dependienta en Felanitx, cualquier
establecimiento.
Informes, Tel. 833285.

VENDO SOLAR en Portocolom, C/.
Pizarro.
Informes, Tel. 825274.
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Restaurante Can Manuel
C/. Mayor, 7	 CAS CONCOS

Viernes, sábado y domingo, Caldereta de bogavante con rape o
Parrillada de pescado y marisco, compuesta por 1/2 bogavante, rape,
langostinos y mejillones. Pan, vino y postre, 1.800 ptas.

MENU sábado y domingo al mediodía: Arroz brut i pez espa-
da fresco con salsa marinera con mejillones. Pan, vino y postre,
800 ptas. 'TY

El lunes y el día de la Inmaculada, el mismo menú.
Estos platos los ofrecemos durante toda la semana.

CONSULTE NUESTRA CARTA

FELANITX

L'Aniversari de la Llar
Cada any, per aquestes saons, la

Llar de la Tercera Edat commemo-
ra el seu aniversari, enguany el 16é,
i obri el programa amb el nomena-
ment de Padrins Majors. Aixi es
féu dissabte passat a la Casa de
Cultura, on D.  Maria Adrover Va-
llès i D. Antoni Julia reberen aquest
honor. Mn. Pere Xamena feu un
breu parlament i el batle■ Antoni
Grimait, el Director Provincial
d'Inserso Antoni Contesti i el pre-
sident Rafel Rosselló dirigiren unes
paraules de salutació. La coral
«Aucellets», sota la direcció de Mi-
guel Pere116, oferí un concert molt
adequat a la circumstancia. A la
planta baixa de la Casa de Cultura,
s'obri una exposició de bonsais de
l'afeccionat porrerenc Joan Llite-
res, que va merèixer la més entu-
siasta atenció del públic i que es
presentà juntament amb una col-
lecció de lamines de bota

Diumenge demati, davant la Llar,
que llu'ia una ornamentació que ens
sembla superior, a base de domas-
sos i filet d'arbocer, la Banda de
Música dona un concert i durant la
setmana s'ha anat deSenvolupant el
programa de l'aniversari que es
clourà el proper dimarts amb
concert del grup «Brahms».

Jaume Canet exposa a la Torre
de Ses Puntes.

Avui dissabte, a les 8 del vespre, a
la Torre de Ses Puntes de Manacor,
s'inaugura una exposició d'escultura
en ferro del nostre paisà Jaume Ca-
net.

Aquesta mostra estarà muntada
fins el dia 23 de desembre i podrà
ser visitada diariament de 19 a 21
hores.

Al catàleg de la mostra —un bell
catàleg— N'Arnau Pons ens parla
«De ferros, flors i punxes» que són
la aria de Jaume Caner.

El Consell Parroquial de Pastoral
Dijous de la setmana passada se

celebrà una assemblea parroquial
per tal de constituir el Conseil Pa-
rroquial de Pastora

IIi assistiren representacions de
totes les associacions i moviments
que actuen dins bambit de la parrú-
quia, els qual proposaren els mein-
bres per integra r el dit Conseil.

Fou homenatjada a Eivissa Sor
Maria Manresa

El passat mes de novembre, a
Eivissa, rebé un homenatge popu-
lar, la religiosa de la Caritat Sor
Maria de Sant Lluís Manresa Bel-
tran, amb motiu de complir els cent
anys.

Sor Maria Manresa es natural de
Felanitx i porta 79 anys de vida re-
ligibsa, els 42 darrerg dê la qual
les ha passat a la comunitat d'Ei-
vissa al servei dels malalts i ne-
cessitats.

Sor Maria, als voltants de l'any
41 fou destinada a Ciutat a la pre-
só de dones per atendre les reclu-
ses malaltes, a les quals dedica tota
Ia tendresa del seu cor i la delica-
desa de les seves mans.

Des d'aquestes planes enviam la
nostra felicitació a Sor Maria de
Sant Lluís, tot adherint-nos a l'ho-
menatge que li ha dedicat el poble
eivissenc.

Club Altura
El dia 1:1 de desembre anirem a

Sóller en tren i al barranc de Binia-
•aix. Per a inlOrmació (Tidal- al Tel.

580589.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TERTULIA.—Dijous dia 10, a les

17 h., a la Llar conversa amb la Con-
sellera d'Acció Social del CIM, Joa-
na Vidal, sobre el tema «L'organit-
zació de la Tercera Edat a Mallor-
ca».

MATANCES.—Dimarts dia 15 es
repetiran les matances a La Ponde-
rosa. Inscripcions els dies 5, 7 i 9
de 10 a 13 h. a la Llar.

Homenatge a Jaume Vaguer

El proper diumenge dia 13, al
Camp Municipal d'Esports i organit-
zat per l'Escola dc Futbol Sala Fela-
nitx, tindrà Roc un homenatge a
Jaume Vaguer	 pioner
futbol sala base a Felanitx.

Començarà a les 10 del matí i en
primer lloc es disputaran tres par-
tits de categoria benjamí. LAPA
Col. St. Alfons A s'enfrontarà
l'APA Col. St. Alfons B. A les 11,
l'APA Col. St. Allons B jugara amb
el Collegi Es Liceu A. I a les 12,
l'APA Col. St. Alfons A jugara amb
Coliegi Es Liceu B.

Després hi haura un dinar en el
Restaurant LA FE de Portocolom,
al que estan convidats tots aquas
que es vulguin sumar a l'homenat-
ge a Jaume Raüll.Es prega que con-
firmin la seva assist:mcia quan
abans millor. Per a reserves podeu
cridar als Tels. 583131 i 581257 (Ma
rino).

Ha mort el Germà Guillem
Obrador, teatf

La setmana passada deixa d'exis-
tir a la casa teatina de Son Espa-
nyolet, el Germa Guillem Obrador
Maimó, de Cas Donat, a l'edat de
88 anys i 70 de vida religiosa.

El germa Obrador era natural de
Felanitx i prestà el seu servei gai-
rebé sempre a les comunitats teati-
nes de Ciutat.

Rebin els PP. Teatins i d'una ma-
nera especial el seu germa el P.
Jaume Obrador, C. R. la nostra con-
dolência.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge passat, a la parròquia
de Sant Miguel, va rebre per prime-
ra vegacla l'Eucaristia, la nina Lídia
Agüero Rodriguez.

Rebi la nostra felicitació, que feim
extensiva als seus pares.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
FESTA DE LA IMMACULADA

Dimarts dia 8, festa cie la Puríssi-
ma, és festa de precepte. Les mises
seran com els diumenges. A les 8
del capvespre, Missa solemne.

ESGLRSIA DE ST. AGUST11
FESTA DE SANTA LLUCIA

Continua la novena a Santa Llu-
cia, que es practica abans de la mis-
sa de les 7 del capvespre.

Diumenge dia 13 es la festa de
Santa Llucia, advocada contra les
malalties dels ulls. A les 7 (lei cap-
vespre, Missa solemne cantada, amb
homilia que dira Mn. Miguel Serra,
Arxiprest.

SE OFRECE CHICO de 19 años, ser-
vicio militar cumplido y con car-
net La camión.
Informes, Tel. 580542 (a cualquier
hora del dia).

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 28: 5-14-22-27-99-15
C-13 R-9

Dijous 3: 341-17-20-35-47
C: :P.) 11:8

Bono Loto
Diumenge 29: 8-22-26-29-30-45

C: 27
Dilluns 30: 7-24-28-32-31-37

C: 16-

Di mar. 1: 4-13-21-33-33-16
C: 9

Dime. 2: 1-9-28-32-40-45 C: 31i
Reintegrament: 5

e
Coches de ocasión

Te seguimos informando de
nuestra gama para que apro-
veches estas ocasiones
Opel Corsa 	PM-BU
Opel Corsa 5P	 PM-BL
Ford Fiesta 	 PM-BM
Fiat Uno	 PM-BK
Nissan Vanette	 PM-AM
W. Golf GTI	 PM-AW
(con aire acondic. te-

cho solar, instal.
completa ALPINE)

Seat Marbella	 PM-AT
Seat Málaga	 PM AT
Y los más económicos
Talbot 	 PM-S
Renault 14	 PM-13

También nuestras motocicle-
tas y ciclomotores
Yamaha especial 	 PM-AI
Vespa TS 125	 PM-AU
Yamaha YOG
Vcspinos
VISITENOS Y CONSULTENOS

SIN COMPROMISO.
Caretera de Campos, s/n.

Tel. 581577

Taller, venta y
exposición SEAT

Audi, Volkswagen
LA GARANTIA MAS FUERTE

SABADO 9 noche y DOMINGO, 3 tarde función juvenil y 7 tarde función
normal.

A la vez que en las principales pantallas, presentamos uno de los gran-
des éxitos de este afio

El cortador de cesped y BUSCANDO JUSTICIA
LUNES 7 diciembre, de 9 noche a 9 mañana.

Gran Noche de Terror
12 horas de cine - 6 películas

Sorteo de 5 cintas de \ fcleo.
Estas serán las películas: Engañada - La familia Adams - Proyecto Terror
La noche de los muertos vivientes - Pensamietos mortales - House III
PROXIMA SEMANA: SOLDADO UNIVERSAL y LA FUERZA DE LA ILU-
SION



Dios te 	 Maria
Reina de todos los cielos,
en tí pongo mis anhelos
por salvar la vida mía.

Mírame con compasión
dame tu mano, María
que al besarla la alegría
Ilenata mi corazón.

Tu monte, San Salvador
tan verde y tan boscoso...
ya no hay nada tan hermoso
que nos diera El Creador.

Cuando subimos por el
rezando el Ave María,
con más fuerza y energía,
creernos más en Aquel.

Llena eres tú de gracia
y de toda donosura
de la más grande hermosura,
auténtica aristocracia.

El señor está contigo;
y contigo estamos todos,
queriendo de todos modos
nos tengas bajo tu abrigo.

Entre todas las mujeres
tú eres la más bendita;
nunca serás flor marchita,
sino buena dinamita
que explota y arrastra los seres.

Y fue tu gran explosión
al darnos a tu Hijo amado,
Dios que es todo corazón,
que murió crucificado
para darnos el perdón.

Juan Fort eza
18-3-92

B PROTECCION
SEGURIDAD

C/. Cruz, 2 - CAMPOS - Tel. 651189

SISTEMAS DE ALARMA ANTI-ROBO Y ANTI-FUEGO
CERRADURAS Y CAJAS DE MAXIMA SEGURIDAD
EXTINTORES HOMOLOGADOS, PUERTAS CORTA FUEGOS
Empresa homologada por la dirección de la
Seguridad del Estado con el n.'" 1.110
PARA MAS INFORMACION:
C/. d'ets Horts, 50
Tel. 581406 - 582066
FAX 582975 munnonun

Fates de :a immaculada Sc i: filespiaa 92
Patrocinades per l'EXCELLENTISSIM AJUNTAMENT DE FE-

LANITX. Organitzacles pel VEDAT DE SON MESQUIDA, amb la
collaboració de la CAIXA RURAL.

Diumenge dia 6 de desembre.—A les 10 del mati a SON MES-
QUIDASSA, TIR AL PLAT per a socis i veïns.

Dilluns dia 7 de desembre.—A les 730 del vespre MISSA SO-
LEMNE, amb l'assistencia de la Corporació Municipal.

A les 830 des vespre, FESTA PAGESA. Ball de bot amb S'Estol
d'es Picot i Escola de Ball de Bot de Campanet. Hi haura fogueró
on es podrà torrar horn, panxeta, llonganissa i botifarrons; vi per
a tothom donat per ARMERO-ADROVER.

SE RIFARA. UNA VEDELLA.

Diwarts dia 8 de desembre.—A les 11 del mati JOCS INFAN-
TILS

A les 9 del vespre, al Local Parroquial, COMEDIA, pel GRUP
FOGANYA per a l'Art i la Cultura de Porreres, que posaran en es-
cena l'obra d'en Josep M.a Benet i Jornet: ¡AI CARAT!

o
ptas.menos.

f , ,kret ,- más a gusto, con más estilo, muévete en tu
;evo Opel Corsa. Con un equipamiento que lo

t	 Cuentarevoluciones, elevalunas  eléctricos,

lunas tatadas.
Pkc -1 	 vetTiones. EI:ge la cr.. va con til
mar:ha: Corsa City, Swing*, Joy Sport y GL!
5 d de lo común. Muévete a tu Concesionario Oficial
()pd. Muévete en tu Opel Co.-A.

OPEL CORSA. INGENIERIA ALEMANA A TU ALCANCE.

• Promocicín valida
para veiliculos en stock.

s"kt r

coy nipEL -€4

FELANITX

I 2acuLL
Que les col:mies paguen i la me-
trópoli mana.
Ore encara déu el heure.
Que qui s'ho menja tot en un dia,
IR) caga tot en una hora.
Que F N ha declarat enemies els
i nclepen den tistes.

— Que diarrea tarcloral, sovint mor-
tal.
Que el mallorquí que no és inde-
pendentista, o es masoquista o ás
un cap de fava.

— Que cl jutge Barbero cl té a la
llista.
Que tots són uns i els mateixos.
Que l'han vist covant a la Recrea-
tiva.
Que tanmateix no naixeran.
Que ser español es una de las po-
cas cosas serias que se pueden
ser en esta vida.

— Que jo no som cap «cosa seria».
Que no sap que són unes correr -
jades.
Que sus mariachis tampoc no sa-
ben català.
Que es pensa que tots els fuets
són comestibles.

— Que Seneca va néixer moltes ve-
gades.
Que sempre naixia per Hoes arra-
conats.
Que tanmateix era espanyol.
Que ai Castella castellana
quins fills tens més castellans!
Catalunya catalana
quins fills mes poc catalans!

— Que cada ase s'enamora del seu

Un alt re

CORMOT R. 9 SeAu n
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL,

AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX

MEJORES POR EXPERIENCIA.
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Z:84

Baleart obre les portes aquest any amb més il.lusió que mai.

creixent que esta tenint. Perquè podrls veure l'obra dels millors artesans

de les illes, Espanya, Europa i Hispano-amèrica,

a pots aprofitar per regalar artesania en les properes festes de Nadal.

AL RECITE FERIAL DEL POLIGON i DEILLEVANT.'-
'. Dies 5, 6;7, 8; 12, 1 ,3 del 1:1'0ÓC.921.!,06h.

•	 .-	 -	 -Dies 4 , 9, 10 11, de  1x5',00 -0i 21 450}i.
:	 •

IFEBAL
Institució Ferial de les Balears

Conscllerid de Comer( i Indústria



ORTOPEDIA MANACOR
Pza. Rector Rubi, 3 Tel. 552614 	 MANACOR

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—FABRICACION PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,

BITUTORES, PROTESIS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Campo Mu licipal de Deportes «SA MOLA»
Diada de FUTBOL SALA Base Femenino
DEMA DIUMENGE DIA 6, A PARTIR DE LES 16 H.
PARTICIPANTS:

APA COL. SANT ALFONS/FOTOS J. MONSERRAT
COL.LEGI JUAN DE AVILA

C.D. SON FERRER
COL.LEGI MARIAN AGUILÓ

Patrocina: NOV ESPORT 	 Organitza: ESCOLA FUTBOL SALA
FELANITX

SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión
FIAT Uno Turbo ie 	 PM-AX
FIAT Uno 70 SX 5/P
	

PM-AW
FIAT Regata 70 S
	

PM-AS
FIAT Panda 1000 Fire 	 PM-BD
FIAT Uno 45 3/P
	

PM-BD
FIAT Uno 45 3/P
	 PM-BM

OPEL Corsa 1.0
	 PM-BH

SEAT 124 Familiar 	 PM-A
ALFA ROMEO 33 1.5 Ti

	
PM-AX

CITROEN Visa 2 Super E
	

PNI-W
SEAT Marbella 	 PM-AZ
FIAT Tipo 1.6 DGT
	

PM-BK
FIAT Uno 45 3/P
	

PM-BJ
OPEL Corsa 1.0
	

PM-AZ
YAMAHA FZR 1.000
	 PM-AN

MD
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

Creuada de l'Amor Diví
— Dissabte, dia 5, a les 5 del capvespre: RECES D'ADVENT

Lloc: SALO D'ACTES DEL COL.LEGI. Hora: de 5 a 7.
Tema: «EL CRISTI A DAVANT L'ANY 2000». 	 Dirigit pel P.

Antoni Oliver, C.R. Presentació, entrega de qiiestionaris, discussió
en grups i posada en comú.

La trobada conclourà amb l'Eucaristia dominical del 2n. Diu-
menge d'Advent.
Dimarts, dia 8: 44e. DIA DEL CREUAT:
A les 11'30: Missa Solemne de la Immaculada Verge Maria,
patrona de la Creuada. Cantara la Capella Teatina
A les 14'15: dinar de germanor pels creuats i familiars al res-
taurant «Es Cantó» (cruïlla Carretera Porreres-Manacor).
Totes aquestes celebracions estan obertes a la participació

tots i especialment als crcuats i creuades, families dels alumnes
del Collegi, alumnes del Curs STUDIA i simpatitzants.

Els tickets per assistir al dinar es poden retirar als següents
establiments: Llibreria Oliver (a)Caseta, C/. Miguel Bordoi, Ges-
toria Maimó, C/. Costa i Llobera, 17 (Tel.: 583160) i a Materials
per a la Construcció Francesc Grimait, C/. Joan Alcover.

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
HORARIO

Lunes a viernes de 16'30 a 20'30. Previa cita.
C/. Miguel Bordoy, 22 Tel. 582623 FELANITX

FELANITX 	 7-*

••••

LA FE Y EL PSOE.
Al Director del periódico de Fe-

lanitx:
En la urbanización La Fe de Por-

to Colam, ha sucedido un hecho que
deben tener conocimiento los ciu-
dadanos de Felanitx por si algún
miembro del Gobierno del PSOE
puede dar una explicación.

Con fecha de 21 de agosto, el día
antes de la moción de censura, el
Alcalde firmó varios decretos de
denuncia por infracción urbanística
en La Fe. Todos los infractores ha-
Han pagado su licencia al Ayunta-
miento y el Ayuntamiento no se ha-
bía negado a cobrar.

Ahora he sabido que el Ayunta-
miento no podía cobrar la licencia
de obra y la cobró y que a las mu-
chas obras que se estan haciendo
más arriba de La Fe, que no han
solicitado licencia, ni han pagado
sus impuestos, ni nada, a éstos el
Alcalde un día antes de abandonar
el cargo no les mandó ningún de-
creto de denuncia por infracción
urbanística.

¿,Podría el Alcalde de antes, o el
de ahora, explicar a los felanitxers
si es justo que unos paguen y sean
perseguidos y los que no pagan, ni
piden, ni pueden pedir permiso, pue-
dan edificar con total impunidad?

Uno que quería comprar
un solar en La Fe.

A PERE
Els sotasignants, afectes a la sec-

ta C.A.L.S., i fanatics fins al moll
de l'os; volem aprofitar les profè-
tiques declaracionsd'enPere
(14-11-92) en aquest setmanari, acid-
rint d'una vegada per sempre, les
EDÍPIQUES raons que ens moven

a la militancia política; per dema-
nar L'AUTOMATICA BEATIFICA-
CIO (en vida) del nostre GRAN PA-
RE i així poder aspirar a l'estat de
santedat, que per via del martiri ha
aconseguit «El Inverosímil Hombre
Parlante», a mans dels PEPEriseus
i altres mercenaris.

I, aprofitam l'avinP.ntesa, per in-
formar al lector i poble en general,
de l'obertura d'una subscripció pú-
blica per tal que Don Jaume Mir,
immortalitzi la divina aparença hu-
mana del nostre GRAN LÍDER en
marbre de Santanyí, i, poder fer
coincidir la beatificació amb la
inauguració de L'Avinguda del seu
nom, on es situarà el sant icona.

Esperant que les jerarquies per-
tinents es facen ress3 de les nos-
tres demandes, ens retiram a la ca-
pella privada a meditar la trascen-
dencia d'aquest aconteixement, re-
confortats amb les aigües pures i
vigoroses del nostre jacutzzi parti-
cular.

Postulants per la causa B.B.O.
Mil-i-tants-i-pico de C.A.L.S.

COMUNICAT DE L'ESCOLA DE
MÚSICA PARE AUL1

Sr. Director: Pregam els pares
dels alumnes de l'escola de música
Pare Aulí, que per qualsevol queixa
o suggerencia, es dirigeixin personal-
ment al professorat.

Gracies.
L'escola de música

Agraiment
En Pere Maimó i Na Mique-

la Amengual, de Cas Concos,
davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort del seu
fill Miguel i en la impossibili-
tat de correspondre-les totes
personalment, ho volen fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.
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allailli

Els infantils guanyen el seu primer partii

ulocares
j 	 ,s.a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Avui dissabte es faran les MA-
TANCES DE CAN ROIG (Son Mes-
quida), una gran bauxa organitzada
pel collectiu BOLKANAS FLIPA,DAS
POR EL BROU DE MOIXA. Es, trac-
ta d'un grup de «joves» intellect.u4s,
ja ben peluts. El porc -que té nom:
Jhon Holmes- pesa 160 quilos i se-
rà víctima i protagonista de la fes-
ta. Es Jara un video-record, una
obra d'art comparable a les millors
que s'han fetes damunt bodes i co-
munions. Sera una diada completa

començarà dejorn, porc a la ban-
queta, cazalla, herbes, budells nets i
berenar de freixura... L'hdrabaixa
de tot, feina feta, sopar de pinyol
vermell... Convidats de categoria (lo
minor de cada casa, pregó i parla-
ments...). Crec que aquesta iniciati-
va de recuperar aquesta tradició
esta molt bé. Per molts anys amics.
Anchula, kuta, makamba

• EL C.D. FELANITX consiguió
una importantísima VICTORIA so-
bre el CONSELL por TRES' a DOS.
Pese a que el colegiado NEGRE MA-
CIAS quiso organizar un PASTEL.
Un señor provocador, que vino .,en
sustitución del anunciado Ripon, no
sabemos a santo de qué y que para
cl bien del fútbol debe olvidarse del
pito y dedicarse exclusivamente a
su autentica profesión que no es
otra que la de pastelero, y no com-
plique -todavía más- el mundo
del fútbol, que anda ya más liado
que la pata de un romano.

• El A TCO S. PORTOCOLOM
consiguió fun valioso TRIUNFO en
el campo «Es Cavaller» ante el CAS
CONCOS. Al final CERO a UNO. En

tando últimamente entre nuestra ju-
ventud. Las galas de los viernes, sá-
bados y domingos por la tarde son
de aúpa. Hay marcha a cantidubi.
¡Ele

• El FUTBOL BASE local, la
cantera del C.D. FELANITX está
enhorabuena. Los «misters» PEJO-
TA VAQUER y NINO SIMARRO,
tras superar las pruebas, consiguie-
ron el TITULO DE ENTRENADO-
RES en plan de monitores escola-
res. No es de extrañar que los equi-
pos que dirigen ganen día a día en
prestigio y anden encaramados en
Ias cimas de sus respectivas clasifi-
caciones. A estos flamantes entrena-
dores hay que decides: ¡Avanti!

• Buena racha del gran EQUIPO
DE INICIACION entrenado por
PEP y CORCHADO. El último resul-
tado fue un CINCO a CERO con los
panets ciutadaners. ¡Y como no!, de-
bemos felicitar al «presi» del con-
junto, el impagable amigo MARI-
NO TALAVANTE, un hombre que
siempre tira palante. Y en este caso
es el que toca la «guitarra».

• Volvió a abrir sus puertas el
«HOBBY BAR». Ambiente magnífi-
co, con variedad de juegos recreati-
vos y un esmerado servicio de ta-
pas. Deseamos éxito a la nueva di-

. rección en el empeño.
• Ambiente por todo lo alto en

oS'ABEURADORD con vistas al in-
minente «VI TORNEIG DE TRUC
ILLES BALEARS». Ya hay más de
40 colles inscritas. Y eso que la cosa
todavía no se había anunciado. Y es
que Tomeu donde mete el dedo, en-
cuentra la llaga, da sopas con onda
al más pintado a la hora de organi-
zar cualquier tinglado.

• En el «BOOGIE, BOOGIE»
hoy sábado tienen preparada otra
sensación fuerte. Hay ELECCION
del «MISTER-92». Los más guapos,
los más cachas pueden ser los que
pasen a la final. Una fiesta para que
Ias chicas se lo pasen fetén. Y el
domingo la cosa es más calmada
HAY UNA VELADA DE BAILE DE
SALON, con canapes y cava a go-gó.

• Desde estas páginas quiero
unirme al dolor que aflige a la fa-
milia de FELIPE MARTIN, -ami-
go futbolista y persona muy queri-
da en nuestra Ciutat- por la muer-
te de su padre J. M.a MARTIN OTE-
RO. Un abrazo, compañero.

Iniciació
APA C. S. ALFONS A /

Viatges Porto Cari, 5 -
COL. PUBLIC «ES LLICEU» B,
Benjamins
COL. NIONTISION B, 3 -
APA. C. S. ALFONS B/Pint. Mar, 2
Alevins
COL. MONTISION A, 20 -
APA C. S. ALFONS A, 1
APA C. S. ALFONS B /

Viatges Porto Cari, 1 -
C. D. SO N'OLIVA, 6
Infantils
APA C. S. ALFONS A, 4 -
C. D. POL. LEVANTE B, 1
Cadets
APA C. S. ALFONS, 2 -
C. D. JUAN DE AVILA, 1

Setmana positiva pel Futbol Sala
local, on la majoria dels equips en
joc compliren els seus objectius.
Gairebé tots tingueren una actua-
ció acceptable, llevat de l'equip
Alevi <<A>> que hagué d'enfrontar-se
al temible líder del seu grup el
Col. Montision «A». Volem retreure
el bon tracte rebut dins l'històric
Col. Montision, on els entrenadors
de casa ens obriren les seves por-
tes, berenant de bon dematí.

«Sa Mola» torna viure un cap de
setmana ple de partits, amb un pú-
blic nombrós. L'equip «A» d'Inicia-
ció obrí la jornada golejant als ciu-
tadans del Lliceu «B», en un encon-
tre on el bon joc local fou clau per
Ia consecució dels dos punts. La pa-
rella de misters PEP-CORCHADO
aconseguí fer jugar els seus juga-
dors d'una manera digne d'uns cam-
pions. Aquest equip amb aquesta no-
va golejada evidencia el seu bon
moment. Els petitets duen dos me-
sos de competició sense conèixer
que és perdre. Aquesta setmana els
golejadors foren Vidal (2), Alex (2)
i Andreu Monserrat. Jugaren, Cris-
tóbal (3), Hayo (3), Uguet (3), Pe-
pito (3), Andreu (3), Alex (3), Da-
vid (3), Vidal, Julian i Xisco (3).
Aquesta setmana visitaran el difícil
camp de S'Arenal, on s'enfrontaran
al tercer classificat.

Els Benjamins <<B>> no tingueren
gens de sort; la seva visita al camp
del Montisión fou poc positiva i a
falta de vint segons per l'acaba -
ruent del partit els locals marcaren
el gol de la victòria. El mister Pe-
re Joan mogué les seves peces bé,
sense poder doblegar un rival molt
ben collocat dins el camp. Els «fe-
lanitxers» feren un bon partit i el
seu golejador JUANITO HERNAN-
DEZ marcà els dos gols un d'ells de
bellíssima factura. Jugaren, Marti-
nez (3), Juanito (3), Pedro (I) lesio-
nat, ICiko (1), Magi (1), Zamorano
(2), Ramallo (1), Jesús, Bordoy,
Garcies i Joan Pere (2). Acabada
ja la primera volta aquest equip vi- •
sitarà el camp del temible Her,
LOS ALMENDROS, on encara nin-
gú no ha aconseguit puntuar.

con la versión en color de «LA NO-
CHE DE LOS MUERTOS VIVIEN-
TES». ¡Una noche de miedo! Ade-
más habrá disfraces, sorteos de pe-
lículas... etc. ¡Y algún susto inespe-
rado!

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

Forta golejada rebuda pels Ale-
vins «A» dins el camp del Her, on
la major veteranía, técnica i prepa-
ració foren claus per la seva con-
secució. Els jugadors de TÕFOL
FONTANET lluitaren tot l'encontre
de debò, per() la sort ana amb el de
casa, que gairebé tots els hi entra-
va. El gol de l'honor fou obra de la
fémina CAROLINA GARCIA, arran
de l'únic error defensiu rival, qui
engega un fort xut que entra per
rescaire. Dins aquest interessant
match jugaren, Martinez (1), Colau
(1), Carolina (3), Xavier (1), Coves
(1), Miguel Angel (3), Binimelis (1)
i Monserrat (1).

Els Alevins «B» reberen la visita
del Her C.D. So N'Oliva que juga
un bon partit dins Sa Mola, i els ju-
gadors de TONI PROHENS feren
un partit de lluita i esforç. El líder
no ho tengué gens clar fins a lo
darrer que aprofità els errors de-
fensius locals per marcar les dife-
rències. El gol local fou obra de
Manuel Martin. Jugaren, Manuel
(2), Martin (2), Adrian (1), Rubén
(2), Jaume (2), Toni (1), Valentin
(1), Guiem (1) i Pedro (1).

A la fi guanyaren els Infantils,
davant del C.D. Polígono de Levan-
te «B». L'equip del ja conegut mis-
ter FEDERICO FLORO, aconseguí
guanyar un partit clau de cara al
seu millorament. Els ciutadans es
mostraren fluixos amb defensa, es-
sent un equip tot ell de primer any.
Els locals tan sols aconseguiren
quatre gols, poguent esser més si et
joc d'equip hagués fluit més. Jau-
me Cira (2), Domingo i Esteban
marcaren pels locals. I jugaren,
Paco (3), Páramo (2), Cira (2),
Domingo (3), Esteban (1), Villanue-
va (1), Francis (1) Richard, Pedro
i Salvita (1). Aquesta setmana re-
bran la visita del co-líder Col. San
Vicente de Paul dins Sa Mola, on
els felanitxers aniran per a totes.

Els Cadets de J. S. Picornell gua-
nyaren fàcilment als ciutadans del
Juan de Avila en un encontre que
resolgueren ja des d'els comença-
ments. Villanueva (2), Uguet i An-
gel foren els autors dels gols. Els
jugadors de Picornell rebran la set-
mana que ve la visita del fort con-
junt del Montision.

Per aquest partit jugaren. Marc
(3), Villanueva (1), Juanvi (2),
Uguet (1), Zamorano (2), Gari (1),
Alcón (1), Cañas (1) i Angel (2).

LO MILLOR.-La milloria en con-
junt de gairebé tots els equips que,
partit rera partit, estan demostrant
que saben jugar al Futbol Sala, ex-
hibint bones maneres per tot arreu.
També cal recordar que aquest diu-
menge hi ha Diada de Futbol Sala
Femení a Sa Mola a partir de les
16'00 hores, on vendran els equips
punters de l'illa.

Escriu: Marino Talavante

ES VEN UN PIANO antic, de fus-
ta negra.
Informació: A aquesta adminis-
tració.

OCASION! VENDO DOS VIVIEN-
DAS y una cochería para dos co-
ches, por sólo 9 millones.
Informes: Tel.: 582088.

un partido de clásica rivalidad en- 	 • Se habrán " fijado que esta se-
tre dos equipos de la misma comar- mana hemos dejado de un lado toda
ca. Algún conato violento, pero la política, y es que hay que descan-
sangre no llegó al «mar»... Los «por- sar algún día, uno empieza a estar
teños« aprovecharon una de sus es- un poco harto de fer retxes dins lacasas ocasiones, mientras que los mar. La próxima semana más, espe-
oanfitriones» las marraban a pon- ro que con nuevos bríos.

Así, de esta guisa, ocurren es- S Programa doble en el PRINCI-
tas derrotas... Como diría Boskov: PAL, el sábado y el domingo, una
«Fútbol... es fútbol». película de acción con STEVEN

• Mientras tanto el S'HORTA SEAGAL, experto en artes marcia-
arañaba un suculento POSITIVO en les, titulada «BUSCANDO JUSTI-
el feudo del RTVO. LA VICTORIA CIA» y la terrorífica cinta sciencie-
al empatar UNO a UNO, lanzando ficción «EL CORTADOR DE CES-todo lastre negativo por la borda, PED» con unos impresionantes efec-
cosa que le permite afrontar el ca- tos especiales. Y la noche del lunes
lendario con cierta comodidad. 	 al martes... ¡Tararí...r1! ¡Taran!• El pintor felanitxer MIQUEL GRAN NOCHE DEL TERROR
BARCELÓ es noticia estos días en Mhanci! Con la proyección de seis
BURDEOS, en el Camp Mussé se películas, seis «ENGAÑADA» con
exhiben 51 obras que llevan su fir- GOLDIE HAHW terror/suspense
ma, entre cuadros, dibujos y paste- hasta el paroxismo. «HOUSE II»,
les. Algunas obras forman parte de la divertida «FAMILIA ADAMS» pa-
la colección permanente de este mu- ra relajarse y emprender la ruta del
seo contemporáneo, uno de los más pánico con «PRO-ECTO TERROR»,
importantes del mundo. 	 seguir tenso con «PENSAMIENTOS

• «UNIC» la disco felanitxera, MORTALES» y finalmente caerse
totalmente remozada, esta impac- muerto de sueño en plena pesadilla
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FELANITX

E! h:famez arbitraje no impidii
Ia victoria

Felanitx, 3 - Conseil, 2

Partits amb «suspense»

En «Es Torrentú» la gente habi-
tual, pese al «derby» Cas Concos-
Atcos. Porto-Colom, que se jugaba
a la misma hora.

Felanitx: Matías, Sampol, Borras
I, Maimó, Gelabert, Caldentey (Feli-
pe), Borrás Il (Toni), Nico, Alfon-
so, Oliver y Acosta (Aznar).

Arbitro: Negre Macias. Una ca la-
midad. Mostró la cartulina amarilla
a Edu, Company, Sampol, Oliver,
Nico, Felipe, Fernando, a los dos
banquillos y a Aznar. Doble amo-
nestación a Alfonso y Campins.

Goles: 1-0 (min. 4) Borrás I. 1-1
(min. 10) Fernandb: . 2-1 (min. 54)
Nico. 3-1 (min. 63) Aznar. 3-2 (min.
82) Borja.

COMENTARIO
Se guardó un minuto de silencio

por Jose M. Martin Otero, padre del
ex-jugador y directivo Felipe.

El Felanitx con un hombre me-
nos, pese a los intereses del cole-
giado, supo ganar un partido que
resultó dramático en los últimos mi-
nutos, ya que hubo cinco de abo-
no. Negre Macias no gustó a nadie.

Yo creía conocer lo que ocurre
por los campos de fútbol, pero la
verdad, lo del Colegiado del domin-
go es dificil de aguantar. Se ganó,
pero no quiero imaginar lo que hu-
biera pasado en caso contrario. En
el min. 42 anuló un gol legítimo al
Felanitx de Borras.

El Felanitx con 1-1 en el marca-
dor vió como Alfonso era «expulsa-
do», doble amonestación ¡a santo de
queeé!... Terminó la primera parte
con estas tablas. En la 2.a mitad
Rafel Ramos se sacó de la manga a
un Felipe —se entiende que este en
'el banquillo porque anda falto de
remos— que fue un autentico re-
vulsivo. A los 30 segundos protago-
niza una gran jugada por la dere-
cha, centra perfectamente y hay pe-
nalty claro al impedir un defensa
forastero el remate del delantero
local. El Felanitx pese a la inferio-
ridad numérica siguió dominando
la situación, y poco después —de
nuevo— Felipe, esta vez por la iz-
quierda, consigue centrar y en el se-
gundo palo, con apuros, es Aznar
que consigue marcar el 3-1. Aznar
hacía sólo unos minutos que había
saltado al campo. No cabe duda que
cl entrenador Ramos anduvo muy
acertado en los cambios.

Pero todavía hubo tiempo para
los nervios, el árbitro —autentico
protagonista— quiso que la cosa se
complicara y a siete minutos del fi-
nal, el marcador quedó en la mini-
ma expresión favorable a los loca-
les, que aguantaron y tuvieron la
paciencia de Job para soportar las
decisiones del 007 de turno, menos
que los visitantes que se ganaron
sendas expulsiones. En definitiva
victoria justa, muy laboriosa y sa-

ri f icada.
Maikel

PROXIMA JORNADA 	 -
PREFE RE N T E.— «Municipal

de Campos»: CAMPOS - FELANITX.
2.a REGIONAL.— BUNYOLA - CAS
CONCOS.

PORTOCOLOM - P. ARENAL.
S'HORTA - STa MARIA.

2.. REGIONAL
RT. LA VICTORIA, 1 - S'HORTA, 1

Bon resultat l'aconseguit pel
S'Horta fora del seu camp. El par-
tit a la seva primera part fou de
domini altern, amb oportunitats per
als dos equips; però fou el STIorta
el que march primer, gracies a l'o-
portunisme le Fuentes. A la segona
meitat, l'equip La Victòria sortí de-
cidit a fer un gol, el feren en una
bona jugada.

Jugaren: Jaume, Mateu, Carrasco,
Gaspar, Toni, Felix, Francisco, Hen-
rik, Fuentes (Fran), Beas i Ian.

Demà dicmenge el S'Horta juga a
Sa Lleona, a les 15'30 h. contra el
C.D. Sta. Maria.
CAS CONCOS, PORTOCOLOM, 1

Guanya el que tingué més sort, ja
que el Portocolom es un dels equips
mes fluixos de la seva categoria i
deixa el club local amb 7 punts i 7
negatius.

L'arbitre expulsa a Julia i a un ju-
gador visitant per una falta provo-
cada per l'equip de fora. El Cas Con-
cos no pogué contar amb Muñiz, que
estava lesionat, i dintre el Cas Con-
cos vQlem destacar cl «pulmó» de
l'equip, Juli, que du tot el pes. El
Cas Concos va tenir varies ocasions
de gol, amb Aznar, Uguet i Pascual.

Jugaren: Galmes, Julia, Gordillo,
Uguet, Juanan, Pedro, Salas, Aznar,
Mateu, Xisco i Pascual. Al descans,
Evaristo per Salas (lesionat) i Javi
per Pedro i Llull per Xisco, també
lesionat.

J. M.

CADETS
S'HORTA, 2 - FELANITX, 2

Alineació.—Acosta, Manolo, Cris-
tbal, Mut, Javi, J. Soler, Miguel An-
gel, Juanjo, Fullana, Esteban i Os-
car. També entraren Tolo i Simón.
Gols d'Oscar i Manolo.

Amb aquest, empat els aHots de
Juan Campos aconseguien el segon
punt de la temporada fora camp i
en un partit on ambdós equips llui-
taren fins al final per fer-se amb
els dos punts.

Avui a les 17'15 reben al Ca'n Pi-
eafort en Es Torrente.

JUVENILS

ESCOLAR, 4 - FELANITX, 2
Els homes de Joan Adrover no

tingueren massa sort en el comen-
cament de la segona fase en el grup
del descens. Els gols foren de Frias
i Basilio. Aquesta setmana tenen
jornada de descans.

INFANTILS
FELANITX, 3 - MALLORCA, 1
Partit a inistós jugat al Tm-rentó

entre el Felanitx (infantil) i el Ma-

PARTITS AMB «SUSPENSE»
RESULTATS

Cadet
BÀSQUET INCA «B»,	 37
JOAN CAMAUTOC. GRIMALT, 43
Jziven ils
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT. 51
HISPANIA,	 33
Séniors fem.
JOAN CAPO/AUTOC, GRIMALT, 35
LLUCMAJOR C. B., 43
III Divisió
AUTOCARES GRIMALT,	 68
SA POBLA,	 58

COMENTARI
Magnifica actuació dels CADETS,

a Inca. En aquesta temporada ja
han aconseguit, en només 6 encon-
tres, la mateixa quantitat de Victe-
ries (4) que l'any passat, en 26.
L'equip de Tõfol i Tolo funciona i
ho ratifica aquest primer triomf a
domicili, encara que els pollastres
no varen ser segurs fins a Ia pitada
final, ja que, desprès de guanyar
per 11-22 (descans) i fins i tot per
11-26, s'arribà a perdre de 2 (35-33),
a 5 minuts de la finalització. Cal
mencionar l'actuació de J. Barceló,

horca (benjamí), equip amb el qual
hi juga el felanitxer David Campos.

Alineació: Paco, J. Vicente, Joan,
Andres, Simó, Enrique, Tomeu
Obrador, Tomeu Nadal, Tomeu Vi-
dal, Valentin i Pedro Alcolea. Tam-
hé jugaren, Sergio, Rohan, Oliver i
Alex. Els gols varen esser marcats
per Valentin, Tomeu Vidal i el do-
rero» Tomeu Obrador.

Avui a les 15'30 reben en el Tor-
rente al Manacor.

BENJAMINS

CALA MILLOR, 5 - FELANITX,
No tingueren massa sort davant

un dels rivals més forts de la cate-
goria i que va aconseguir golejar al
conjunt de Pere Joan. Cal destacar
el debut a les files felanitxeres del
porter Lorenzo en substitució del ti-
tular Oscar. Aquest cap de setmana
tendran jornada doble. Avui dissab-
te, a les 11 reben al Petra i dimarts
es desplacen a Arta.

FUTBOL EMPRESES
CASA DE EXTREMADURA, 1 -

CAN NOFRE, 5
Nova derrota de l'equip felanit-

xer «Casa de Extremadura» amb un
gol de Chagüe. Aquesta setmana te-
nen un fàcil desplaçament a Can
Biel, on esperen aconseguir la vic-
tòria.
FUTBOL BASE

Per a dimarts que ve, i dins la
prograrnació de TELEVISIÓ FELA-
NITXERA, està prevista la celebra-
ció d'un colioqui, al qual hi han es-
tat convidats els entrenadors de la
cantera del C. D. Felanitx Pere J.
Vaguer (Benjamins), Nino Simarro
(Infantils), Joan Campos (Cadets)
i Joan Adrover (Juvenils). També
hi ha estat convidat el delegat d'es-
ports de l'Ajuntament, Juan Ruiz i
moderara aquest colloqui el nostre
company Sebastià Oliver.

qui realitza un completissim partit
(24 punts, 11 rebots).

El partit dels JUVENILS va tenir
ducs cares ben diferents. La 1.° va
ser desastrosa i anormal, plena d'er-
rades i de joc imprecis i violent.
Feia passar pena als nombrosos es-
pectadors que només varen veure
anotar 7 cistelles en joc. El marca-
dor assenyalava un empagaïdor
11-14. I una altra cosa negativa va
ser, també, la merescuda expulsió
de Rafel Boyer. Afortunadament,
en el segon temps, els nostres juga-
dors donaren la talla i aconsegui-
ren un impensable parcial de 40-19,
amb upa destacada aportació de
Toni BAreeló i de Toni Sureda. En
aquest s: temps, el públic s'ho passa
molt bé •i va estar molt animat.

Malgrat la derrota, a la fi, les
SÈNIORS FEMENINES feren un
bon partit. La millor actuació de la
temporada, fins al moment. Lluita-
ren de debe i aspiraren a la victò-
ria fins a lo darrer. Destaquem la
capacitat anotadora de Carme Vi-
vancos (18 punts), una virtut poc
habitual entre les felanitxeres.

No se jugà el partit de SENIORS
MASCULINS. El motiu oficial és la
presentació, a la Federació, d'un
certificat medic, en el que s'indica-
va que la majoria de la plantilla
santanyinera estava malalta. enca-
ra que la realitat sembla ser bas-
tant difei-ent... Fa cinc anys, en mo-
tiu d'un ,partit de juvenils Joan Ca-
pó - Santanyí ja tingué Hoc una en-
demesa semblant, comprovant-se
posteriorment que es tractava de
pura comèdia.

Trionif, amb patiment, per l'equip
de TERCERA. El primer temps fou
dominat pels poblers, arribant-se al
descans amb un considerable avan-
tatge, per part seva (29-37). En el
segon temps, ben prest canviaren
les coses, grAcies a un canvi de de-
fensa i a un canvi d'actitud arbitral.
Aquesta actitud, en el primer temps,
havia deixat fer el que volien els
poblers. Si be des del principi s'a-
nava neutralitzant la diferència, no
se produí la definitiva estirada en

marcador fins al 13-0, entre els
''minuts 8 i 13. A la 2.a meitat els
tirs Mures anotats, varen tenir nua
influencia decissiva (19 convertits
pels locals i nomes dos pels visi-
tants).

GI-Ades a les gestions duites a
terme pel regidor Jaume Binimelis,
el dissabte a vespre, després del
partit de juvenils, se realitza un in-
teressant encontre de MINUSVA-
LIDS amb cadires de rodes. Llasti-
ma que s'hagués de jugar tan tard.
Se desplaçaren únicament 6 juga-
dors del C. D. Tiles que disputaren
un encontre de tres contra tres i
feren tota una demostració de tèc-
nica i de força física. La seva capa-
citat anotadora queda reflectida en
el marcador (46-37).

(Passa a la pag. 10)

CLASES DE INGLES a partir de 6.°
EGB.
Informes: C./ Joan Alcover, 36.
Tel.: 825076 (a partir de las 21 h.).



Nuevo Fiesta MANGO

T (0110Ca e5 

oll eS

VEN A PROBARLO 
Motor Felanitx, S. L.

C/. Alonso Rodríguez, 5 - Tels. 580331 - 582860

CAN DAMIA
C/. Campos, 60	 Tel. 580688

Magatzem de Pinsos, Cereals, Llavors, Adobs i Insecticides
Vos informam que podeu trobar al nostre establiment tot tipus

de MENJARS, ACCESSORIS i COMPLEMENTS pels vostres PEI-
XOS, OCELLS, CANS o MOIXOS.

A més, unes ofertes interessants:
Purina DOG CHOW
Purina MAINSTAY
Purina BOCADOS
Bayer COOKY AMIGO
Bayer COOKY MENU
PIENSO GATO a granel

20 Kg. 4.075 ptas.
20 Kg. 3.050	 »

25 Kg. 2.495
20 Kg. 3.775 	 D

20 Kg. 3.575
290 ptas. Kg.

ESTUFAS, CHIMENEAS Y HOGARES

111111114601/1
podrá escoger entre un copioso surtido
en la exposición de

Francisco Grimait, S. A.
CONSULTENOS... PRECIOS INTERESANTES

Via Ernest Mestre, 42 - Tels. 580197 - 580269

10 	 FELANITX

Coloms a la Sala
LA MANI

Dijous hi va haver la manifesta-
ció en contra de la modificació de
Ia Llei d'Espais Naturals proposada
pel PP-UM. La manifestació va ser
un exit varen respondre a la con-
vocatória mes de vint mil persones.

Els comentaris dels PePés poden
omplir moites fulles de la enciclopè-
dia de la idiócia mallorquina. Val
més no comentar-los.

A hores d'ara l'UM ha demanat
al PP que retirin la proposta de mo-
dificació de la Llei, no sabem que
respondran. Agni es fan les coses
de cara a la galeria i al profit pro-
pi, res es fa de cara al futur.

Esperarem esdeveniments.

BUSCO EN ALQUILER GARAJE
en Portocolom. Todo el ario.
Informes, Tel. 824385.

ES VEN UN PRIMER PIS a estre-
nar al carrer Call, 9. 	 -
infcrmes, C/. Major, 40, Teléfono
581871.	 •

SE OFRECE TECNICO ALEMAN
Radio, TV, STK. Medicina.
Información, Sr. Johannes, Aptdo.
95 Santanyí, Tel. 653880, de 18 a
19 h.

AL.LOTA ''FELANITXERA, bona
presencia, amb coneixement de
francés i alemany, habituada a
tractar amb públic, CERCA FEI-
NA.
Informació, Tel. 580470.

• Fa temps verem unes declara-
cions clel fotògraf Santi Monserrat,
client que es casaria en fer t'obiers.
Idõ sí, volem csser els primers en
confirmar la noticia: l'any que ve es
casara amb la simpàtica s'horterrina
Aina M.'. Esperam que ens convidin.
Salut i força!

• Gran victèria del C.D. Felanitx,
encara que l'arbitre no toca de peus
a terra. Dins l'equip visitant, el Con-
seil, el millor sens dubte fou Cabot.

• Admirats quedam tots els
amants de l'esport llegint la revista
FORMULA DEPORTIVA, ja que
l'amie Xesc Fuster esta obrint les
portes a l'esport felanitxer. Gracies
Xesc.

M2

Agradecimiento
La familia Martin-Alvaro,

ante las innumerables mani-
festaciones de pésame recibi-
das con motivo del falleci-
miento de Juan M .  Martin
Otero y en la imposibilidad de
corresponderlas a todas perso-
nalmente, quiere hacerlo por
mediación de esta nota.

A todos, muchas gracias.

SE ALQUILA PLANTA BAJA en
Felanitx. Muy céntrica.
Informes, Tel. 580919.

Es Port Bàsquet Club
Portocolom

Bon partit de les infantils feme-
nines del Es Port Bàsquet Club en-
front del Ses Salines. Un partit que
començà arrassant l'equip del Port
que .tancá la primera part amb un
clar 21-6. La segona part fou molt
semblant a la primera, però el Ses
Salines emprà males formes, gue-
ttant el tempteig 14-27. .

Les seniors no tingueren tanta
fortuna contra l'Español i gairebè
durant tot el partit s'encal;aren en
el marcador. Cap a la fi, les perso-
nals feren estrans i les nostres jo-
gadores perderen per 37-45. Espe-
rem que durant la Lliga l'equip fun-
cioni millor.

Pepona Andreu

La reforma del Mercat
La fallida de l'empresa «Mallor-

quina de Contratas», com apunta-
rem la setmana passada, retardara
la ja Ilarga reforma del mercat mu-
nicipal. Sembla que sobre aquesta
qüestió el nostre Ajuntament es
planteja de rescindir el contracte
amb l'empresa. De rotes maneres,
qualsevol sia la solució, aquesta cir-
cumstancia no. farà sinõ allargar
més la ja dilatada reforma del Mer-
cat.

ALQUILO UNA COCIIERIA en C/.
Rector Planas, 52 y una cocheria
grande en C/. Sta. Lucia.
Informes, C/. Juevert, 61, Teléfo-
no 580283.

BASQUET

(Ve de la pàg. 9)
ANOTADORS

Cadets: J. Barceló (24), Hugo (5).
Juvenils: César (18), C. Guerre-

ro (15), A. Barceló (7), A. Sureda
(6).

Seniors fern.: C. Vivancos (18),
Fanny (6), M. Estelrich (6).

III Divisió: G. Amengual (18), R.
Lladó (16), M. S. Perdit') (12), S. Ri-
go (7), P. J. Fullana (6), D. Bolier
(6), A. Oliver (3).

AQUESTA JORNADA
L'únic encontre que se disputara

a Pelanitx s'a vançarà a dijous,
dia 3. Se . tracta de l'encontre de
Seniors masculins entre Joan Capo
i Porreres.

Hi ha sortides pels altres equips.
Els cadets jugaran a la pista del
Patronat «B», els juvenils a Sóller
(J. Mariana), les fèmines a Arta
(Sant Salvador).

La jornada és de descans pel con-
junt de 3.a.

L'encontre aplaçat dels juvenils
contra l'Olivetti s'ha de celebrar el
dijous, dia 10, a Ciutat.

LARRY CISTELLES

EXTRAVIADO PERRO Malté s-
blanco pelo largo. Se gratificará
su devolución.
Informes, Tel. 582767.

SE OFRECE SEÑORA para limpie-
za, trabajos domésticos o cuidado
jardin.
Informes, Sra Eva, Tel. 653880,
de 18 a 19 h.




