
Nadal

Quin bres gronxarà el Fill de la Mare
si té cada hostal la porta barrada?
Quan cerquen sojorn Josep i Maria
la mula calmosa, alçant la mirada,
albira l'estel: l'estel que ja brilla
marcant el camí que porta a l'estable.
Amb pas fatigós ambdós hi arriben,
Josep, suplicant, ajuda demana,
Maria, pacient, espera resposta.
—Donau-nos abric, la nit és glaçada,
nosaltres som lluny, molt lluny de ca-nostra
i porta Ella el Fruit madur dins l'entranya.
El bou fa un bruel i s'obri la porta;
Maria i Josep ja tenen posada,
ja tenen sopluig per la Vida Nova.

S'encén a la nit /a blanca alborada
i dins l'humil jag, que escalfa l'alè
del bou i la mula, espiga la palla.

JOAN MAIM()

FUTBOL

Diada contra la violência a l'esport
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Felanitx acomiadà emotivament eis Ermitans
Diumenge orabaixa,amb una Eu-

caristia que quantitativament no-
més podem qualificar de multitudi-
naria, el poble de Felanitx digué
adéu als Ermitans de Sant Salva-
dor. Però ens quedaríem molt lluny
de reflexar la realitat si ens limi-
tassim a l'esnaentat qualificatiu, ja
que més que el nombre de perso-
nes, caldria saber transmetre de
qualque manera el' sentiment que
surava dins l'ambient i que palesava
la pregona incardinació dels Ermi-
tans dins la nostra comunitat. I es
que se'ns fa dificil concebre el nos-
tre santuari sense la figura alhora
sòbria i acollidora dels ermitans.
Un segle ben complit de presència i
assistència a Sant Salvador no es
cosa que es pugui passar per alt tan
fàcilment. Per això una barreja de
sensacions gravitava dins l'ambient
on s'hi succeïen sobre totamn Ilam-
breigs alternatius, la gratitud i l'e-
motivitat.

El Vicari General Mn. Joan Bes-
tard, el Vicari Episcopal de la IV
zona Mn. Rafel Umbert, el Vicar"
Episcopal per a les congregacions,
P. Francesc Batle, el Rector de Fe-
lanitx, vicaris, PP. Teatins i altres
sacerdots fins al nombre de quinze,
concelebraren l'Eucaristia, que fou
vivament participada per tots, amb
Ia collaboració de la Coral de Fe-

lanitx i que es clogué amb els cants
de la salve i l'himne de la Corona-
ció. Un grup d'ermitans, presidits
pel Superior General, ocupaven els
primers seients.

El Vicari General, a l'homilia,
tingué paraules d'agraïnaent per la
Congregació i desitjos de futur es-
perançador pel santuari i la comu-
nitat cristiana felanitxera i anuncia
que a l'avenir serien els donats de
la Casa la familia d'En Jordi Bau-
ça i Na Llacinta Amengual.

Després de la missa, el Batle de
Felanitx Antoni Grimait féu entre-
ga als Ermitans d'una placa de tes-
timoniatge de la seva fecunda per-
manença en el Santuari i, final-
ment, el Superior General de la
Congregació agrai les mostres d'es-
timació i regraciament del poble
felanitxer:'

Ara s'obri una nova etapa per
Sant Salvador, una etapa en la que
riles que mai, el Santuari sera el
que vulgui la Diócesi més con-
cretament, la Parròquia de Felanitx.
Creim que en el pensament de tots,
i sobre tot dels creients, hi batega
el desig de que Sant Salvador no
s'esbaldregui sinó que, altrament,
es mantengui materialment en per-
fectes condicions i espiritualment
pugui ser un centre viu al servei de
Ia comunitat cristiana mallorquina.

Felanitx abans d'esser Felanitx
La Casa Municipal de Cultura so-

pluja aquests dies una exposició
d'arqueologia d'un extraordinari in-
terès, un interès que rau per una
banda en l'excepcional importancia
de les peces que s'hi mostren i per
l'altra en el seu muntatge.

Al costat de peces extretes de ja-
ciments arqueològics de la contra-
da, hi ha la important collecció de
material púnic de D. Miguel Bor
doy, procedent del Puig dels Mo-
lins d'Eivissa, així com altres ma-
teri,a1s provinonts de diversos in-
drets de Mallorca i que abracen
des de la cultura talai6tica fins a
l'ocupa:ió islàmica.

La veritat, però, és que el què
dóna vertader gruix a l'exposició es
el legat arqueològic de l'historiador
local D. Miguel Bordoy, dipositat a
Ia Fundació Cosme Bança., i que ara
ens ha estat mostrat amb una pre-
sentació atractiva i didàctica que
ens permet fruir-lo en les condi-
cions més òptimes.

En efecte, l'equip format pel nos-
tre collaborador Tomeu Salva, Ro-
ser Merino, Lina Roca i Maria Lli-

--nas, s'ha apuntat un ',exit rotund

amb el muntatge d'aquesta mostra
que, pensam, podria tenir la virtut
de sensibilitzar una miqueta els fe-
lanitxers per aquestes qüestions,
que bona falta ens fa.

Són molt suggestives les fotogra-
fies murals dels nuclis talai6tics
d'Es Rossells, So N'Oliver i Can
Gaià i el crani fosilitzat del «Mio-
tragus balearicus».

En suma, es una mostra que s'ha
de visitar detingudament perquè,
com diguèrem la setmana passada,
és la mostra d'arqueologia més im-
portant que s'ha presentat fins ara

Felanitx.

Els grups Esplai «Albada» i «Ga-
vina» MIJAC  , duran a terme avui
una escenificació nadalenca en el
replà de la parròquia, amb la par-
ticipació de dos centenars d'infants
i joves.

Començarà a les 7'30 del capves-

PROGRAMA D'ACTES

Diumenge, dia vint-i-set, tindrà
lloc en Es Torrentó la Jornada con-
tra la Violència i la Droga. Orga-
nitzada pel C.D. Felanitx i pels pa-
res dels jugadors infantils i benja-
mins. Hi haura els següents actes:
A les onze del mati, partit entre
els infantils del Felanitx i els del
Reial Mallorca. A continuació, ac-
tuació de la Banda de Tambors i
Trompetes de Portocolom.

Tot seguit, gran amollada de co-
loms, organitzada per la Colombó-
fila Felanitxera. A les 12'45, partit
entre els benjamins del Felanitx i
del Reial Mallorca. Esta confirma-
da la presencia de les maximes au-

pre i s'hirepresentaran els passat-
ges bíblics de l'Anunciació, Josep i
Maria a Betlem, anunci de l'Àngel,
els Pastors i el Naixement.

Durarà uns quaranta minuts i
abans es vendran postals de Nadal
en benefici de Caritas Parroquial.

toritats esportives, locals i autonò-
miques, així com també la de Llo-
renç Serra Ferrer i la del President
del Mallorca, Miguel Dalmau. Vos
esperam a tots en aquesta gran fes-
ta del futbol.

Dia 29 «Frater» es presen-
tarà a Son Proenç

Dimarts que ve, dia 29, tal com
avançarem la setmana passada,
FRATER celebrarà un acte a Son
Proenç, el programa del qual vos
oferim tot seguit:

A l'antiga escola de Son Proenç,
a les 19 h. celebrarà una missa el
consiliari Mn. Jordi Farrés, missio-
ner claretià i capellà de l'Hospital
de Bellvitge de Barcelona.

A les 20 h. conferències i a les
21 projecció de videos.

Les conferències seran a càrrec
del professor Jordi Espunyes, de
Domingo Garcia i del nostre paisà
Toni Vidal.

Des d'aquestes planes, FRATER
convida totes les persones que vul-
guin conèixer la seva obra.

Ani l estampes nadalenques en el replà
de la parròquia
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RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO`R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, -PARQUE INFANTIL

VISTA PANORANIICA sonE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

FELANITX SPORT C. B.
AGENCIA OFICIAL

ALFA ROMERO y LANCIA
Ventas y recambios ALFA - LANCIA

Vía Argentina, 50 - Tel. 827300

SERVICIO TECNICO: Mecánic-Electricidad, Chapistería, Pintura
Vía Argentina, 57 - Tel. 581260 	 07200 FELANITX
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

N'TOOLAL

Dis. 26 St. Esteve
Diu. 27 St. Joan, ap.
Dill. 28 Sts. Innocents
Dim. 29 St. Tomas Becket
Dim. 30 St. Sabi
Dij. 31 St. Silvestre i

Sta. Coloma.
Div. I Sta. Maria Mare de

Deu

LLUNA

Quart creixent cija 1

COMUNICACIONS
A UTOCN RS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
cié: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 1 19.30
h. Diumenges j festius, a les
9,30, 15,45 i 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-
rnenges, 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'Ilorta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.0 3
De dia	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

El butlleti «La Sala Informa», vos
desitja unes bones Festes de Nadal
i un venturós any nou.

NETEJA DE VORERES
El dia 17 d'aquest mes, l'Ajunta-

ment de Ses Salines va cedir a l'A-
juntament de Felanitx, la maquina
grossa, la qual va començar a nete-
jar els camins de Cas Concos. Agues-
ta maquina estarà a la disposició de
l'Ajuntament de Felanitx, fins dia 31
d'aquest mes.

La màquina petita, estarà a la dis-
posició de l'Ajuntament, del dia 1
fins al dia 15 de gener de 1993, per
tant, totes aquelles persones que tro-
bin convenient la neteja de voreres,
convendria que es posasin en con-
tacte amb els Batles Delegats.

RECOLLIDA DE MEDICINES
La setmana passada acaba la Cam-

panya de recollida de Medicines a
favor dels nins de Bosnia-Herzego-

vina, la qual havia estat promoguda
per l'Associació de Joves Empresa-
ris de Balears. De l'Ajuntament de
Felanitx, se'n portaren tres copses
de medicines, i des d'aquí volem
agrair la coliaboració de totes aque-
lles persones que participaren amb
l'esmentada Campanya. A totes elles
moltes de gracies.

TERCER MON
L'Ajuntament de Felanitx, a prin-

cipis d'aquest mes de desembre, va
rebre un escrit de la Creu Roja Es-
panyola, el qual comunicava que
s'està fent una campanya adreçada
a l'Administració de l'Estat, a les
Administracions Autonòmiques i a
les Corporacions Locals, per tal
d'augmentar progressivament els
fons d'ajudes al Tercer Món, fins
arribar a 1'1% del producte interior
brut.

L'escrit que reberem es aquest:

«II0 IIEM D'EVITAR
MANIFEST

Mil milions de persones pateixen
fam i una quarta part de la població
mundial no ingereix aliments sufi-
cients. Mes de 40.000 oms moren

abans de complir els cine
anys.

Conflictes com el de Somalia se-
gueixen produint una continua sag-
nia. El nombre de refugiats i immi-
grats que es veuen obligats a aban-
donar la seva terra a causa de guer-
res i persecucions o la seva deses-
perada situació econòmica, s'ha con-
vertit en un problema mundial. Di-
verses malalties segueixen causant
estralls gravissims; el cólera a Amè-
rica Llatina i la SIDA a Africa es
propaguen ràpidament.

Els desastres naturals i. els. canvis
climàtics produeixen greus sequeres
i inundacions, les quals encara fan
més dificil la situació.

Els grans canvis politics dels dar-
rers anys no han contribuït a millo-
rar les condicions de vida en el ram.

No podem romandre inactius da-
vant d'aquests fets. Encara que a
paisos com el nostre també hi hagi
dificultats, és imprescindible ajudar
a resoldre la patètica situació del
Tercer Món. Està en joc la vida de
molts de milions d'homes, dones i
nins.

Les Organitzacions No Governa-
mentals i les Administracions Públi-
ques fan esforços per promoure el
desenvolupament d'aquests països,
però és insuficient.

Els firmants d'aquest Manifest sol-
licitam a l'Administració de l'Estat,
a les Administracions Autonòmiques
i a les Corporacions Locals que aug-
mentin progressivament els fons per
ajudar el Tercer Món, fins arribar a
1'1% del Producte Interior Brut. Es
tracta de distribuir millor els nos-
tres recursos. Es una contribució ne-
cessaria per donar suport a moltes
de persones, la vida de les quals no
ens és aliena.

Durant el mes de novembre la
Creu Roja es dirigi a tots els ciuta-
dans per demanar-los la seva firma
en favor d'aquesta petició.

(Passa a la pàg. 3)

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 - 580080
Servel medic d'urancies 580254
Guàrdia Civil 580090
Servei de grua: 82747 4'
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222



Ler MENU'
Martini o Jerez

* * *
1." Plato

Sopa de Marisco
o

Aperitivos varios
* * *

2." Plato
1/2 Langosta o

Salmón al gusto o Pavo o Paletilla
Postre a elegir

Cava Dclapierre E. N.
Vino Peñascal

Café y copa de licor

Precio 3.500 Ptas. Extra Cotillón 500

MENO
Martini o Jerez

* * *
Aperitivos

1...r Plato
Sopa de marisco o

Coctel de gambas o Espárragos
* * *

2.° Plato
Rape o 1/2 Langosta o

Solomillo o Perdiz o Venado
Postre a elegir

Cava Extra Codorniu Brut
Vino Blanco Viña Venta

Rosado Mateus - Tinto Binisalem Reserva 85
Café y copa de licor

Ptas.. 	 Precio 4.500 Ptas. 	 Extra Cotillón 500 Ptas.

Les deseamos unas FELICES FIESTAS.
MOLTS ANYS!

FELANITX

I_ IA. a" .120AL iine.
INFORMA

(Ve de la pàg. 2)
¡Perquè no podem consentir que

tants d'éssers humans visquin a la
miséria i segueixin morint!

¡NOMÉS AMB UN 1% PODEM
SALVAR MOLTES VIDES!»

Juntament amb aquest manifest,
també rebérem uns quants plecs per
recollir les firmes de totes aquelles
persones que estiguin interessades
en adherir-se a l'esmentada campa-
nya; per firmar podeu passar per les
oficines d'aquest Ajuntament, de di-
lluns a divendres.
DEMOSTRACIÓ DE CUINA

La Federació d'Associacions de
Majors de Balears, mitjançant una
subvenció del Conseil Insular de Ma-
llorca, juntament amb la collabora-
ció d'aquest Ajuntament i l'Inserso,
patrocinà una demostració de cuina,
que es realitzà a s'llorta i a Cas Con-
cos.

A l'esmentada demostració, es va
fer rifa ciels plats que havien con-
feccionats les Sres. Catalina Ricard
i Juana Barceló.

Des d'aquí volem agrair-los la se-
va participació j collaboració.

A l'esmentat acte, hi hagué una
notable assistència de gent gran i no
tant gran.

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

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Yamaha 750 Teneré
Benelli 250

EZ-125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Puch X-40
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennasár
C. Campos, 33-Tel. 580250
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

VENTA RESTAURANTE MALLOR
CA, sobre playa Cala Marçal Por-
tocolom.
Informes, Tel. 285112.

He sentit dir...
-- Quc es números no els surten.

Que hi haura manco doblers per
obres.
Que hi haura manco doblcrs per
cul tura.
Que hi haurd manco doblers per
festes.
Que hi haurá més doblers per
SOUS.
Que es Batle se pujara sa paga.

— Que es regidors d'es P.P. i es in-
dependents se pujaran sa paga.
Que tamb0 pujaran es regidors
de s'oposició; els pujaran en es
pis de dalt.
Que hauran de quadrar es pres-
supost a martellades.
Que no es lo mateix un semina-
ri de violeria que una reunió
violes que compren Avon.

— Que que p... fan es municipals
per córrer 10.010 quilòmetres en
un mes.

Que ses Normes Subsidiaries
són esquizofrèniques.

Que es «vou-veri-vou» no el vaig
escriure jo.

Que Déu mos guard d'un ca que
no Iladra, d'una pedra rodona
d'un regidor trànsfuga.

-- Que «Un altre» haura de pren-
dre ging-seng.

Que: cuatro cuernos del toro!
cuatro del .ciervo!
cuatro de mi vecino!
son doce cuernos!

— Que ja fa cent dies que fan ses
bufes grosses.

— Que lo millor que ens podria
passar seria que sa Comissiú In-
sular d'Urbanisme redactas sa
delimitació (l'es sòl urba.

— Que es concert de sa banda de
música sera de Brahms, no de
brams.

— Que valdria més que es munici-
pals encalcassin lladres i no fes-
sin cros pel Puigvert.

— Que GESA tampoc no te vergo-
nya.

— Que a sa festa de sa Constitució
donarem vino esparto!.

— Que en Calça en va beure i en-
cara es viu.

— Que ara fan cotxos amb

Que en Riera ha fet balanç de
no-res. •

Que es closos de Can Gaia no te-
nen cap culpa que hi hagi tants
d'asses.

Que a Santanyí escriven molts
de ¡libres en felanitxer.

Que: alegret panxeta
que Nadal ja ve;
menjarem morena
gracies al PePe.

— Que lo únic que marxa a la vila
es la tercera edat.

Que li divem Es Xupes.
Que qui de tot se'n riu, aquell
es qui viu.

— Que molts d'anys a tots.

Jo mateix

RESTAURANTE EL BOSQUE
Carret. Portocolom - Tel. 824144

CARTA DE FIESTAS (del 24 diciembre al 1 enero)

Ptas.

Calamarines 975
Pulpo 1.200
Navajas 1.300
Gambas plancha 1.750
Coctel de gambas 1.150
Sopa de marisco 850
Espárragos tres salsas 850

Ptas.

Rape al gusto 2.050
Salmón con almendras 1.600
Dorada al gusto 1.950
1/2 Langosta a la americana 1.750
Mariscada 2.750
Rodaballo al gusto 2.300

Ptas.

Paletilla o pierna lechal 1.850
Pavo estilo del Bosque 1.450
Venado en salsa de setas 1.850
Perdíz escabechada 1.750
Liebre en civet 1.450
Solomillo al gusto 1.900
Chuletitas lechales 1.650
Entrecot al gusto 1.650



El servei de recollida de ferns
El servei de recollida de ferns

per aquestes festes de Nadal i Cap
d'Any es farà de la manera següent:

Hi haura recollida els dies 25 i
de desembre i 1'1 i 3 de gener.

No n'hi haurà els dies 24, 26 i 31
de desembre i dia 2 de gener.

Electrónica
SOLBIN S.L.

Vos recordam el nostre nou
domicili, així com també que
hem ampliat l'exposició en

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FORNS, ETC.

C/. Costa i Llobera, 10
(cantó O. Ferrandell).

Tel. 827265

Aprofitant que s'acosten aquestes
festes tan entranyables, vos desitjam
un feliç Nadal i Any Nou 1993.    

SeDISSENY. obto',5
etuslue yo,5Home i Dona

Major, 23 

Major, 27-1r.
Tel. 58 23 16

Aprofitau la promoció de NADAL
de 9 . DISSENY.

I RECORDAU-VOS DE RESERVAR HORA A RUBIOS PER
ANAR DE FESTA AQUEST NADAL.
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El Dr. Mique! Barceló nomenat
director d'un projecte d'arqueo-
gia pel Conseil d'Europa	 —

El nostre paisà el Dr. Miguel Bar-
celú i Perelló, ha estat nomenat Di-
rector General de la Secció d'ar-
queologia d'un projecte auspiciat
per l'«European Science Founda-
fion», arran de les «Transforma-
cions del món roma».
• Amb aquest projecte, el Consell
d'Europa escomet un ambiciós pro-
grama d'investigació que pretén se-
leccionar, coordinar i impulsar no-
ves línies de recerca entorn a l'epo-
ca que protagonitza la formació del
feudalisme en el món occidental.

El nomenament li fou Ilitirat a
Miguel Barceló, el passat dia 4 de
desembre a Roma.

De S'Horta
Divendres de la setmana passada

s'encengué la illuminació nadalen-
ca que al llarg de les festes dóna
un aspecte tan agradable a la nos-
I ra població.

RECOLLIDA DE CARTES PELS
REIS.— El dissabte dia 2 de gener,
a les 8'30 del capvespre, al saló par-
roquial, els patges de Ses Majestats
.els Reis d'Orient recolliran les car-
tes de tots Os nins i nines de
:S'Horta. També hi haura una ac-
tuació del grup parroquial «Mari-
na».

Col.legi (Joan Capó»
El número premia I a la rifa (Puna

(canastra dels aluinnes de Se., és
el 016.

la canastra del MIJAC
El número guanyador de la ca-

nastra nadalenca del MIJAC, es el
3.711.

La persona que en sia posseïdora
pot passar a recollir el premi.

'El grup de Teatre de Son Macià
Dissabte passat, a l'Auditori, el

Grup de Teatre Son Macia posa en
escena l'obra «Si això es pau, que
vengui sa guerra», original de Se-
bastia Nicolau.. • -

Hem de dir que aquest grup feu
un bon muntatge d'aquesta come-
dia i que els actors se'n sortiren ai-
rosos de la seva comesa, ara Lié
l'obra no ens va entusiasmar. La
monotonia es la nota dominant i la
crítica que pretén fer de la socie-
tat que .presenta es. mes aviat con-
fusa.

Voldríem animar al grup perque
continuï pel bon camí iniciat però
també Ji suggerim que fili mes prim
a l'hora de triar l'obra.

SE ALQUILA 0 SE VENDE RES-
TAURANTE SOL Y VIDA, sobre
playa Es Domingos, Cala Murada.
Y SE ALQUILAN APARTAMEN-
TOS todo el año y por temporada.
Informes, Tel. 833273.

vida social
NOCES

Dissabte passat a migdia, va te-
nir lloc al Santuari de Sant Salva-
dor el matrirnoni entre els joves Mi-
guel A, i la Srta. Maria del Mar.
Varen ser apadrinats pels pares res-
pectius, Antoni Juan i Khaterin
King, per part del nuvi, i Antoni
González i Flora González per part
de la nuvia.

Després de la cerimònia es va ce-
lebrar un dinar familiar al restau-
rant Bon Port de Portocolom.

Desitjam als novells esposos una
feliç perspectiva versei futur i tota
casta de ventures.

o 
El passat dissabte, a migdia, al

Santuari de Sant Salvador, s'uniren
en matrimoni els joves Joan Riera
Mayol i Margalida Moreno Bennàs-
sar. Benei l'enllaç, en nom de l'Es-
glésia Mn. Pere Xamena.

Apadrinaren el nuvi el seu pare
D. Antoni Riera Sitiar i la seva pa-
drina de fonts D.' Maria M. Mayol
Obrador, i a la nuvia els seus pares
D. Antoni Moreno Rodriguez i D .

Margalida Bennassar Albons.
Testificaren l'acta matrimonial pel

nuvi el seu germa Antoni, la seva cu-
nyada Mari González, els seus cosins
Tomeu Ramon i Miquela Mestre i
José González. Per la nuvia ho feren
els seus germans Salustià i Aina
el seu cunyat Miguel Bonet, el seu
cosi Antoni Barceló i Guadalupe Ta-
pia.

Acabada la cerimónia religiosa els
nuvis es reuniren amb els seus fami-
liars i amies en un dinar que fou
servit al restaurant Sa Canova de
Campos.

Felicitam els novells esposos.

NECROLOGICA
El passat dia 10 de desembre, des-

cansa en la pau de Déu a Felanitx,
a l'edat de 84 anys i després de veu-
re's confortat amb els segraments,
D. Domingo Coronado Martin. A.C.S.

Reiteram la nostra condolência a
la seva familia i d'una manera es-
pecial a les seves filles D. a Narcisa,
D. a Manoli, D.  Juana, D. 3 Maria,
D.' Petra i D. Antònia.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Avui dijous dia 24, la ViOlia de
Nadal cumençara a les I I del ves-
pre, amb el sermó de la Calenda.
Tot seguit es cantaran les nadales,
Ia Sibilia, cant de l'Anunciaciú i
Missa concelebrada.

ESGLÉSIA DE ST. ALTONS
La Vigilia de Nadal s'iniciarà

les 10 del vespre amb el sermó de
la Calenda, que dira el nin Pere Bar-
celó Caklentcy. Seguidament cant
dc la Sibilla per Maria Tomas Vi-
cens.. Lectures, entrada dels pastors
i ofrenes i tot seguit Eucaristia
celebrada que prestdira el P. Auto-
ni Oliver, els cants -de la qual, al-
ternant amb nadales, seran a car-
rec de la Capella Teatina.

Els Pares Teatins i les Religioses
Teatines conviden tots els fidels a
aquesta Vigilia, al temps que els de-
sitgen molt - bones festes.

ESGLtSIA DE ST. AGUSTf
La Vigilia de Nadal començarà a

les 10 del vespre i seguira l'ordre
següent: Cant de l'Àngel, Sermó de
Ia Calenda, Cant de la sibiHa, cant
de Nadales i Eucaristia. Cantara el
Cor del Convent.

VENDO TERRENO 15.000 m2. entre
Felanitx y Portocolom, bajo San
Salvador. Con licencia de construc-
ción casa.
Informes, Tels. 581844 y '581667.

VENDO APARCAMIENTO (garaje
cerrado) en Es Rossells, calle Ma-
yor. Salida a dos calles.
Informes, Tel. 581553 y 580356.  

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188 

PRECIOS ECONOMICOS 

Can Pelut - Son Macià
Nit de Cap d'Any

* ENTRANTS VARIATS

Sardina Marinada
Pop a la Gallega
Llagostins
Exqueixada de bacallà
Musclos vinagreta

* BULLAVESA
* ESCALDUMS D'ENDIOT AMB PRUNES

amb guarnició glasejada bicolor
* FRUITA VARIADA
* PASTISSERIA NADALENCA

VI, CAVA, CAF2

A PARTIR DE LES 24 II., LLENTIES

RESERVES: Tel. 55 32 65



COURIER Furgoneta

Principales características:

Consumo a 90 Kms. h.	 4 litros

Consumo medio a los 100 Kms.

Capacidad de carga 	 2'7 m3.

Carga útil 	 560 Kgs.

Potencia motor 	 60 cv.
=MP

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

Menú Nochevieja 1992
APERITIVO FRIO Y CALIENTE:

Patatilla
Cacahuetes
Avellanas
Dátiles con bacon
Calamar a la Romana
Mejillones rellenos

Muose de salmón
Crema Reina
Cocktail de mariscos
Solomillo Fin de Año

POSTRES:

Biscuit glace
Surtido de turrones
Cotillón y uvas de la suerte
Café y licores

BEBIDAS:
Vino Rioja, rosado y tinto
Agua mineral
Cava Freixenet Excelencia

PRECIO, 4.900 ptas.

PLAZAS LIMITADAS
RESERVAS: TEL. 837034, DE 9 A 18 II.

Baile con la orquesta «SA CARRUTX11,}

FELANITX 	 5

EI Gulp Socialista a Itjuntament
A la darrera sessió plenaria ce-

lebrada a la Sala, dia 14 de desem-
bre, el Grup Socialista, a traves
seu portantveu va demanar a l'A-
juntarnent que constas en acta el
!;entiment de la Corporació per la
partida dels ermitans de la Congre-
gació de Sant Antoni i Sant Pau,
que durant cent anys han tengut
cura del santuari de Sant Salvador.

Ell mateix va suggerir la conve-
niencia que una representació de
l'Ajunlament assistis a l'acte de co-
miat.

El prec va esscr acceptat, si be
el Baile va afegir que, tractan-se
d'un acte religiós, cadascú hi podia
anar a títol particular.

Relojería BRUJULA
Con motivo de nuestro 40 ANIVERSARIO celebra-
mos un sorteo obsequio con estos magníficos
regalos:

1. RELOJ ANTESALA JUNGHANS
2. RELOJ SOBREMESA RHYTHM
3. RELOJ CRONOGRAFO RACER

Sea o no cliente nuestro, pase a recoger su participación y vea
los regalos en nuestra EXPOSICION.

C/. MIQUEL BORDOY, 3 y 12
	

TEL. 580231

Ili Seminari de Violeria Ciutat de Felanitx
DIUMENGE DIA 27

A les 12 del mati, a l'esglesia parroquial de Sant Miguel,
estrena cie la Missa «CAMINEM GERMANS» de Bartomeu Calatayud
(1882-1973), («Missa senzilla amb acompanyament d'instruments popu-
lars»). La lletra de les parts variables es de Pere Orpi. Intervenclran en
Ia seva execució la Coral de Felanitx dirigida per J. Estelrich, S'Estol
d'Es Gerricó, dirigit per F. Adrover i «Sa Revetla» de Son Servera di-
rigida per A. Blanquer. Tots ells sota la batuta de Jaunie Estclrich.

A les 20 h., a la Casa de Cultura, CONFERËNCIA, a càrrec de Leo
Brouwer, sobre el tema «La relació musical entre Espanya i America
reflectida en cl món de la guitarra».

A les 21'30 h., en el mateix local, CONCERT DE GUITARRA a car-
rec de Caries Trepat (guitarra d'Antonio Torres de l'any 1892).

DILLUNS DIA 28, A LA CASA DE CULTURA
A 	 les	 16'30, 	 començament 	 del	 CURS	 D'INTER

PRETACIÓ I TECNICA GUITARRISTICA, a càrrec del professor Angelo
Gilardino, que es perllongarà els dies 28, 29 i 30, de 16'30 a 19'30. La
matricula és gratuita i s'hi podran treballar obres a tots els nivels.

A les 20 h., CONFERENCIA, per Jose Luis Romanillos, entorn a
«L'art i la tècnica del violer Antonio de Torres» (1817-1892.

A les 21'30h. CONCERT dedicat a obres de N. Paganini, a càrrec de
Luis Mizrabi (violi) i Agustí Aguiló (guitarra).

DIMARTS DIA 29, A LA CASA DE CULTURA
A les 20 h., CONFERENCIA sobre «La relació violer-músic i la seva

trascendencia», per Angelo Gilardino.
A les 21'30 h., CONCERT pel DUO KATALONIA (Jaume Sole, vio-

loncel i Marina Pineiro, piano).

DIMECRES DIA 30, A LA CASA DE CULTURA
A les 20 h., CONFERE,NCIA per Xavier Carbonell sobre «El violi a

Ia música tradicional de Mallorca».
A les 21'30 h., CONCERT DUO DE GUITARRES per Josep Sbert i

Pare Fiol.
Tot el temps que duri el seminari hi haura una EXPOSICIÓ DE

GUITARRES I INSTRUMENTS AFINS, amb exemplars del segle passat
de construcció más recent.

111,
PSO E

A la mateixa sessiú, el Grup So-
cialista va demanar que, a una pro-
pera reunió de la Comissió Infor-
mativa de Cultura, s'estudias la
conveniencia de donar el nom del
que per sis vegades va esser cam-
pió del món de ciclisme, Guillem
Timoner, al nou pavelló cobert que
se construeix a la zona esportiva
de Sa Mola. La proposta va esser
acceptada.

A la sessió de dia 14 de desembre
va esser aprovat l'avanç de planeja-
ment de les Normes Subsidiaries.
A una propera edició explicarem
les raons de l'abstenció del nostre
grup.



Molts d'anys i
bens festes!

Els Establiments Comer-
cials del barri del carrer

de Sa Placa, vos desitgen umes BO-
NES FESTES i vos conviden a participar
en el sorteig d'una GRAN CANASTRA
amb una Televisió Color i esplèndits re-
gals oferits pels establiments que hi
col.laboren.
Rellotgeria Sa Plaça
Mabel Boutique
Confecciones Santueri
Corseteria Ca Na Manola
Fonda Soberà
Forn Miguel Juan
Ca'n Pila - Juguetes
Papeleria Cóndor
Banco Español de Crédito
Eléctrica Parera
Toni Maura - Loteria i Primitiva
Nins i Nines
Ca's Torné
Peluqueria Sureda
Circulo Recreativo.

Font S'Arraval
Per. - Estética S'Arraval
Sa Batigueta
Peus Petits
Foto Sierra
Ca'n Bono Restaurant
Llunatiks
Juanita Boutique
Mecanogrófica Balear
Nou Sport
Boutique Sol
Bar Mercantil
Mini Bar
Es Redõs

Sorteig dia 5 de genes de 1993
Els regals estan exposats al mostrador de

Condor

o

MAW

Molts d'anys!
o

o

9 Desde 1899 te damos felicidad.
o

AUTOS MARTORELL S. A.
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx.

9
C,

Concesionario Oficial:

6
	

FELANITX

(Ve de la pàg. 8)
La cosa viene a cuento porque el

pasado sábado se puso en escena la
obra de mi buen amigo SEBAS"CIA
NICOLAU titulada «SI AIX°, ÉS
PAU, QUE NO VENGUI SA GUER-
RA» por el grupo de TEATRE de
SON MACIA. De enterarme la pa-
sada semana hubiera tenido tiempo
dc anunciarlo en esta sección, pero
—desgraciadamente— el tiempo no

;Izi en mis manos.
• Hasta el 10 de enero tienen la

oportunidad de ver una recomenda-
hie EXPOSICION que lleva el lema:
«FELANITX ABANS D'ESSER FE-
LANITX», que muestra algunas jo-
yas arqueológicas de includable in-
teres; para ello han tenido que co-
laborar un sin número de personas.
Ya digo, interesante a todas luces.

• A la hora del cierre de esta
edición, una terrible noticia me
conmueve profundamente. El pasa-
do domingo murió —tras sufrir un
fatal accidente de tráfico— el ju-
gador del S'IlORTA, una excelente
persona, BERNARDINO PONS más
conocido por «DINO». Tenía 24
arios, estaba en la flor de la vida,
venía del cine de Palma, estaba a

0

punto de llegar a la cama, pero...
Sus órganos —que don6 en vida—,
servirán para inejor dar una luz,
una esperanza, a otros seres huma-
- os que sufren las miserias de nues-
tra agitada existencia. Descansa en
pau. Déu sabra peranè.

• El C.D. FELANITX sólo con-
siguió igualar UNO a UNO frente
a un GENOVA que vino en plan fie-
ro, peio no le fue tanto. UN GOL
de NICO JULIA, de esos de museo,

bastó para conseguir el total del
botín, pero la verdad, es que el Fe-
lanitx con numerosas bajas, dio el
callo... Lástima que un colegiado,
un tal GRIMALT de Porreres, die-
ra la nota negativa. Pero a eso ya
estamos acostumbrados.
a Recibo algunas invitaciones de

«S'EIXAM» la disco cle CAMPOS,
donde la barra de JULIO CORTÉS
hace autentico furor. Es que la ex-
periencia no es moco de pavo, y
el amigo Julio sabe mover hasta
las almejas y conseguir —si me apu-
ran— hasta que participen en un
«marathón».

• El domingo cl ATCOS. POR-
TO-COLOM, en partido liguero, sólo
supo EMPATAR UNO-a-UNO con el
ALGAIDA, temible rival que se co-
dea con los mejores. Marcaron pri-
mero los visitantes, pero un gol de
GURU dejó las cosas en tablas ya
en la 1.“ mitad. Por cierto que el
próximo día 27 los «porteños» apro-
vechan para disputar un partido
atrasado, el pendiente PORTO-CO-
LOM - P. ARENAL, que puede ser

mar cle interesante.

o
o

a No se el resultado del S'HOR-
TA, pew me temo clue no fue bue-
no. Pero en cambio el CAS CON-
COS consiguió un excelente resul-
tt•clo, CERO a CERO en su visita a
LLUBI. Un negativo que se borra
que sabe a «aguinaldo».

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos otro estupendo programa do-
blc. Dice la crítica que es un mal
ítulo para una sensacional película

«EL ULTIMO BOY-SCOUT» con
BRUCE WILLIS, una cinta llena de
acción, que no decae un solo se-

que recomendamos hasta al
mas «pasota». Una maravilla según
los más exigentes y los otros. Inte-
resante a todas luces, es otro éxito
(le la pantalla actual, «MUJER
BLANCA SOLTERA BUSCA...» que
dirige el inconformista BARRET
SCHROEDER con guión de DON
ROSS e interpretada por hijas de
famosas actrices BRIDGET FON-
DA y JENIFER JASON LEIGH, que
lo hacen francamente bien. Un
«thriller» psicológico que mantiene
en tensión al personal de punta a
cabo. En fin!, lo dicho, un estupen-
do programa doble.

• Me gustaría dedicar más tiem-
po y más espacio al 03er. SEMINA-
RI DE VIOLEIIIA CIUTAT
FELANITX», pero la verdad es que
no puedo, lo siento en el alma. La

cosa tiene lugar entre los días 27 y
30 de diciembre. Unas actividades
que me parecen sencillamente sen-
sacionales y que algunos les dejará
de lack). Pero quiero dejar constan-
cia «de ese hombre gris» ANDREU
FIOL, que ha hecho posible esta
convocatoria, un hombre que ama
Ia música has ta en sus mismas en-
t rafias.

• Masi FELICITACIONES NA-
VIDEÑAS y de FIN DE AÑO, pero
no todas llegarán a su destino, y
menus al tiempo adecuado. Pero la
última me llega de «BANESTO»
FELANITX, al frente, un amigo y
un caballero FCO. TALAVERA MO-
LINA. Un saludo a todos	 ¡VOS
DESIG BONES FESTES! aproli-
lam aquesta reseña. Vénen temps
dolents, la cosa va per llarg i vos
deman clue no queden anestesiats
clavant el televisor. Aquest caixó es
va inventar, ja fa molts d'anys, i
no va significar cap trauma als
més	 perb resulta que ara li
donen la culpa de molts de mals,
sense tenir-la. Passa que sa gent
—desgraciadament— no té motius
per sortir...

¡BONES FESTES VOS DESITJA
EN «MAIKEL»!

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

Restmsrante BON PORT
Abierto todo el año

Do lunes a viernes, MENU
C/. Pizarro esquina Churruca 	 Tel. 825274 	 PORTOCOLOM
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Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 19: 9-3(S-37-42-44-49
C-48 R-7

Bono Loto
Diumenge 20: 14-23-2-1-30-31-44

35Dilluns 21: 6-23-33-35--18) 
C: 25

24-11-25-27-10
C: 21

Diine. 23: 4-5-7-11-23-36 C: 30
Rein tegra men t:

Ditnar. 22:Sistema
Usado Segfüro

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

Vehículos de ocasión
FIAT Uno Turbo je 	 PM-AX
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 12-1 Familiar 	 PM-A
ALFA ROMEO 33 1.5 Ti

	
PM-AX

CITROEN;Visa 2 Super E
	

PN1-W
SEAT Marbella 	 PM-AZ
FIAT Tipo 1.6 DGT
	

PM-BK
NSA N Va nette Diesel furgón 	 PM-AL
OPEL Corsa 1.0
	

PM-AZ
YAMAHA FZR 1.000

	
PM-AN

RENAULT 25 (1TX AA
	

PNI-AP
RENAULT 4 TI, 	 PNI-AV
SEAT 127
	

PM-C

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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C/. Plaga, 12 - Tel. 581821

Vos desitjam
que passeu
unes bones

festes de
Nadal i vos
obsequiam

amb un 20%
de descomp-

te en totes
les compres
Molts anys

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

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

1-10FtARIO DE CONSULTA Y PETICiON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

FELANITX

Final feliçLa illuminacior de la
Naga illspifiva

Un grup de comerciants i veins
de la plaça cl'Espanya han costejat
Ia illuminació nadalenca que ador-
na parcialment la popular plaça de
Ses Palmeres, el muntatge de la
qual i el consum electric corr a car-
rcc de l'Ajuntament.

La Comissió vol donar a conèixer
les persones 	 o firmes	 comercials
que han collaborat econòmicament
en aquesta illuminació:
Cuinart Fel, S.A 30.000
Siurell 50.000
Antoni Gomila 5.000
Amalia (Cupons ONCE) 5.000
Mateu Manilla (Benzinera) 10.000
Biel Roig (Ros) 5.000
Bartomeu Vidal 10.000
Pastelería «Las 	 Palmeras» 25.000
Estanc Can Randa 25.000
Asesoria Santucri 45.000
Recreativos . Felanitx, S.L. 30.000
Magdalena Vidal 2.500
Miguel Bauza 2.500
Bar Cristal, C.B. 10.000
Matías Vaguer 5.000
Rafael Rodriguez 5.000
Nova Imatge 25.000
Gabriel Roca Pomar 2.500
Cafeteria S'Abeurador 30.000
Miguel Vidal 10.000
Damian Duran 10.000

Total 342.500
Despres de pagar el que han cos-

tat els ornaments electrics queda
un superavit dc 22.500 pessetes.

MLTODES FEIXISTES ENCARA

Joseph Paul Goebbels, va ser el
responsable propagandistic de Hit-
ler. Les seves tactiques es varen fer
famoses i es basaven en passar in-
formacions tendencioses i anònimes
sobre els enemies del Tercer Reich:
mitges veritats, insinuacions, difa-
macions sense enclourer-se els dits,
aixecar sospites d'algú sense dir
noms, fer córrer acusacions de fets
trets del seu context. Els mètodes
no excloïen cap tàctica, fins i tot el
de signar cartes en nom d'altres.
• Pa - una tèmporada que a Felanitx
es practiquen mètodes goebbelians
per part de gent ressentida i criada
en el franquisme i ara, com es na-
tural, fidel al «partido único». Per
que no donar la cara, si hi ha res
a dir?

En Hitler va nomenar a Goebbels
el seu successor, però aquest s'em-
metzina l'endemà del suïcidi de
Hitler.

Antoni Mercadal

Carlin Palisade. Nevada set del

I,a ma del capita Gosdpell engos-
pa la maneta de metall brunzit i en-
gega el motor principal de l'aparell.
Un soroll rústic i ferm dóna a en-
tendre que l'helicòpter esta a punt.
El capita es baixa la visera i recor-
da les paraules de l'encofrador men-
tre fa alçar el setquatrecinc.

Battle Mountain. Nevada set i set
del mati.

Gosdpell dóna una Ilambregada
als indicadors de vol. Sembla que
un dels rellotges s'ha empernat. Deu
ser —pensa— el fred de la boira.
No es veu un anima. El sol comen-
ça a fer llum. A lo millor l'encofra-
dor tenia me). Qui sap! Sempre
n'han passades de grosses.

Winnemucca. Nevada set i quart
del mati.

Una tirallonga de consells surt
- deis auriculars i fa'relliscar .el vent
per les °relies del capità. Es aquell
boig de la torre de control. Ës un
bon noi però no li agrada la porno-
grafia exceptica. L'agulla del rellot-
ge torna anar bé. Possiblement no
té més importància. Gosdpell es
menjaria tres ous fregits amb man-
tega i trinxes de cuixot.

Reye Patch Reservation. Nevada
set i mitja i un poc.

Les planxes del setquatrecinc s'en-
galavernen. Tot cruix. El motor sem-
bla fer-se trossos, El rellotge torna
anar foll i pel fusellatge cau un raig
d'oli negre i pudent. La situació es
fa desesperada. Gosdpell aguanta
fort la palanca i canvia la freqiien-
cia de l'aparell emissor. Com més
s'ho pensa més clar té que l'enco-
frador anava encertat.

Jackson Mountains. Nevada set
trenta vuit.

La grufa de l'helicòpter quasi s'ha

aferrissat a un tros de mac coin un
lot. La palanca ja no serveix per
res. Tots els rellotges manco el del
butxacó van foils. Gosdpell ja no els
consulta. Ha oblidat per complet les
afirmacions de l'encofrador i com
que ha Ilencat per la finestra el casc
ja no pot tenir esment als consells
del boig de la torre de control.

Summit Lake. Nevada quaranta
set minuts de set.

Del vidre dc davant només en
queden sis o set esquerdes. Ha cai-
gut a l'abisme aquella clau anglesa
que mai no agafava be els perns.
Tant se val! També s'ha fet malbé
aquell desengramponador de mànec
groc.

Adam Pk. Nevada tres quarts de
set.

L'anca esquerra de Gosdpell s'al-
çai una mica del scient de plàstic pu-
>dent. Un budell fa figa i fa un pet
sord. S'ha concagat.

P. Artigues



Restaurante Can Manuel
C/. Mayor, 7	 CAS CONCOS

Y les recordamos que el día 24 noche tendremos abierto con
PLATOS ESPECIALES DE NAVIDAD.

Para reserva de mesas llamar al Tel. 580548 (preguntar por
Manuel).

PARRILLADAS, CALDERETA, LECHONA, PALETILLA DE
CORDERO, etc.

Estos platos, con pan, vino y postre, café y copa. 2.100 ptas.
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.

MEND sábado y domingo al mediodía: Arroz de pescado y
pollo asado con ensalada de patatas. Pan, vino y postre, 800 ptas.

Estos platos los ofrecemos durante toda la semana.
CONSULTE NUESTRA CARTA

Espartería CAN RAMIS
C/. Major, 19	 ■tt.j1i7.rjU.1 	 Tel. 580213

Vos desitja unes bones festes de

NADAL i venturós ANY NOU

I vos recorda que té a la vostra dispo-
sició sabates de futbolet «PUMA»

i altres articles de deport

DESCOMPTES PER GRUPS

CLINICA DENTAL

Dr. José Luis Bennásar Nicolau
. Ti !wpf,MEDICO - ODONTOLOGO

.	 j j.;	 j 	 Col. 3.771 	 289

Desea a todos sus pacientes, amigos y
público en general unas FELICES NAVI-
DADES y un próspero AÑO NUEVO.

Les recuerda que está a su disposición en C/. Jaume I, n.° 4-A.
FELANITX 	 Tel. 583121

Les desea felices fiestas
Platos especiales para estas fechas

PUERTO DEPORTIVO	 Tel. 6.131(i5 • 	 CALA D'OR

FELANITX

Fútbol Sala

Els Alevins aii»-11. Porto Cari goleja-
ren (10-1) al C. M. Aguiló

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Avui serem breus. Les testes
ens donen poc marge per donar no-
ticies-. El temps, si sempre ens ve
curt, avui ens hi ve més.

Crida l'atenció que la BANDA
DE MUSICA dia 31 pot entregar
els trastos. No vull entrar en'.61
fons de la qüestió, però lo cert ès
que fa temps que viven de prome-
ses i que no cobren. Una Banda, la
felanitxera, quan va demostrar a
Capdepera que era la millor de les
illes guanyant un dels primers pre-
mis. La problemàtica ve d'enrera...
Ja són quasi dos anys que les sub-
vencions no arriben... I la veritat
és que els músics no guanyen ni
per sabates. Es una afició/passió
que duen dedins i fan sense cap
mena d'interès lucratiu. Ara han
tirat la capa en el hou. Diuen que
si no s'arregla la situació, que fins
aqui han arribat! Trist, ?Milt trist

que les coses arribin a aquest punt.
Ens queden poques coses en aquest
poble, però encara en quedaran 111e-

nys i per si no bastas, els ertnituns
de Saut Salvador se'n van per no
tornar. Aixà darrer ein posa el cor
dil7S Ill1 puny de rabia, d'importan-
cia... Francament , lamentable...

Bones festes? Ho veurem va dir
es cago... De totes maneres, pau per
a tots ... Pere) ja ho sabeu, això no
depèn de nosaltres molts vegedes.

• Dc FUTBOL en xcrrarem a lo
darrer, si tenim temps.
a A GUILLEM TIMONER lo te-

nemos muy olvidado en nuestra
CIUTAT, pero en MALLORCA —y
espero que en Espanya— lo recuer-
dan con gratitud. El canal de tele-
visión de Palma, CANAL 37, le ha
dedicado bastante tiempo. En el
programa «AQUESTA ES LA SEVA
VIDA» un «remake» de aquel añejo
programa de televisión española
que si mal no recuerdo presentaba
Jose Luis Barcelona, donde ya fue
protagonista, ahora lo ha vuelto a
ser. Y según me cuentan el mismo
programa ha tenido que ser repeti-
do unas cuantas veces a solicitud
de los telespectadores. Guiem...
¡Bones Festes!

• Comprendo los esfuerzos que
hacen los del «CENTRE CULTU-
RAL» felanitxer, pero también com-
prendan 'que si las informaciones
no mc llegan a tiempo no hay cris-
tiano que las pueda dar a conocer
en su momento. Es más, casi siem-
pre me pillan a contrapie.

(Passa a la pàg. 6)

RESULTATS
Iniciació

Club Atletisme Alcudia A, 1
Apa C. St. Allons A/B. Can Biel, 0

Benjamins
Apa C. St. Alfons A/P. Hens, 3
C. D. Molinar, 4.
C. Att. Alcudia, 4.
Apa C. St. Alfons, B, 2.

Alevins
C. Sagrado Corazón, 8
Apa C. St. Alfons A, 2.
Apa C. St. Alfons B/V. P. Cari, 10
C. Maria Aguiló, 1.

Infantils
Apa C. St. Alfons A, 3
C. Montision Atl. B, 3.

Cadets
C. D. Son Ferrer, 12
Apa St. Alfons, 1.
Setmana fluixa amb albibaixos

(tins els resultats. Els més petits
jugaren a Alcúdia i perderen per la
minima. El combinat patrocinat per
Bar Can Biel, lluita de debò tot el
partit sense trobar el nord. Juga-
ren: Cristóbal, Xisquet, Hayo, Alex,
Vidal, Andreu, Uguet, Mateo, Da-
vid, Sebastià i Julián.

Bon partit dels braus jugadors de
Xesc Blanco, que sortiren colpejats
de per tot, ja que eis locals gua-
nyant de 3-2 perderen un partit que
tenien ben enfocat, però l'arbitre
Gómez eis fou clarament advers,
cosa que indigna molt el públic. Els
gols foren de J. M. Cañas (dos de
falta directa i Guillem Huguet). Ju-
garen, Joan, Raimundo, Jonathan,
Carias, Huguet, Lluís, Manresa i Co-
ronado.

Els Benjamins B de Pere Joan

ho pogueren puntuar clins el pave-
116 d'Alcúdia. Els gols foren de Kiko ,
Sierra i Javier Ramallo.

Els Alevins A percleren per 8 a
2 amb l'equip del Sagrado Corazón,
en un partit a la primera pari
del qual els jugaclors es veren sor-
presos. El petit Xavier i en M. A.
Fontanct marcaren eis gols. Juga-
ren, Juanjo (1), Vicenç (1), Colau
(3), Carolina (1), Coves (2), Xavier
(3), M. A. Fontanet (2), Binimclis.
(1), Torneo (1) i Pedro (1).

Quin recital de joc i gols a càrrec
clels jugadors de Toni Prohens!, que
demostraren un nivell altíssim. Els
gols foren d'Adrián, Vidal (2), Toni
Pou, Martin (2), Santi (2) i Ruben
(2). Jugaren, Manuel, Ruben, Adri-
an, Guillem, Pedro, Toni, Vidal,
Santi i Martin.

Empat clins Sa Mola ciels infan-
tils A de Federico Floro; els locals
s'emportaren un punt clins un par-
tit jugat de poder a poder. Jaume.
Cira (2) i Llorenç Páramo, marca-
ren els gols. Jugaren, Richard, Pá--
ramo, Pep, Domingo, Cira, Esteban,
Salvador, Francis, Pedro i Maimú.

Lamentable actuació ciels Cadets
clins Son Ferrer, on el co-líder go-
leja facilment els felanitxers. Les
baixes foren notables i el capita
Antoni Cañas, marcà el gol de l'ho-
nor.

LO MILLOR.— El Nadal que s'a-
costa. L'organització te previst un
torneig a Sa Mola els dies 26 i 27.

LO PITJOR.— La mala actuació .
cle l'arbitre Sr. Gómez dissabte pas-
sat.

Escriu: Marino Talavante
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Un gal ds nzi,o no bastd para guitar
el mai sabor arbitral

Felanitx, 1 - Génova, 1

acomiadament d'any
L'Autocares Grimait, a la fase final de Mallorca

Más gente de la habitual, debido
n la hinchada visitante que se des-
plazó a Felanitx y a la tarde so-
leada.

Felanitx: Matías, Sampol, Gela-
bert, Borras I, Toni, Caldentey, Fe-
lipe, Nico, Alfonso, Oliver y Nando.

Arbitro: Grimait Guerrero. No
convenció a nadie. Mostró la tarje-
ta amarilla a Gelabert, Tolo, Oliver
y Vicovic. Roja directa a Luis, Nico
V Diego. En el min. 65 suspendió la
contienda por espacio de 17 minu-
tos, ya que la Guardia Civil estaba
atendiendo un accidente. Se retiró
al vestuario y dejó a los jugadores
,en el terreno de juego.

Goles: 1-0 Nico desde el medio
campo (min. 42). 1-1 Luis de cabe-
-za (min. 50).

Partido jugado de poder a poder,
sill excesiva calidad y con perma-
nente emoción, pudiendo ganar
cualquiera de los dos equipos ya
que gozaron de buenas ocasiones,
si bien el resultado puede conside-
rarse justo.

Cada chi) aprendemos cosas nue-
vas en el fútbol, ya que todo el
mundo se toma su propia ley y la
aplica según le convenga. En el
campo un arbitro, aconsejado por

, propio padre, en plan linier.
Equivocaciones traducidas en «sa-
clues neutrales»... Y un directivo
que.dice•que los periodistas no de-
ben entrar. Y eso: que nuestro in-
terús es casi nulo, ya me dirán...

¡Felices Fiestas!
MAIKEL

2.2 REGIONAL
S'HORTA, 2 - COLONIA, 3

DERROTA INJUSTA!

Derrota injusta del conjunt local
si tenim en compte la gran segona
part que realitzà, que com a minim
es mereixia un empat; però la mag-
nifica actuació del porter visitant va
impedir que els de S'IIorta tornas-
sin fer un gol en els minuts finals.
Gols de Ramirez i Ian. Aquesta set-
mana tenim jornada de descans i pel
dia 3 de gener, partit de maxima ri-
valitat a Cas Concos.

EL C.D. STIORTA DE DOL
El jugador de 2. a Regional Bernar-

dino Pons Palomares «DINO», va
morir l'ohrabaixa de diumenge pas-
sat, víctima d'un accident de circu-
lació que tingué el dissabte, degut
al qual va sofrir fractura de crani.

Dino anava d'acompanyant en un
cotxe, juntament amb els dos ex-ju-
gadors del S'IIorta Desi i Joan Ra-
món. Bernardino Pons tenia 25 anys
i es va iniciar a les files dels Infan-
tils de S'Ilorta, ara fa 10 anys. Amb
aquesta mort ja són dues en un mes
les que hem de llamentar, ja que
també morí el jugador infantil Juan
Dimas.

Que descansin en pau.

JUVENILS
ALCUDIA, 1 - FELANITX, 1

L'equip de Joan Adrover aconse-
gui un brillant empat en la seva vi-
sita a Alcúdia. En David Frias va
jugar possiblement el darrer par-
tit com a jugador del Felanitx, ja
que el Reial Mallorca esta molt
interessat per ell i ja podem anun-
ciar el seu imminent fitxatge. Dia
17 de gener jugaran contra el Pe-
tra en Es Torrentó. Alineació: Ló-
pez, Santi,. Tomeu, Juanpe, Frias,
Guillem, Estrella, Petti, Basi lio i
Francis (Roque i Páramo). Gol de
juanpe.

S'HORTA, O - MARGARITENSE,
Empat a zero, en un partit igualat

en el que el S'Horta es mereixia un
gol, per() la fèrria defensa del Mar-
garitense impedí en tot moment que
s'aconseguissin els dos punts. Per
tant el punt aconseguit podem quali-
ficar-lo de molt important, si ens fi-
xam en la bona classificació del
Margaritense.

CADETS
FELANITX, 5 - ATCO. ALARÓ, 2

Partit de clar clomini local, on
els allots de Joan Campos varen
golejar un fluix Alaró. Descans fins
dia 9 en que es desplaçaran al ter-
reny de Ses Comes de Porto Cris-
to. Alineació: Acosta, Risco, Cristó-
bal,,Mut,-Javi, Manolo, Mateu, Juan-
jo. J Soler, Esteban, . Oscar (Por-
•as, Simón, Nico, Miguel Angel).
Cols: Oscar (2), J. Soler (2) i Mi-
guel Angel.

CONSELL, 2 - S'HORTA, 1
El S'Horta arriba a Consell segur

de guanyar, ja que el Consell no ha-
via guanyat cap partit, i encara que
començas marcant es va confiar
massa, cosa que aprofità el Conseil
per donar la volta al marcador. Gol
de Guillem.

INFANTILS
FELANITX, 2 - PORTO CRISTO, 2

Si els felanitxers haguessin gua-
riyat aquest partit serien cls líders,
però nonis pogueren empatar a
dos gols. Amb un gol ben matiner
del «Bakero» Nadal i un altre de
«Hristo» Valentin que situaren el
Felanitx amb avantatge feu pensar
en la victòria. Pere) el Porto Cristo,
ben dirigit per Jaume Mut es va
refer i va empatar quan mancava

minut pet final del partit. Des-
cansen fins cija 9 de gener, que es
desplaçaran a Algaida. Alineació:
Paco, Sergio, Andres, Joan, Sim ó,
Enrique, T. Obrador, T. Nadal, T.
Vidal, Valentin i «Futre» Alcolea
(Oliver i Nico).

PETRA, 4 - S'IlORTA, 1
L'equip de S'Horta acudí a Petra

amb numeroses baixes, degut a que
alguns jugadors estan de viatge, per
lo tant no es extrany que perdessin.
El gol fou marcat per l'equip petrer
en pròpia meta.

RESULTATS
Cadets:
ARTA, 	 36
jOAN CAPO/AUTOC. GR1MALT, 66
hive/zits:
IMPRENTA BAHIA, 	 45
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 74
Sèniors masc.:
SON CARRIO,	 48
.0AN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 38
Sèniors fem.:
CAMPANE	 43
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 50
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 78
CA S'ESPERDENYER,	 51
Partit atrassat sèniors masc.:
SANTANYI,	 71
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 42

COMENTARI
La jornada tornà ser molt positi-

va. L'únic equip que erra fou el de
seniors masculins. S'obtingueren
tres triomfs a domicili i el conjunt
de 3. dona la passa definitiva de
cara a la seva classificació per a la
fase final de Mallorca. Entre 21
equips participants, ja es troba en-
tre els 6 millors. --

Els CADETS lograren un nou
exit amb la victòria, a camp contra-
ri, per una diferencia de 30 punts.
El resultát al descans era 14-23, pe-
rù als tres minuts del segon temps
era de 23-25. El parcial dels dar-

BENJAMINS

CARDASSAR, O - FELANITX, 3
Excellent victòria de l'equip que

dirigeix en Pere J. Vaguer i que els
colloca als primers Hoes de la clas-
sificació. Aquest equip tornara ju-
gar el dia dels Reis. Alineació: Os-
car, Juan, Pedro, Pinto, J. Vicente,
Miguel Angel, Ismael, Kiko, Toni,
Carlos i Jose Garcia (Txema, Ma-
ties i Jaume). Els tres gols els va
marcar el pichichi Jose Garcia, i
ja en du vint en quinze partits.

S'HORTA, 3 - SANTANYI, 4
Mal partit del S'Horta que cedí

dos punts davant el Santanyí, que
vengué a aconseguir algun positiu.
Amb aquesta derrota el S'Horta bai-
xa posicions. Gols de Carlos, Gonza-
lez i Alex.

El C.D. S'Horta els desitja unes
bones festes de Nadal i feliç Any
Nou, esperant que el S'Horta aconse-
guesqui lo millor.
FUTBOL CANTERA

A partir cl:nquesta setmana vo-
lem establir una classificació per a
determinar mitjançant una pontua-
ció, el millor entrenador i els rni-
llors jugadors de la cantera felanit-
xera.

Millors entrenadors, Pedro J. Va-
guer (Benjamins) 3. Juan Campos
(Cadets) 2. Joan Actrover (Juvenils)
1

Millors jugadors: Jose Soler (Ca-
(lets) 5. Jose Garcia (Benjamins)
4. «Goiko» Oscar (Cadets) 3. Tot
l'equip juvenil, 2. Andres Martin
(Infantils) I.

rers 17 minuts, 13-41, de meravella.
Florian s'acosta novament als 30.
punts (27). Es tracta d'un resultat
que els mante en els Hoes de da-
vant.

L'Impremta Bahia no resulta gai-
re rival per uns inspirats JUVE-
NILS que jugaren un seriós encon-
tre. L'avantatge provenia ja des del
principi del partit (9-23) i en els 7
minuts finals se remata la feina
(1-21). Cesar torna ser l'encistella-
dor de sempre (32) i tingueren una
magnífica actuació la resta de com-
ponents.

Els SENIORS MASCULINS han
jugat dues vegades a camp contrari
'amb resultat negatiu. Dijous, dia 17,
o - Santanyí, realitzaren la pitjor ac-
tuació de la temporada, especial-
ment a la La part, en la que rebe-
ren una bona lliçó d'uns santanyi-
ners força inspirats i que no erra-
ven res (43-13). Les ganes posades
en cl segon temps serviren, al man-
co, perquè la diferència no augmen-
tas.

A Son Carrió jugaren amb ales
inspiració, pet-6 l'arbitre no castiga-
va la duresa del joc local i els fe-
lanitxers tenien moltes dificultats
per anotar. Unicament Salva troba-
va amb certa facilitat la cistella (17
punts). 'La lesió a un turmell de
Bernardi, en els primers minuts, és
l'aspecte més negatiu del partit.

Les SENIORS FEMENINES, di-
rigides per Xisco Gonzalez, aprofi-
taren les oportunitats. Venceren al-
tre cog j feren la más alta anotació
de la temporada (50) amb una Car-
me Vivancos força efectiva (23)
com una de les peces clau de l'en-
contre.

L'equip de TERCERA ens obse-
quia altre cop amb un bon partit,
i ajxò que la pista no estava per fer
filigranes degut a la humitat. Des
del principi manifestaren la seva
superioritat i s'arriba al descans
amb 39-25. El parcial del segon
temps fou calcat (39-26). En els
darrers minuts s'oferiren als assis-
tents jugacles força espectaculars.
Els deu jugadors tingueren una ex-
cellent actuació i, a més, tornaren
puntuae tots amb un fenomenal
Guilieni Amengual (26) que també
destaca en els rebots (19). Es trac-
tava del nove partit guanyat dels 10
jugats. Efectivament, l'any 92 ha
acabat amb un extraordinari balanç
per I'Autocares Grimait.

Anotadors
Cadets: Florian (27), lIugo (11),

Esteva (8).
Juvenils: Cesar (32), R. Boyer

(15), A. Veny (10), A. Barceló (9).
Seniors masc. (Santanyí): Ber-

nardi (11), Jordi S. (10), A Veny
(8), Gaspar (6).

Seniors masc.: (Son Carri6): B.
Salva (17), Xisco Adrover 6), Pep
Sánchez (5).

III Divisió: G. Amengual (26), M.
s. Perelló (9) , R. Lladó (8), M. Ju-
lia (7), P. J. Fullana (7), S. Rigo

(Passa a la pàg. 10).



S'acosta Nadal i tots feirn qualque
regal. Mountain Sport també en fa,
degut a les fcstes i a la seva recent obertura farà gran varie-
tal d'ofertes en bicicletes MUNTANYA i arlicles d'excursió

MOUNTAIN SPORT vos ofereix
qualitat i bon servei

MOUNTAIN SPORT
FELANITX

GRAN OFERTA AMB LES
	

Via d'Ernest Mestre, 21
BOTES DE MUNTANYA CABRIT

	
Dir.: Joan Ramon Borday

Pizzeria-Restaurante ((Don Pepone»

CA'N TONI
Les desea unas Felices Fiestas

y próspero Arlo Nuevo.

CENA DE NOCHEVIEJA Y COTILLÓN
PARA RESERVA DE MESAS,	 TEL. 825200

Nuevo Fiesta MANGO
. eS

TOifSa 1)9

VEN A PROBARLO 
Motor Felanitx, S. L.

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

FELANITX

La LEN és negociable
Una cosa es negociable si es sus-

ceptible de compra-venda. No cap
clins el cap de ningú que el futur
del paisatge de les 111es sigui nego-
ciable. Fa mesos que els mitjans
comunicació s'han fet ressò de la
negociació entre el PP i l'UM per
desprotegir Ines o no tant el que la
Llei d'Espais Naturals va preservar
el gener de 1991. Negociar es defi-
neix corn tractar d'un afer amb un
altre o altres per procurar de re-
soldre'l favorablement. En definiti-
va es tracta que el PP i l'UM volen
fer negoci, per això han negociat i
qui fa negoci es aquell qui obté
guany d'alguna cosa.

Horn no entén massa el que esta
passant. Per una part el PP diu que
volen modificar la Llei d'Espais Na-
turals perquè ho varen prometre al
seu electorat, per atra part -si re-
passam les desproteccions ,que •es
pretenen fer, s'evidencia que hi pro-
mesa no anava per tot l'eleetorat
del PP, anava per uns pocs elec.tor
amb noms i llinatgcs, entre ells el
propi president del PP. La majoria
silenciosa en sap ben poc de les
arces que es pretenen desprotegir.

També resulta sorprenent la pre-
tesa modificació proposada al ter-
me de felanitx n es - yolen despro-
tegir Ses Mamelles (rues concreta-
ment, el Puig a.nornenat de Ses Ma-
melle) I cl MOtin no é$ Altre que
l'existència d'un camp de golf cófig-
trun iiiegalment i que va deixar pe-

f- una part del Puig. I ara ve lo
136: per legalitzar aquesta situació
Ia Comissió Insular d'Urbanisme
declarar l'interès social del camp
de golf amb la condició que el tros
que havia envaït l'Espai Natural es
tregués. L'absurd de la situació és
que els promotors, mirau per on,
han presentat un projecte excloent
Ia zona que envaïa l'Espai Natural.
Horn es demana, que te ara el Puig
de Ses Mamelles que forçosament

LI volen clesprotegir? Es evident
que es una qiiestiú de pilotctes.

Desconec amb la mateixa precisió
les altres preteses modificacions
però, darrera totes hi ha uns inte-
ressos negociadors i aquí rau el mal.
Corn pot ser que to cl territori de
les nostres les sigui un territori en
venda en mans d'uns negociadors
mal anomenats politics? El nostre
territori te un mal futur si per ne-
gociar s'ha de passar fins i tot per
damunt la Normativa Comunitaria
amb contumacia. Compartesc l'opi-
fie de la eatedratica de Dret Inter-
nacional Rosario Huesa Vinaixa, que
aquesta actitud pueril i caparruda
suposarà cl descrèdit del nostre
Parlament davant la Comunitat. Eu-
ropea i davant la gent normal d'a-
questa terra. Aquesta actitud no
mena en lloc i incita a la desobe-
diencia civil dels ciutadans. Amb
quina legitimitat ens poden exigir

paguem els nostres arbitris si
han de servir per convertir et Parla-.
ment de la nostra Comunitat amb
un Mercat illegítim? La grotesca i
ridícula situació fa que el Parla-
ment sembli, més que un mercat,
una taula de joc, on ludOpates de-
clarats es juguin el futur de la vida
del nostre territori. Malament ho te-
nim si la majoria lacònica segueix
votant PP i UM, a damunt la taula
de jcç prest hi posaran les nostres

Som un illús pensant que la ma-
joria silenciosa cobrarà la paraula

Y:clavant fets com aquests i que
aquest preu tan alt d'arribar a mo-
dificar la LEN, s'ha pagat perquè
alguns no votin mai més a PP i a
U.M. Iliús de mi.

Bartotneu Obrador i Adrover

VENDO SOLAR en Portocolom, C/.
Pizarro.
Informes, Tel. 825274.

Es Port Bàsquet Club
de Portocolom

Darrers resultats en la categoria
d'Infantils femenines:
Ses Salines, 14 - Es Port, 27
Binissalem, 19 - Es Port, 33
Santanyí, 26 - Es Port, 41
Juan de la Cierva, 22 - Es Port, 6

Partits amb bons resultats com
veis i que ens permeten una bona
situació a la taula classificatória.
Les nines de Torri demostren que es-
tan en bones mans i que responen a
Ia perfecció els plantejaments del
Club. Esperem que segliesqui així la
resta de Lliga. Molts anys Torri i
companyia.

SENIORS DE 2.a FEMENINES
Les sêniors de 2.a estan passant

una mala ratxa pet-6 en certa mane-
ra comprensible ja que En Pere està
provant totes les jugadores i rees-
tructurant l'equip de cara a la Lliga
que és el que més interessa. Espe-
rem que tot surti bé i que aconse-
guesqui els seus objectius.

Es Port Bàsquet Club vos desitja
a tots unes bones festes.

AN-PE

SE VENDE AMARRE en Marina de
Cala d'Or. 8 x 3 m. Tres millones
de ptas.
Informes, Tels. 581844 y 581667.

TENC SOLAR a primera línia a Por-
tocolom que cediria a canvi d'o-
bra.
Informes, Tel. 581782 (vespres).

Judo 

COMPETICIÓ
El passat cap de setmana es va ce-

lebrar a Palma el TROFEU FI
D'ANY A.B.E.A.M. de JUDO, en el
qual la Sala de Judo Felanitx fou
representada per 5 judokas de 13 i 15
anys. Cal destacar que tots tingue-
ren opció a les proves finals en el
seu diferent pes i edat, quedant aixi:
Jr. José Feo. Montañés, 2n. Antoni
Obrador, 3r. Tomeu Massuti, 3r. Ma-
teu Monserrat, 3r. Miguel Coll.

Rebin tots ells la nostra enhorabo-
na que també feim extensiva als ju-
dokas d'aquesta escola que aprova-
ren l'examen per a cinto marró:
Antoni Obrador, Francisco Monta-
ñés, Julia Guerrero i Antoni J. To-
rres.

$1 BASQUET
(Ve . de la 'lag. 9)

(6), A. Oliver (5) D. Boyer (4), A.
Obrador (3)„ B. Nadal.

Séniors fem. C. Vivancos (23)„
Azucena (10), M. Estelrich (5).

Aquesta jornada
Hi ha descans absolut a totes

categories els dies 26 i 27 .
Algunes competicions se reanuda--

ran el cap de setmana següent (2/3
de gener). Dia 3 jugaran els dos
sèniors masculins; els de provin-
cial a felanitx el Pla de Na Tesa,
i els de 3?, a ANDRATX, penúltini
partit de la La fase.

LARRY CISTELLES




