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-Diumenge que ve, festa de la Mare
de Nu de Sant Salvador

creat un Patronat del Santuari

El Coso, deu anys de disbauxa
El Coso fou un any més el prota-

gonista més significat de la festa
en el component de disbauxa que du
implícita com manifestació lúdica
d'abast popular, i la seva presencia
renouera, colorista i un xic imper-
tinent, dona una vegada més el to
singular que ha caracteritzat la dia-
da felanitxera de Sant Agustí des
de fa deu anys.
Si, enguany s'han complit deu anys

d'aquesta comparsa que reneix. jun-
tament amb la «kika» cadematina-
da de Sant Agustí i es dissipa vint-i-
quatre hores més tard, després
d'omplir la població de música i
cridòria. d'atiar el foc de la verbe-
na i d'abrivar l'afició a la tradicio-

El passat dia 21 d'agost es va dis-
putar a la comarca de Felanitx la
tercera edició del «Campionat de
Caça amb cans eivissencs». Parti-
ciparen un total d'onze guardes,
tres més que l'any passat, senyal
que la cosa va a més. Un altre ve-
gada més ramie Bernat Julia va
guanyar amb molta diferencia, i es
que el reputa li sap es tirinyoc a
aquest art de caça.

Participaren: Joan Obrador (Es
Puig de Sa Corantena), Miguel Car-
dell (Son Terrassa), Jaume Artigues
(Es Puig d'es Cero), Damia Boyer
(Es Puig -de-Can -Bon Jesús), Marc

nal i única cursa de bous que acull
aquesta placeta de toros que refor-
má fa ara 80 anys D. Joan Batle.

La presencia del Coso dins les fes-
tes ha estat calibrada de molt dis-
tinta maenra pels diferents sectors
---sobre tot politics— de la comuni-

tat felanitxera perquè sempre ha
adoptat una actitud critica vers els
governants i el seu aire anar-
quic no encaixa dins certes mentali-
tats. Pere, la veritat es que ens ha
semblat sempre una nota extraordi-
nàriament simpàtica i vital que re-
dimeix en certa manera la festa
d'una apatia que havia esdevingut
crónica.

Molts anys El Coso, que no decai-
gui el seu entusiasme.

Vadell (Son Proene), Joan Mestre
(Can Gelat), Jaume Vaguer «Raiill»
(Mola d'en Bordoy), Bernat Julia
(Sa Mola de So N'Herevet), Guillem
Maimó ( Son Bennassar), Joan Ju-
lia (Puig de Sa Coma), Bartomeu
Nadal (Sa Pleta de Ca N'Alou).

La classificació als primers Rocs
quedà de la següent manera:

Ir. Bernat Julia, 2n. Jaume Arti-
gues, 3r. Guillem Maimó i 4t. Da-
mià Boyer, que queden tots quatre
classificats pel pròxim Campionat
de les Balears.

Per clausurar aquesta edició tin-
gué- Hoc- un berenar de- gerrnanor a

Diumenge que ve, dia 12, se cele-
c''/1 brarà la festa del 59 aniversari de
a- la coronació pontifícia de la Marec.Q de Déu de Sant Salvador, la festaz
."•2%per excellència del nostre santuari.

Després de cent-un anys sota la
custódia dels Ermitans de Sant Pau

Sant Antoni, ara Sant Salvador res-
z,' ta des de finals de l'any passat sota
el control directe del Bisbat i, per
delegació, de la Parròquia de Fela-
nitx. Per cert que en aquest sentit,
tot i que creim que no se li ha do-
nat gaire publicitat encara, sabem
que s'ha constitult una comissió o
patronat, presidit pel Rector de Fe-
lanitx,• que té cura de l'administra-
ció del Casal i que haurà de proveir
tot el que a ell es referesqui tant
materialment com espiritual.

Quan els ermitans manifestaren'
la seva intenció de deixar el santua-
ri, es féu una comissió integrada
pels sacerdots de la parròquia i d'al-
tres de bressol felanitxer dissemi-
nats per les esglésies de Mallorca,
amb la finalitat de cercar una solu-
ció, la millor possible, per assegu-
rar la custódia j manteniment de
Sant Salvador. Ens consta de que
se n'apuntaren diverses —de solu-
cions—, de diferent abast, per() fi-
nalment s'adoptà la de posar-hi un
donat.

Fou un bon camí i a més creim
que una gran sort trobar les perso-
nes que exerceixen ara aquest car-
rec, ara be, no ens enganyem, no es
aquesta la solució óptima, ni en l'as-
pecte material ni en el caire espiritual
o pastoral, a menys que el Patronat
que s'acaba de constituir sàpiga im-
primir aires de renovació al san-
tuari.

El canvi de tutela era una ocasió
magnífica per replantejar la funció
de Sant Salvador dins el marc ge-
neral de la pastoral diocesana, per?)
això implica un projecte que no sa-
bem ben be si el Bisbat s'ha traçat
de deb?), ja que pels indicis, sembla
que s'ha conformat en solucionar
puntualment el problema de gestió

«La Punyalada» on esta ubicada la
Societat de Caçadors de Felanitx,
amb l'assistència del Batle i el re-
gidor d'esports. S'agraeix als pro-
pietaris de les finques la seva des-
interessada collaboració.

MAIKEL

del santuari a nivell basic.
Queda doncs el Patronat de Sant

Salvador --òbviament que amb el
suport diocesà— com institució espe-
cífica per abordar una empresa que
pot ser tan engrescadora com vol-
gueu, pert) que també es pot
tar a solucionar només les qüestions
més primordials.

El nostre desig com felanitxers
seria que Sant Salvador, com un dels
santuaris més grans de l'illa, asso-
lís una funció eficaç al servei de la
comunitat cristiana mallorquina i
en aquest sentit estimulam el nótt
Patronat perquè no es conformi a
subvenir només les seves necesSi-
tats basiques —que són moltes— si-
nó que vulgui impulsar-lo cap a
aquesta funció ideal que hem apun-
tat.

M■11.

S'estrenaren els
.Goigs a Sant
Agustí

La festa religiosa de Sant Agusti
conserva el seu esplendor arcaic i
fa rutilar un cop a l'any el temple
imponent de hum i daurats, mentre
l'orgue i la Coral de Felanitx revi-
ven l'antiga i retórica partitura del
Pare Aulí.

Enguany foren vint els sacerdots
que concelebraren a l'ofici del Sant,
presidits pel rector de la parròquia
Mn. Miguel Serra i l'homilia fou a
càrrec de Mn. Jaume Obrador de
Cas Xamarrí.

La Coral estrena els goigs de Sant
Agustí, amb lletra de Joan Maimó
música de Mn. Bernat Julia, uns
goigs que han estat editats dins la
collecció «Coses nostres» i que fore»
distribuïts entre els assistents.

A primera fila, davant el banc de
l'Ajuntament i en sengles reclinato-
ris, assistiren a l'ofici el President
Cariellas, el Batle de Felanitx, la
Consellera de Cultura del CIM Pilar
Ferrer i el Delegat d'Esports d'a-
quest mateix Consell Andreu Riera.

Els Cavallets, a sortida de missa, •
ballaren quasi totes les variants
del seu repertori.

Caça: 3r. Campionat de Felanitx de Caça amb cans eivissencs

¡Bernat Julià una altra vegada
campió!
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Dis. 4 St. Moisès
Diu. 5 Sta. Obdúlia
Dill. 	 6 St. Petroni
Dim. 7 St. Pàmfil
Dim. 8 Nativ. M. de Déu
Dij.	 9 St. Pere Claver
Div. 10 St. Nicolau de Tolentí

LLUNA
Quart minvant dia 9

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners
R les 6.45 (excepte dissabtes). 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i les-
t:us, a les 8, 14 I. 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-
elk Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 1 1930.

n. Diumenges 1 festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 9'30, 14'45 i 1730
h. Diumenges i festius, a les 930,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Tots els
dies a les 6'30 h. i diumenges un
ms a les 1115 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'llorta: 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
D tumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)

Tels. 582904-581188

Ambulancies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urOncies
Guardia Civil
Servei de grua
Centre primers auixlis
Creu Roja

580254
580096
827474

202222

ITlaten Binimelis Roig
va morir a S'Iforta, dia 28 d'agost de 1993, a l'edat de 80 anys,
havent rebut els stints Sagraments i la Benedicció ApostOlica.

Al cel sia
la seva !ilia Antimia; lill politic Josep Bonet Grimalt: iit".ts N1." Ventura, Nlarc Josep (metge),

NI." Sebasliana i NI." Antonia; ii(As polities Hare! Alabaree, Antoni Adrover i .loan Ordóñez; renC.ts,
NI." .1ntônia, Itafel, NI." Boma, NI." del Nlar i NI:' 1:rancisca; final Nlateu Itoig; germans Itarel, Catalina,
Bat - lumen, Nliquel i Antoni; germans polities, nebots, eosins i els altrcs familiars vos demanen que
volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortuèria; C. Iteetoria, 5 - S'llorta

Magdalena Iladal Illaimó
(Pulida)

va morir a Portocolom, Cl (lia 28 de d'agost de 1993, a l'edat de 92 anvs,
havent rebut els sank Sagraments i la Benedieeiô Apostediea.

Al cel sia

Les seves nebodes, Isabel Nlonserrat Nadal Vda. de Gomila, Catalina i lsi tal Gam ila, nenots,
eosins i eis :titres parents vos demanen que volgueu tenir-la present en les vostres pregies.

Casa mortuòria: C. Cristòfor Colom, 32 - Portocalom

FELANITX

L'AULA D'ESTIU
Sr. Director:
Tan sols quatre raffles per dir que

e. ns parexeria magnified la realitza-
ció de l'aula d'estiu —que d'una
manera tan elogiosa comentaven un
grup de pares i mares, dissabte pas-
sat—, si el nostre Ajuntament fos
«dinàmic» en qualque cosa més que
en l'organització d'una aula d'estiu.

Un ajuntament que ha hagut de
fer un prèstec de 60 milions de pes-
setes per poder fer front a les ne-
cessitats mês urgents, que té sense
resoldre any rera any, un munt de
problemes que afecten d'una forma
greu la totalitat dels habitants, i es
gasta alegrement més de 500.000
ptes. per entretenir durant unes set-
manes dues dotzenes d'atliots, nol-
tros creim que no pot qualificar-se
de dinàmic, situ') de poc previsor
irresponsable.

No dubtam que els nins que hi as-
sis tiren s'hb passaren de lo millor;
per?) creim sincerament que les fi-
nances actuals de l'Ajuntament de
Felanitx ¶10 estan per permetre's
aquestes alegries, en no ser que pen-
sin que ja res no té remei i... «a un
negat donau-li aigua».
Un altre grup de pares i mares.

UN ACTE ‘'ANDALIC

Sr. Director:
Molts ja sabran de l'acte vandà-

lic que tingué floc a la verbena de
dia 21, del que m'agradaria no fer-
ne una crítica, sinó una manifesta-
ció de rebuig.

A la verbena hi actuaven en Je-
sús Vázquez i 0.11K. a més d'altres
grups, per?) els dos anomenats, so-
bre tot el primer, varen ser vícti-
mes del Ilançament de temátigues,
ous j altres herbes acabant inelús
tirant pedres a Jesús Vazquez, i jo
em ciernan:

És que els nostres municipals no
s'adonaren d'aquest succés? Que si
no fas que el cantant es va retirar
l'haguéssin apedregat de mala ma-
nera. Unes veus diuen que varen fer
de no veure-ho j altres diven: «Que
havíem de fer?». Ens havíem de pe-
gar amb quatre-centes o cinc-cen-
tes persones?». Tots sabem que no
tots els de dins la pista eren parti-
daris de l'apedregament i que els
que ho feien no eren terroristes de
l'ETA, sino uns jovençans que no
tits agradava el cantant. I si rcalinent
hi havia tanta gent, perquè ne es va
posar la seguretat a raó de la gent
que hi havia? I si el vandalisme ha-
gués anat a més? Es que a més
dels imposts que pagam haurem de
llogar una empresa de seguretat
perqu;'-! els que tenim no ens defen-
sen?
I em torn demanar: Tal vegada

d'aquí a un temps haurem de xer-

rar de «caps rapats» de Felanitx?
Tal vegada els protagonistes del suc- "
cés no eren felanitxers, pera, i si ho
eren? Ês que no teniu altra manera
d'expressar-vos? Teniu cl cap tan
petit com per tenir coratge d'ape-
dregar un home fins al punt de que
l'haguéssiu pogut malferir? Si la
vostra rat') era que en Jesús Váz-
quez i O.B.K. no vos agradaven, per
quê vàreu anar a la verbena? I si
hi vàreu anar per veure els altres
grups, es que no hi altra lloc per es-
tar que la pista de ball?

Si les vostres raons eren de dis-
criminació d'aquelles coses que
s'han remorejat pert) que no són
realment fundades... més vos val-
dria demanar hora al psicòleg. Me
pareix molt be que no s'estigui d'a-
cord en segons quins ideals, però
crec que s'han de respectar.

I com a darrera cosa me deman:
Quin encarregat de festes és aquell
que amenaça en no pagar a Jesús
Vázquez per no haver acabat la se-

,va actuació? Qui- es aquell. enearre-
gat que no hagués sortit a dir unes
paraules en contra de l'acte que
acabava de prcduir-se? Tenia por
de les pedres? Per què obligava el
cantant a sortir? Per qué el paga-
ven? Nosaltres també pagam l'en-
carregat de festes i no va intentar
deixar gens be el nom de Felanitx
davant el grup i la gent de fora po-
ble.

La culpa del que ha passat no és
sols d'un, sine) de moltes més coses

tt;',	 (Passa a la pàg. 5)

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325
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El agua acechó la arid] pero San Agusiia
volvió a echar su capote

Eran las cinco, las cinco de la
tarde y por encima de los tejadillos
de la «Macarena», asomaban negros
nubarrones, tan negros quizás como
Ias intenciones de algunos de los no-
villos que esperaban que sonara el
clarín.

Todo hacía presagiar que íbamos
a tener agua «de debó, de valent»,
pero a medida que pasaba el tiem-
po, se it a despejando el cielo y se
iban poblando los tendidos de la pla-
• a. hasta registrar una excelente en-
tra da.

Se lidiaron cinco astados, dos de
Alvaro Matías, dos de Pedro Fuma-
do y uno de Melchor Izquierdo, que
dieron juego irregular y que estu-
vieron escasamente presentados y
pobres de cara.

El primer actuante de la terna,
Jose Calvo que vestía de azul ce-
leste y oro, recibió a su buen pri-
mer novillo por verónicas, alguna
de ellas tuvo enjundia, cogió los tre-
bejos de matar y se fue al centro
del anillo para brindar a la concu-
rrencia, e inició la faena con unos
pases por alto que fueron de tanteo;
a continuación instrumentó un par
de buenas tandas con la derecha, ya
que con la zurda no hubo entendi-
miento, pases de adorno para aca-
bar, y a sufrir de lo lindo con la
espada, ya que necesitó cinco pin-
chazos, una estocada fea que hacia
guardia y una entera que al final
dio con la res en la arena. Su labor
fue silenciada.

En su segundo burel, un berrendo
en negro que no fue bueno y que se
corrió en cuarto lugar, hizo su trá-
mite con el capote sin muchas ala-
racas, con la pañosa puso voluntad
e intentó sacarle algo que valiera
Ia pena, pero el cornúpeta se fue a
Ias tablas descaradamente y en ese
terreno hizo lo que pudo, que con
Ias condiciones de su contrincante
no era poco. Con la espada estuvo
algo más breve que en el anterior,
dos pinchazos, una estocada que
también asomó, y justo cuando do-
blaba la res oyó un recado. Silen-
cio.

En tercer lugar actuó el «cabalei-
ro» lusitano Vasco Taborda, que hizo
Ias delicias del público presente y
que vestía la indumentaria clásica,
o sea, «a la Federica». Le corres-
pondió en suerte un destartaladote
utrero de Fumado, que salió con
muchos pies y que con los rejones
de castigo le puso en alguna dificul-
tad, puesto que todos sabemos lo re-
ducido del ruedo para hacer el to-
reo a la jineta, pero se le advirtió
bastante oficio con las monturas y
su buen hacer fue corrigiendo las
dificultades que le presentaba la es-
trechez del ruedo. Buenos y vibran-
tes rejones de castigo, que dieron
lugar a no menos festejados pares
de banderillas, dando siempre el pe-
cho del caballo y quebrando en la
cara. El público se divirtió y más
cuando puso una serie de banderi-
llas cortas en sentido circular que
fueron muy aplaudidas; mató al se- SE VENDE CASA RUSTICA de 500
gundo rejón de muerte y aunque el m.2 edificados, con 2.000 m.2 de
animal tardó un poco en doblar, le jardin, piscina y 2 cuarteradas.
fueron concedidas las dos orejas. Precio 17 millones.

El triunfador- de la tarde fue To-	 Informes: Tels: 799737 - 580070.

Terra Iluenta

Els Balcans
El futur de Beisnia-Hcrzegovina

estava més que cantat, almenys des
de les planes d'aquest setmanari:
Belsnia ha deixat ja de ser un estat
unitari de dret, per passar a ser
—en llenguatge planer— una solu-
ció transitòria d'un «estat» inviable,
format per tres comunitats ètniques.
Més endavant, quan l'opinió pública
internacional —especialment l'euro-
pea— hagi oblidat una mica el con-
flicte balcànic, aquests territoris se-
ran fagocitats —de gnat o per for-
ça--- pels països veïns: Rrbia i
Croacia. Sarajevo, la ciutat més em-
blemàtica i ales castigada del con-
flicte, estara durant un any sota
l'administració i el control directes
de l'ONU. Després no se sap ben be
qué passara amb ella.

La guerra de Basnia ha estat una
guerra veritablennent crua i dura;
injusta, com totes les guerres i cen-
tre d'atenció de la comunitat euro-
pea, que no sabia ben be com re-
soldre el conflicte, almenys aparent-
ment. Ni les amenaces de l'ONU o
de l'OTAN, han servit per aturar
l'agressor serbi, que ha arribat fins
allà on volia arribar: guanyar la
guerra.

Amb la victòria militar dels ser-
bis es molt dificil que els organis-
mes internacionals prenguin mesu-
res contra els agressors i, molt me-
nys encara, que un tribunal interna-
cional de drets humans jutgi aquells
que han participat en crims contra
la Humanitat, genocides amb nom i
llinatges que la victòria militar con-
vertirà en herois en poc temps. No

Antonio Albons
TRANSPORTES EN GENERAL

Tel. 581677

Camión grande, medio y pequeño
con grua.

Plataforma para transporte maqui-
nana, grua y vehículos
averiados

SERVICIO A DOMICILIO
AGUA POTABLE: Cuba de 10.000 y 4.000 litros

ESTIERCOL PREPARADO y MATERIALES GRAVILLAS
CONTENEDORES 1 m.3

SE PRECISAN:
CAMAREROS (AS)

de septiembre a junio
INFORMES, TEL. 652367

De 8 a 10 mañanas

más Sánchez, que enfundaba un ter-
no corinto y ore, al cual le tocó en
suerte un bonito astado de pel . bu-
rraco que pertenecía a la gailade-
ría de Melchor Izquierdo, cual
fug manejable aunque manse) en
Landerillas. Con el percal el mucha-
cho estuvo aceptable y con Li fra-
nela salió decidido, pues le propinó
algunos muletazos con la derecha
de buena factura, atornillando las
zapatillas en la arena y tragando
paquete en algunos de ellos. A me-
dida que transcurría la lídia el ani-
mal hizo amago de rajarse en ta-
blas, pero el chaval le puso pundo-
nor a la cosa y le sacó algún que
otro muletazo, mas con la izquierda
no hubo acoplamiento salvo dos na-
turales que tuvieron son; mat5 de
una estocada algo delanteri11,1 y le
concedieron las dos orejas, 11 se-
gunda quizás algo benévola.

En el segundo de su lote, el últi-
mo de la tarde, que correspondía a
la ganadería de Alvaro Matías, no
pudo hacer mucho con el capote ya
que sufrió algún que otro arreón;
con la muleta intentó hacer el toreo
en redondo y digo intentó porque le
faltó rematar los pases por detrás
de la cintura como está «manciao»
aunque el bicho tampoco acababa
de pasar, pero a falta de eso, lo su-
plió con ganas y valor que llegaron
a los tendidos. La gente se le pasa-
ba bien y de eso se trata, que «ca-
ray»! Tiempo tiene y con(112.ones
también para hacerse un sitio entre
los «coletudos». Para doblat' al ani-
mal recetó una estocada al encuen

-tro un poco «feilla» y una , cai en-
tera, y dos orejas más al esocrtón.

Como decía en la entradilla, a: fi-
nal, el agua no hizo acto de pre-
sencia en el transcurso de la corri-
da y la gente se lo pasó como «tie
que ser», los del «Coso» dando bulla
y colorido y sus colegas «es bous»,
también. ¡Ah!! se me olvidaba,
este año los del Coso con charanga
incluida, que por cierto sonaba bas-
tante bien. Y hablando de sores,
como siempre, nuestra Banda de
Música, amenizó el espectáculo, con
sus excelentes pasodobles toreros.
Por último no quiero ponerme pe-
sado, pero considero que las tradi-
ciones y las buenas costumbres no
se deben perder, y es que este año
tampoco se guardó ese minuto de si-
lencio, que como era costumbre an-
taño se guardaba en. memoria de
Manuel Rodriguez «MANOLETE»,
que falleció el 28 de Agosto de 1947
en la plaza de Linares.

Por este ario nada más, sólo me
resta decir, que volvamos a cargar
Ias pilas e ilusiones y «fins l'any que
ve».

José M. San Nicolás

SE BUSCA SES'ORA para cuidar
en ferma.IF .

In formes,:Tel .` 58 I 960

vol dir això, pen), que la consciên-
cia internacional quedi tranquilla.
Qualque subordinat serà jutjat i re-
bra un castic exemplar, tal com suc-
eel amb alguns oficials de l'exèrcit .

nord-americà durant la guerra del
Vietnam, per() els veritables respon-
sables probablement fugiran de la
Justicia.

Tanmateix restigma de Bõsnia no
s'esborrarà fàcilment. No l'oblida-
ran ni els bosnis, ni aquelles perso-
nes de bona voluntat que, arreu del
mewl, han aservat com les potències
econòmiques i militars mundials han
permès un autèntic genocidi a les
acaballes del segle XX. L'Order
Mundial seguirà, poc més o menys,
intacte, però l'Ética Mundial ha re-
but un cop molt dur.

Antoni Roca

ALQULO PISO AMUEBLADO en
C/. San Agustin, 3 dorm., sala-es-
tar, comedor, terraza, etc.
Informes: Tels. 580201 - 824884.

CERC COMPANYS per fer la Ruta
Jacobea a peu des de Burgos, la
2.a quinzena de setembre.
Informació: Tel. 582659.

MINI BAR, frente al Ayuntamiento
de Felanitx, SE TRASPASA.
Informes en el mismo.

SE VENEN PISOS A PORTOCO-
LOM.
Informes: Tel. 825124.



informació

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 28:	 12-20-23-29-32-38
C:3 R:3

Dijous 2:	 7-10-154F-19-21
C:4 R:0

Bono Loto
Divendres 97:	 6-7-20-23-3948

C46: 14:7
Dill uns 30:	 942-18-2745-48

R:5 C:0
Dim arts 31:	 2-19-21-25-29-49

C:24 11:2
Dimecres 2:	 10-11 11 11  45-46

C:24 R:9

vida social
NAIXEMENTS

En Miguel NIassuti i Na Francis-
ca Sureda han estat padrins. Ja :era
hora. El seu 1111 Toineu, casat amb
na Maria Angels Cia, han estat pa-
res d'una nina que nomenaran M2-
rina, com pertoca a una familia que
en el Port viu quasi dins la mar.

Enhorabona.
o 

Els nostres bons amics en Nico-
lau Barceló Monserrat i na Carmen
Moyano Gonzalez, han vista alegra-
da la seva llar amb el naixement del
seu primer fill, una nina preciosa
que ha rebut el nom de Marta.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.

NECROLÒGIQUES
Dissabte passat, descansà en la

pau de Déu a Portocolom, a l'edat
de 92 anys, havent rebut els sagra-
ments, D. a Magdalena Nadal Mai-
mó, (de Ca Ses Pulides). Al cel sia.

Reiteram el.nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
a la seva neboda D.  Isabel Monse-
rrat, Vda. de Goinita i a Rs seves
renebo(les D. Catalina i I)." Isabel
Gomila.

* * *
El passat dia 28 d'agost, entrega

l'anima al Creador a S'Horta, a l'e-
dat de 80 anys i després de veure's
confcrtat amb els sants sagraments,
D. Mateu Binimelis Roig. Descansi
en pau.

Enviam la nostra més sentida ex-
pressió de condolencia a la seva fi-
lla D.  Antânia, fill politic D. Josep
Bonet i als altres familiars.

S'OFEREIX AL.LOTA per fer fei-
nes de la casa.
Informació a aquesta Administra-
ció.

EXTRAVIADA COLCI IA, hlanca,
confeccionada en agujas. Sc gra-
titicara su devolución con 15.(X)0
ptas. por ser recuerdo de familia.
Inf.: En esta Admón.
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Incendi en el puig de Sa Corantena
Divendres de la setmana passada,

ZI ls 'voltants de migdia, se declara
un incendi al peu del puig de
Corantena, al costat de la carretera
de Cas Concos, tot just passat el to-
rrent a ma esquerra.

Gracies a la rapida intervenció
dels bombers de Felanitx i LI ucina-
jor, dues avionetes «Dromedair» i
Li n helicúpter am h una hrigada con-
tra incendis, el fou sufocat
en unes dues hores i només afectà
una extensió aproximada de dues
quarterades de garriga amb pinar,
perquè un eami feu l'efecte de talla-
foes.

Se sospita que el foc es pogué pro-
duir a causa hosca Ileneada
sense apagar, un costum molt estés
entre els fumadors.

L'exposició de cavallets de Joan
Maim& estarà oberta fins demà

Degut al gran interès suscitat en-
tre el públic per l'exposició de ca-
vallets de Felanitx del pintor Joan
Maimó que es troba oberta a la Ca-
sa Municipal de Cultura, s'ha retar-
dat la seva clausura per demà a
vespre, de manera que avui dissab-
te i demà diumenge, encara es po-
drà visitar apuesta mostra.

El derby de someres
Aquesta fou una de les darreres

manifestacions de les festes i una
rigorosa novetat que capta l'atenció
d'un públic nombrosissim i hetero-
geni. I si l'expectació fou bona, no
ho fou menys la participació, ja que
foren més de cinquanta els quadrú-
pedes, entre les races distintes, que
hi concorregueren.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
XACOBEO 93.—L'excursió a San-

tiago de Compostela tindrà una du-
rada de 7 dies i sera del 16 al 23
d'octubre. La sortida sera amb avió
i el retorn en vaixell. Preu tot in-
ebbs, 48.900 pessetes (programes a
la Llar). Per a inscripcions, Miguel
Sastre.

A 6 km. de Felanitx, SE VENDE
RUSTICA edificable, de 1 cuarte-
rada, (7.103 m2) en término de
Manacor. Cercada de pared, lin-
dante con camino asfaltado. Pre-
cio, 850.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

SE VENEN PISOS A PORTOCO-
LOM.
Informes: Tel. 825124.

MINI BAR, frente al Ayuntamiento
de Felanitx, SE TRASPASA.
Informes en el mismo.

Tombats a la molsa

Ni un cèntim
Si ens diuen que Espanya es la suma de desset comunitats autânomes,

més les ciutats de Ceuta i Melilla, es evident que els titulars dels diaris
que es referien a la decisió del Consell Europeu atorgant a «Espanya sis
bilions de pessetes dels fons estructurals de desenvolupament regional de
la Comunitat Europea», no eren correctes. Sols deu comunitats autònomes

les dues ciutats del nord d'Africa, rebran aquests ajuts econòmics de ca-
racter bilionari. A les i Pitiiises.,. ni un cèntim.

Podem estar d'acord que els fons estructurals de la Comunitat Euro-
pea han d'anar dirigits, preferentment, a zones que els necessiten per al
seu desenvolupament, especialment en infraestructures, per?) aixes no ha
de voler dir que zones més desenvolupades, que tenen índexs de desenvo-
lupament de l'any passat, o que comparativament semblen més desenvolu-
pades, no hagin de rebre ni un cèntim.

M'imagin els criteris que han deixat fora del repartiment dels fons a
Catalunya, Navarra, les illes Balears i Pitiüses, el Pais Basc i Madrid,
per?) no comprenc quins són els motius que han deixat fora de les sub-
vencions La Rioja j Aragó, com tampoc no comprenc els criteris que han
permès la inclusió del Pais Valencia o les illes Canaries dins del grup
dels beneficiats.

La solidaritat inter-territorial es veu que sols s'entén quan es parla
de la recollida d'imposts i la seva distribució compensatória, que transfe-
reix més doblers a les regions pobres i menys a les més —comparativa-
ment— riques. També en aquesta oportunitat la solidaritat inter-territorial
s'hauria d'haver demostrat, i si la major part dels fons de la CE han
d'anar de forma natural a les regions menys desenvolupades, almenys a
les més desenvolupades (que financien alhora les altres) se les hauria
d'haver fet arribar un percentatge, per minim que fos, si més no per ar-
reglar carreteres. No es demanar massa, o sí? Ja veurem si la solidaritat
inter-territorial es segueix mantenint en els mateixos paràmetres que en
l'actualitat, quan la crisi económica tregui els ullals en aquestes 441es.

Antoni Roca

Per P. Xamena
1920

Juilo1.—L'Ajuntament ha adquirit blat per vendre a la gent més pobra.
•Juliol, 3-4.—Vigilia de les Espigues de l'Adoració Nocturna de Felanitxen El Carritxó.
Juliol.—Va ser nomenat vicari de la Parròquia D. Antoni Muntaner.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida, predica D. Cosme Bauza.
Juliol, 22.—S'inaugurà un servei d'automòbil del Port a Felanitx. El

cotxe te 10 scients, parteix del Port a les 7 del mati i de Felanitx a les
5'30 del capvespre.

Juliol, 25.—Festa religiosa en el Port i processó pels carrers.
Juliol, 25.—Junta de socis de la Caixa Rural.
Juliol.—Pluja del mes, 7 litres.
Agost.—L'Ajuntament ven oli a Sa Quartera: Un litre per setmana a

cada familia.
Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica el P. Josep Crespi, C.M.
Agost.—Pluja del mes, 51'1 litres.
Setembre, 29.—Festa de Sant Miguel. Tingué 'Hoc l'entrada solemne del

nou rector D. Antoni J. Mora Alcover. «El Felanigense» publica un número
extraordinari. Abans de l'ofici foren beneïdes les estàtues de Sant Alonso
Rodriguez i de Santa Catalina Tomas que el nou rector regala a la parrò-
quia. Digué l'ofici el canoge D. Joan Quctglas, predica el nou Rector. Des-
prés de l'ofici fou beneïda i coliocada la primera pedra de l'escola parro-
quial del carrer de Sa Llana.

Setembre.—Pluja dcl mes, 95'7 litres.
Octubre, 4.—Vaga de 30 obrers fusters de Felanitx, demanant augment

de sou i altres millores.
Octubre, 5.—El Regiment d'Inca vingue de maniobres a Felanitx. Els

soldats dormiren a cascs particulars.
Octubre, 9.—Arriba el Regiment d'Infanteria de Palma.
Octubre, 10.—Diumenge. Missa de campanya per als soldats a la plaça

de Ia Font.
Octubre.—Reobertura del cinema del Teatre Principal amb la maqui-

naria renovada. Comença la projecció de la cinta «Blanco Trágico en nou
jornades.

Octubre, 14.—Els soldats se'n tornaren.
Octubre.—Tandes d'exercicis espirituals a Sant Salvador.
Octubre.—Després d'uns quize dies de vaga, els fusters han tornat a

la feina: El Rector ha fet d'intermediari entre patrons i obrers i tots han
cedit un poc.

Octubre,—Durant aquest mes plogué denou dies amb un total de 239'5
litres.



benvolguda llengua:
no es	 k‘lia de dim..

Brassa lete
Calificar
Abort
Palillo
Bedel
Verbena
Je rés

Braçalet
Qualificar
Avortament
Escuradents
Bidell
ReVC dia
Xeres

FELANITX

Cas Cocos en festa
Programa de les lestes de

Sant Nicolau
DISSABTE, 4

15'00 Repicada de campanes, amollada de coets, tot anunciant el comença-
ment de les festes.

15'30 Començament del torneig de futbolet.
19'00 Sopar de paella per a tot el poble.
22'00 A l'església parroquial, concert per la Banda de  Música de Felanitx.

Pregó de les festes a càrrec d'Apollónia Barceló Soler.
Concurs de fotografia.

DIUMENGE, 5

11'00 Concurs de tir amb carabina d'aire comprimit.
15'00 Tirada "Al Colomí". Al camp d'en Marti, darrera Can Codrat.

(Vegeu programa a part)
20'30 Festa a Nostra Dona Santa Maria de Sant Salvador.

Missa solemne, que s'oferirà per a tots els difunts concarrins d'aquest
any.
A l'ofertori veneració de la Mare de Déu de Sant Salvador.

DIJOUS, 9

17'30 Carreres de cintes.
19'00 Passacarrers amb els xeremiers, dimonis de Cas Concos des Cavaller

i c,apgrossos de Felanitx. Recollida de joies
21'30 Missa: benedicció dels panets i veneració de la reliquia de sant Nico-

lau. Cant dels Goigs.
22'00 Inauguració oncial de l'exposició de pintures de Joan Maim6 Vadell i

escultures de Josep Lluis Pla.
22,30 Revetla popular, ball de bot per a tothom, amenitzat pels grups

"s'Estol des Picot" de Son Macia, "Brot de Romani" de s'Alqueria
Blanca i "Brot d'Alfabaguera" de Felanitx.

DIVENDRES, 10
FESTA DE SANT NICOLAU

10'00 Repicada de campanes i cercavila amb els xeremiers, dimonis de Cas
Concos des Cavalier i capgrossos de Felanitx.

10'30 Missa solemne concelebrada. Presidira i dira el sermó Mn. Guillem
Feliu i Ramis, rector de s'Ilorta.
A l'ofertori veneració de la reliquia de sant Nicolau i cant dels Goigs.
Ball de l'oferta. Assistira la Corporació Municipal.
(La collecta es destinarà a les obres de la façana del temple)

11'30 . Correres de joies, carrera de  l'ensaïmada i del pollastre.
Prova de pujar al pal ensabonat disputant-se una porcella.

17.30 Partit de futbolet femení.
1830 Pertit de futbolet benjamí.
1930 Final del torneig de futbolet.

Cartes al director
(Ve de la pàg. 2)

i persones a les que no m'he refe-
rit. Tal vegada el nostr Ajuntament
s'hauria de plantejar una major se-
guretat a l'entrada, registrant tots
els que hi entren, no venent la be-

guda en llaunes o botelles de vidre,
sinó en tassons de plastic, a fi de

que no caiguin en la temptació, i

d'altres coses que supOs hi deu ha-
ver.

No deixem que Felanitx caigui
més baix del que esta.

Una opinió

Noticiari santanviner
per Ramon Rosselló

1503, 30 desembre.—E1 procurador del capitol dc canonges de la Seu
lloga a Gabriel Tallades prevere el quart i primicia de Santanyí, durant
3 anys, a raó dc 16 Mures armais. (ARM Jcroni Cervià C-265 f. Iv)

1506, 5 març.—Mateu Rigo ven a Pere a Mari, mercader genovès, 20
barcades de Ilenya de pi, bona no corcada, per als tints, carragaclora,a
Mondragó, Cala Figuera o Cala Santanyi, per preu de 100 ducats vene-
cians, a raó de 5 ducats la barcada. (ARM Bernat Far F-151 f. 27v)

1508, 27 març.—Joan Comes mercader ven a Joan Llorenç, mercader
de Montpeller, ara habitador de Mallorca, senyor de tints, 6.000 quintars
de llenvya de pi de la Vall de mossèn Catlar, a raó d'un sou el quintar.
(ARM bernat Far F-148 f. 65v)

1525.—Joanot Riera ciutadà, senyor de la possessió del rafal dels Porcs,
lloga durant 5 anys a Andreu Gaia aquest rafal i hi posa 2 muls i 4 bous
per conrar i totes les Ilavors. Dit Gaia hi posara els homes necessaris  pet
llaurar de 3 arades. Es Partiran aia meitat els blats, ordis i civades
com també cl fruit de les vaques, egües, someres, cabres i truges. De les
ovelles dit Gaia tendra de 6 parts una. (ARM Joan Roca R-778 f. 61v)

Papereria "RAMON [LULL"
Ja tenim les novetats en:
Carteres escolars
MOtxilles
Estoigs portallApissos
Agendes escolars

Visitau la nostra exposició

Carrer Major, 25 	 Tel. 580160 	 Felanitx

23'00 VERBENA amb l'actUació dels , eonjunts:
OCULTS i SOCIETAT ANÓNIMA

DISSABTE, 11

11'00 Festa per a la gent menuda: Carreres de sacs, rompuda d'olles
17'00 Horabaixa de toros.
2200 La companyia el JOU possara en escena l'obra de Marti Mayo!:

CAN MIRAPRIM
DIUMENGE, 12

11'00 Concurs de tir amb bassetja. Ili haura tres categories: nins, dones i
homes. Dins cada categoria hi haura dos premis pels locals.

15'30 Partit de futbol - FADRINES contra CASADES
18'00 Partit de lliga entre Cas Concos - Son Cladera, disputant-se un trofeu

donat per l'Ajuntament de Felanitx.
22'00 Ball de Saló, amb l'actuació del grup:'

TRANSILVANIA i l'ORQUESTRA ZARZA
DILLUNS, 13

20.30 Torneigs de ping-pong i de billar.

DIMARS, 14
20'30 Torneig d'escacs.

DIMECRES, 15

20'30 Continuació del torneig de ping-pong i de billar. 	 f

DIJOUS, 16
20'30 Continuació del torneig d'esc,acs.

DIVENDRES, 17
20'30 Finals dels torneigs de ping-pong i de billar.

DISSABTE, 18
11'00 Final del torneig d'escacs.
15'30 Partit de futbol infantil entre el Felanitx i el Campos.
17'30 Partit de futbol entre els "veteranos" del Cas Concos, de fora poble i

els 'veteranos" del Cas Concos del poble.
21'00 Sopar de fi de festa, per a tot el pbble. (Cam de bou, sangria, pa, etc.)

Al camp de futbol
24'00 Castell de focs d'artifici.

DIUMENGE, 19
10'00 Carreres de bicicleta (Vegeu-ne piogrames a part).
1800 Partit de lliga entre S.D. Cas Concos -

Col.legi Públic
«I. Joan Capó»

Es fa públic que el termini per a
Ia presentació d'ofertes per a l'ad-
judicació del Menjador Escolar d'a-
quest centre sera el comprès entre
dia 6 i dia 10 de setembre, ambdós
inclosos, a Secretaria i a hores d'o-
ficina.

El Director

Es fa públic que, el termini de ma-
tricula en aquest centre, per als
alumnes que no la van formalitzar
al mes de juny, sera el compres el
6 i el 10 de setembre, de 9 a 11 h.

El Secretari



Autoc ares

FELANITX

Así que usted comprenderá que
mis errores son adquiridos, lo sien-

Por otra parte me acusa de no
tratar bien a su equipo y jugadores,
pues aquí no tenemos tratos espe-
ciales para ningún equipo que ven-
ga a disputar partidos frente al Fe-
lanitx, son simplemente contrarios,
y claro, queremos que pierdan lógi-
camente. No deben sorprenderle es-
tas cosas y máxime cuando en nues-
tra cabecera, tras el nombre de
nuestro semanario, hay un «slogan»
que dice «Semanario de Intereses
Locales». Y así que los defendemos.
Lógicamente los intereses de Fela-
nitx no son los del Villanovense, us-
ted comprenderá.

Muy graves son sus afirmaciones
cuando dice que su admirado equi-
po se trataba de un EQUIPO JUVE-
NIL. Flaco favor le hace a su pai-
sano el «regidor» JUAN RUIZ, que
se verá en un buen aprieto en caso
de ser verdad lo que dice, ¿nos ha-
brá dado gato por liebre? Y eso
que el tal Villanovense —según ra-
dio calle— ha costado a las arcas
municipales la friolera de 500.000
ptas. que salen de nuestros bolsi-
llos. Y al hablar de juveniles no ha-
ce otra cosa que lanzar al Sr. Ruiz
a los pies de los caballos. nas de
uno se lo reprochará y se sentirá
indignado.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

leis. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 boras

• Amb el temps refrescat s'aca-
baren les festes. Despres de tanta
calor aferradissa, és bo un poc ,d'ai-
re frcd per refrescar les

• Tenc un llibre en les moves
mans, petit, però un Ilitre. Un Ili-
bre de la vida i de la mort. Ur l li-
bre de JAUME PORCEL ROSELLÓ
que du el títol: «HORA BAIXA», un
llibre de poemes, reflexions, sensa-
cions, de pensaments ben vius, d'a-
mor, odis,... Que val la pena Ilegir
mes d'una vegada. «Ja ni tan sols
un paradis somniat, que no sigui el
no, res puc figurar-me». Un llibre
ben ple. Jaume, amic, una abraçada

...gracies. Tu ja saps... ¡Bones va-
cances, bergant!

• Siento tener que perder mi
norma, pero mis incondicionales me
exigen que conteste la «CARTA AL
DIRECTOR» de la pasada semana
que firmaba un tal JULIAN ALFON-
SO ROBLES RUIZ. Un señor que
daba la impresión de estar mosquea-
do, según se desprende por las alu-
siones a mi persona. La verdad es
que sigo sin entender, después de
leerme la carta de marras un par
de veces... Pregunta: ¿EXISTEN
LAS MENTES CUADRADAS? Y me
pregundo: ¿EXISTEN MARCIANOS
EN MARTE? Pues: ¡Qui-lo sá! El
Sr. Robles me acusa de no tomar-
me demasiado en serio el «Torneig
Ciutat de Felanitx», pues me lo tomo
COO los demás ni en serio n. en
broma, pero sin sifón. Me la tun-10
como los patrocinadores y los orga-
nizadores, tal vez mucho más en se-
rio que ellos mismos. que n
ra saben cuántas ediciones ha teni-
do este torneo... Habla de errores
a punta-pala, pues sí los hubo en
nil gacetilla, porque mis informacio-
nes eran erróneas, pero me extraña
que usted se dirija a mi, cuando sus
quejas deberían orientarse en otro
sentido... ¿Ha leído el programa (1.-2
Fiestas, caballero'? ¿Ha visto los
carteles que se editaron a pi .opeysito
de este, ya, célebre torneo? Pues
así se habría enterado de que un
servidor se limitó a copiar. A falta
de una rutinaria rueda de prensa,
me las tengo que apañar rie esta
guisa, y si hay errores la cu;pa la
tienen los organizadores y patro6-
nadores que no son otros que el
Ajuntament de Felanitx y el .7onsell
Insular. Por cierto que el concejal
de esports es un paisano suyo, el
amigo JUAN RUIZ, que •supongo
que fue el que tuvo la luminosa idea
de traer a su amado equipo. Me ex-
traña que el mismo no sepa cómo
se escribe: VILLANOVENSEt. Yo no
tenía ni la más remota idea de que
existiese, la verdad.

Foto .1. Alamein:I

En cuanto a la «Geografía Futbe-
lera» (?) —me divierte, caball.?ro-
no sera que «Dos jugaven i un va
perdre». Usted habla de que fueron
SUB-CAMPEONES del Torneig...
¿Pero no eran dos los equipos? Y
más «geografía»: «krem dos que
corríem i vaig fer segon».

Por otra parte usted habla de las
inmensidades de su querida tierra,
tan grande —según usted— que no
debe ponerse por aquellos pagos
nunca el sol...

Sin embargo estas letras se cruzan
en un pueblucho llamado Felanitx y
a traves de un modesto semanario
¡Qué cosas! La verdad, no puedo
opinar sobre estas vastas tierras que
usted alude porque no las conozco,
debe imaginarse por qué.

Y volviendo al dichoso torneo, al
menos coincidirá conmigo en que la
afluencia de público fue escasa, y
les sugiero a los organizadores que
para el año que viene no se compli-
quen tanto, y en lugar de traer un

, equipo tan lejano, traigan uno de la
zona comarcal, como el Manacor,

por ejemplo, como se apuntó en un
principio; sera más barato y dará
más garantías de cara la taquilla.
Ah! Y encima no tendremos la oca
Siem de comAer la equivocación de
cambiar una «B» de burro por una
«V» de victoria, porque no vendra
al caso...

Y para finalizar dejo en el tinte-
ro otras cosas como ese invento de
«DICTADURA MENTAL» y ¿«CA-
BEZAS CUADRADAS? Yo sólo dis-
pongo de una... ¿Y las otras...?

• Fia mort En BERNAT «PE-
RIS», millor dit En Bernat Gran.
Tot un personatge. Qui no el conei-
xia? La història dels picadors locals
comença amb ell. Pere) En Bernat
ha animat «peladisses d'ametllos»,
«verbenes», «matanees», «barba-
coas», «festes d'Hotel», «Pira ten
Fharen», «actuacions amb orques-
tres» i altres bauxes... Seria inter-
minable el s, eu «rol», com home ine-
vitable a innombrables bulles fora-
vileres i turístiques... «Gran Bernar-
do y guitarra, Casa Raimundo, so-
brasada, flamenco, castañetas y
olé...». Aquella casa a Porto Petro...
Nits inoblidables. Però d'això poc
en saben els historiadors locals, que
fan história sense coneixer-la, per-
que-.i En Bernat n'ha feta, sempre,
des de fa ja molts d'anys. Descan-
si en pau, s'ho mereix.

• Otro disgusto, el C.D. FELA-
NITX perdió en el feudo del MU-
RENSE, y perdió en los últimos mi-
nutos, cuando un golazo de BASI-
LI, de esos que quedan grabados,
había supuesto el empate, que el
entrenador felanitxer daba por bue-
no, replegando a sus hombres en su
Parcela durante el último cuarto
hora. Al final, resultado negativo
para empezar la campaña liguera,
DOS a UNO a favor de los de Muro.
De poco sirvió el psicólogo que tie-
ne el Club, SEBASTIAN'TRIAS, ni
las instrucciones del preparador fí-
sico y segundo entrenador ENRI-
QUE IZ CUE, ni las del mismísimo
«BUSSI», máximo responsable del
equipo. De todas formas no hay que
rasgarse las vestiduras, hay que to-
marse las cosas con la calma preci-
sa y pensar que sólo es el principio
y ya saben del refranero gitano, que
es mejor que sus «hijos» no tengan
buenos comienzos. El próximo do-
mingo en «Es Torrentó»: FELA-
NITX - SOLEDAD; habrá que dar
Ia de cal.

• Exit total del «DERBY DE
SOMERES», molta de gent, molta
d'expectació. Ai t'he dit! Fins l'any
que ve!
a El CLUB PESCA MESTRAL

organiza este domingo en CALA SA-
NAU un CONCURS DE PESCA DE
ROQUER. Después habrá ENTRE-
GA DE TROFEOS en la popular ca-
feteria de PORTOCOLOM. Colabora
«Armeria Sa Torre». Bona pesca!

• Hay que ver el auge que ha
cogido el FUTBOLET FEMENI,
equipos a go-gó, con féminas de to-
das las edades. De ello hablaremos
próximamente.

• Y nada más por hoy porque
el tiempo apremia. Solamente quie-
ro decir que por esta vez he con-
testado una Carta al Director», y
no voy a contestar otra, a no ser
que tenga una importancia vital.
Como me he tomado la cosa con
cierta «seriedad» incluyo una foto
que demuestra mi inocencia. La

CICLISME;

I CURSA DE MOUNTAIN
BIKE

Mountain Sport i el Club Ciclista
Felanitx organitzaren, el passat di-
vendres, una cursa ciclista en l'es-
pecialitat de Mountain bike, en un
circiut per Sa Mola, amb partida i
arribada des del Camp d'Esports.

L'itinerari a seguir foren dues
voltes al circuit de 3 Kms. per vol-
ta, per ills participants menors de 14
anys, i les restants categories feren
un total de set voltes.

A la segona cursa se modifica una
mica el recorregut, oferint així més
dificultat als participants, com ha-
ver-se de carregar la bicicleta al
coil per pujar una rampa, o baixar
per rutes sinuoses, tot i així foren 42
els participants inscrits.

Volem atrair la collaboració
de Motor Felanitx, Mobles Montser-
rat i Fotocopisteria Raúl!, sense
oblidar el patrocini del CIM.

Per acabar vos oferim les classi-
ficacions:

Categoria A.—Ir. Tomeu Adrover,
2n. Tomeu Soler, 3r. Llorenç Pára-
mo.

Categoria B.—Ir. Pere Benneis-
sar, 2n. Joan Toni Fullana, 3r. Pe-
re Artigues.

Categoria C.-1r. Toni Oliver
(guanyador a la General), 2n. Joan
Vidal, 3r. Tomeu Salvà.

Categoria D.—Ir. Guillem Oliver,
2n. Xisco Monserrat, 3r. Jaume-
Monserrat.

Club Ciclista Felanitx
Carme

Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha FZR 600
Gagiva 350
Yamaha 250 E
Yamaha DT - 80
Yamaha 250 E
Vespa 150 (PM-AX)

Honda MBX

CICLOMOTORES
Derbi FDS
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C/. Campos, 33 - Tel. 580268

ALQUILER DE COCHES
Y MOTOS

Agente de seguros
sEGunos VELOMOTORES

SIN IIECARGO
Consúltenos precio

prueba concluyente que cierra et
caso... Absuelto el acusado, Perry
Mason dixit.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARC1AS



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL „LIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMONtr

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

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

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

—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL
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La U.D. CE Naas, brie vencedora
del Torneo Comarcd Fiestas '93

Leif Dunning altra volia guanyador
de !a El Pujada a Sant Salvador

Resumen de un torneo que se po-
dria llamar de la soledad, toda vez
que en los cuatro encuentros, no pa-

ron de 150 las personas que asis-
ti ,-.ron de espectadores y casi siem-
pre fueron las mismas.

1r. Partido, CAS CONCOS, 1 -
S'HORTA, 0, jugado de poder a po-
der y en el que los de S'IlORTA
tuvieron más oportunidades, que no
supieron aprovechar, mientras que
los de CAS CONCOS aprovecharon
Ia que les proporcionaría el gol de
Bennasar.

2.° Partido, CASA DE EXTREMA-
DURA, 3 - AT. PORTOCOLOM, 4.
Encuentro que parecía que iba a
ganar el CASA DE EXTREMADU-
RA pues situó el marcador 0-3 a su
favor, pero los cambios y el vocerío
del Sr. Cuenca consguieron dar la
vuelta a la tortilla. Marcaron por
el Portocolom, Torres (2) y Mora-
les (2), y por el C. de Extremadura,
C. Bennásar y Cano (2).

La final. CAS CONCOS, 6 - POR-
TOCOLOM, O. El resultado lo dice
todo, pues el CAS CONCOS a medio
gas se impuso a un PORTOCOLOM
que empezó el partido con los su-
plentes ya que los titulares estaban
trabajando, y dejando bien claro
que era el mejor equipo del torneo.
Marcaron Bennasar (3), Aznar. Mai-
11)6 y Gómez.

Partido de consolación: C. DE
EXTREMADURA, 4 - S'HORTA 1.
Sorpresa, ya que sobre el papel el
S'Horta debía ser superior, pero el
buen juego de los extremeños puso
en evidencia al S'Horta, que habrá
de mejorar de cara a la Liga. Mar-
caron por el C. de ExtremaJura,
Cano. Monserrat y Felipe (2).

Los equipos estuvieron iniegradoi
por los siguientes hombres:

CAS CONCOS: Barceló, Tauler,
M. Obrador, Julia, Maimó, B. Bar-
celó, Aznar, Orfí, Hernandez, Ben-
násar, T. Barceló, Galmés, Obra-
dor y Gómez. Mister Juan Tauler.

PORTOCOLOM: Riera, Beltran,
Amengual, Alcalá, Sanchez, Torte-
lla, Vadell, Castro, Morales, Torres,
Gonzalez, Ballester, Prat , Martin,
Gaya y Julia. Mister, Cantos.

CASA DE EXTREMADURA: Lo-
zano, Martin, Gonzalez, Mayoral,
Cano, Monserrat, Bennásar, Cerro,
Muñoz, Santiago, A. Obrador, M.
Obrador, Alejo, Collado, Coca y J.
Gonzalez, Mister, J. Nicolau.

S'HORTA: Adrover, J. Barceló,
Monjón, Barceló, A. Barceló, No-
guera, Marín, Villa, Binimelis, Az-
nar, Hollas, Antich, Roca, Ramirez
y Manzano. Mister D. Aznar.

Arbitró mal los cuatro partidos el
Sr. Serafín.

C. DE EXTREMADURA, 1 -
MUNDT SPORT, 4

Mal comienzo de la Liga de Em-
presas ya que los de la Casa estu-
vieron de verbena y no se presenta-
ron en las debidas condiciones, lo
que supieron aprovechar los de Mun-
di Sport de Manacor.

/NO

Comenzó la Liga de
Preferente

El Falanitx derrotado
en Muro

Murense, 2 - Felanitx,
Regular entrada.

FELANITX: Matías, Tià. Gela-
bert, Nando, Valentin, Borrás, Font
(Colau), Nico, Basi, Santi (Marto-
rell) y Torres (Sampol).

GOLES: 1-0, min. 12, Crespí. 1-1,
min. 24, Basi. 2-1, min. 87, Crespí.

ARBITRO: López Mora que mos-
tró tarjetas amarillas a Tià, Nico y
Famoso. Buena actuación en un
partido con pocas complicaciones.

COMENTARIO

Buena primera parte de ambos
equipos. especialmente del Felanitx
(Inc demostró que puede ser uno de
los gallitos de la categoría.

En la segunda, especialmente en
cl último cuarto de hora el equipo
de «Bussi» se desfondó y estuvo en-
cerrado en su área, el gol de la vie-

-iria del Muro se produjo a tres mi-
nutos del final, autentico jarro de
agua fria.

Los chicos acusaron las fiestas,
las verbenas... Algunos de ellos que
jugaron esplendidamente en la 1.a
mitad, en la segunda parecían Ile-
var botas de plomo... De todas for-
mas el Felanitx dio una buena im-
presión.

skorpio

De bell nou despertà expectació
aquesta prova automobilística vali-
da pel Campionat de Balears de
Muntanya, que fou organitzada per
les escuderies Manacor i TR Balear
sota el patrocini de - la firma fela-
nitxera AUTOS MARTORELL.

I altre cop fou Leif Buttenhof qui
es proclamà campió a la categoria
C-3 i a la general amb el seu BMW
Lola Seur, sense que ningú li fes
ombra tota vegada que el seu ma-
xim rival Helmut Kalcmborn s'ha-
gué de retirar per mor d'una ave-
ria a mig quilòmetre escàs de car-
rera.

En segona posició de la general i
primera del grup A hi quedà Toni
Roca amb un Lancia Delta Integra- -

le, mentre que el segon lloc d'aques-
ta categoria i tercer de la general
fou per Pedro Payeras amb un Re-
nault Clio 16.

També cal esmentar la retirada a
causa d'averia de Manuel Ortega
que a les proves d'entrenament s'ha-
via perfilat com un dels favorits
amb el seu Fiat Uno.

La classificació general de la pro-
va fou la següent:

Grup C-3. lr. Leiff Buttenhof (Lola
BMW), amb un temps de 6,40,312.

Grup A. Ir. Toni Roca (Lancia

Delta), 7,17 i 2n. Pedro Payeras
(Clio 16 V), 7,21.

Grup N. Ir. Joan Martorell (R-11) ;
7,31 i 2n. Esteban Payeras (R-11),
7,37.

Grup Illes: lr. Matías Payeras
(Talbot), 7,30, 2n. Joan Riera
(Volkswagen Golf GTI), 7,46, 3r.:,
Mateu Riera (Renault 5), 7,47.

Agraïment
La familia Bonet-Binimelis,

d avail t I es n ombroses mani fes-
tac ions de condo' rebudes
aiub ,motiu de la mort sobtada
de :Mien Binimelis Roig i en
la impossibilitat de correspon-
dre-les totes personalment, ho
vol fer per mitjá d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

A 6 km. de Felanitx, SE VENDE
RUSTICA edificable, de 1 cuarte-
rada, (7.103 m2) en término de
Manacor. Cercada de pared, lin-
dante con camino asfaltado. Pre- •

cio, 850.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

que pots,
no t'ho

Gaudeix-ne. Multiplica les teves idees. Descobreix
altres mons. Alimenta la teva capacitai de con-
versar. Millora Popinió que tenen de tu. Salisfé
totes les teves curiositals. Acosta't als llibres.

Llibreria RAMON LLULL Major, 25 TI.5S0160

.....1__
---I
Ac os tA't

als LiibRes
i ia V EurAs



Puertas Extens , ble
Galvarnzajas y
la.";adaS
saros color".

Pe•sianas cfe
Color Plata. Bronco y
lacadas vanos colores.

Cm F A•07.704571
C/ Es!, a - Telefono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

Puertas Arrollables
Galvanqadas y lacadas
Manual y mando a mstanco

Puertas Cancela
l'•erro y Alurmrno y
Con mando a Msymcia

Puertas Basculantes
Galvanizadas. lacadas
Irrnaclon madera. ,

CARPINTERIA METALICA

, s. a..
TALLERES
MECANICOS

FELANITX

Coloms a la Sala
EL NOU PRESSUPOST
ES DE 1.083 MILIONS

El pressupost per 1993 que inicial-
ment es va aprovar de 700 milions
ara s'ha modificat i es de 1.083 mi-
lions (de pessetes).

Ningú en els seus cabals pot en-
tendre perquè l'Ajuntament ha de
funcionar amb pressuposts falsos i
perquè d'una vegada per sempre no
es fa un pressupost real.

L'any 1990 Cosme Oliver i els seus,
varen aprovar un pressupost de
1.300 milions per fer obres d'«embe-
Ilecimiento». L'any 1991 Cosme Oli-
ver i los seus no feren pressupost i
automàticament queda prorrogat un
pressupost de 1.300 milions de pes-
setes. L'exercici de 1991 es va tan-
car amb un «superavit» de 608 mi-
lions de pessetes que es va' incorpo-

rar al pressupost de 1992. Ara el
pressupost per enguany de 700 mi-
lions s'ha augmentat amb 300 mi-
lions de superavit de 1992 i tenim
un pressupost de 1.083 milions que
resulta ser un pressupost fals que
acumula superàvits des del 1991 que
no es va fer i que va resultar ser
un segon pressupost d'«embelleci-
miento» fictici que si seguim així i
ningú ho atura resultara ser l'«em-
bellecimiento» d'un mort que l'em-
balsamen.

Qui sera el govern que farà un
pressupost real partint dels ingres-
sos reals i de les despeses reals,
amb padrons de fems, aigua i vehi-
cles reals?

Volem recordar que el Delegat
d'Hisenda dels anys 1990, 1991 i 1993
va ser respectivament el Sr. Antoni
Grimait, el Sr. Antoni Grimait i el
Sr. Antoni Grimait.

Narracurtes

El poder i la glória
Era fantastic. Quinze minuts abans, una rossa imponent li ha-

via deixat el minor cas que li havien oient d'ença que tenia la
llicència de detectiu. El cas era senzill: aconseguir proves contra
un comptable que vivia com un rei, amb sou de comptable.

Sabia exactament el que havia de fer, Primer demanaria in-
formació dels seus comptes bancaris, després rastrejaria les pro-
-pietats en els registres, posteriorment entrevistaria amics i ene-
mics, tractant d'aconseguir informació sobre la seva vida perso-
nal, finalment passaria un parell de setmanes fotografiant tots els
seus moviments sense deixar-ne un. Res més senzill que aquell
cas. I ben pagat! Mig kilo li havia ofert la rossa despeses a banda.
Era fantastic! Aquell era el resultat de tanta dedicació a aquella
professió que l'entusiasmava.  Un llarg camí, pere, havia hagut de
fer abans d'arribar a l'exit: abandona el seminari, després entra
a treballar d'administratiu en una caixa d'estalvis, mes tard prova
sort fent de representant d'assegurances j, finalment, entrà d'aju-
dant en una agencia de detectius especialitzada en morosos. Va
treure la Ilicencia després d'alguns anys d'estudis i  aconseguí el
necessari permis d'armes. Amb un credit que aconseguí per me-
diació del seu oncle metge, obri l'oficina i passa tres anys treient
els doblers suficients per pagar el credit i les despeses ordinaries
de l'oficina. Tothom a la seva familia li deia que aquella profes-
sió no era la que ii convenia, que en aquella activitat no hi tenia
cap futur, però ell si que hi creia en la seva professió i en les
seves capacitats.

Ara havia arribat, per fi, la seva gran oportunitat. Ara podria
demostrar a tot el món la seva vàlua. Ara el triomf havia trucat a
la seva porta. Una miqueta tard, tot s'ha de dir, perquè aquell
primer treball important i ben pagat de la seva vida com a de-
tectiu, havia arribat deu minuts abans que un infart de miocardi
acabàs amb la seva vida.

«Que curta que es la glòria d'aquest men!», pensà.

Antoni Roca

,Pairstriavy-ssfy
F,socaff-ocazaw

II

Un : revolucionario -esmaltado sin.obrasf

LES LLIBRERIES
CONDOR
OLIVER

RAMON LLULL
comuniquen que els ¡libres de text de
l'Institut de Secundària de Felanitx i del
Col-legi «I. Joan Capó», seran distribuits
de la manera següent:
CONDOR: 2n. de BUP i lr. 2n. i 3r. de FP2 i Ir., 2n. i 3r. d'E.G.B.
OLIVER: COU i ESO i 4t., 56. i 66. d'E.G.B.
RAMON LLULL: 3r. de BUP i 2n. de FP1 i 76. i 8é. D'E.G.B.

Per a un millor i més eficaç servei, feis la reserva com més
aviat millor.

Les ofrece sus servicios:

— REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES MARI-
NOS, DENTRO Y FUERABORDAS.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES,
PINTURA GENERAL, PATENTES, REPARACIONES DE Fl-
BRA.

- CUSTODIA DE EMBARCACIONES EN NAVE Y FUERA DE.
LA NAVE.

— VARADA Y BOTADURA DE LANCHAS HASTA 15 TONELA-
DAS. TRANSPORTE DE LANCHAS.

— VENTA DE LANCHAS A MOTOR Y LLAUTS, NUEVOS Y
USADOS.

— VENTA DE MOTORES MARINOS DENTRO Y FUERABOR-
DAS.

— VENTA DE ARTICULOS NAUTICOS.

La novedad para 1993: Espacio de 300m211
para «Hazlo tu mismo»:
LES OFRECEMOS ESPACIO PROVISTO DE 220 V.1380 V., AGUA,
AIRE COMPRIMIDO 10 AT, ASI COMO UN GARAGE DE 8 m. x
12 m. x 4'50 m. DONDE PODRA REALIZAR TRABAJOS DE PIN-
TURA EN SU LANCHA 0 LLAUT.
CONSULTE PRECIOS; TEL.: 824266 - 824221.

FAX: 823464

Servicios oficiales:
	

Volvo Penta
TOHATSU

Mercuiser
MERCURY

Caterpillar
BIAM BOAT

DIRECCIÓN
(_• Camino Ca 's Vicar! Mestre, s/n.
\ 07670 Porto Co/am. Teléfonos: 824266 - 824221. Fax: 824364

PIDANOS PRESUPUESTO
Telefono 77 15 15
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PERMA GLAZE Inc. USA. Group




