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Antoni Peña, 106 a la Copa dei Món
de Marathe)

Eis missioners mallorquins de Burundi

Diumenge passat l'atleta felanit-
xer Antoni Peña, que formava part
de l'equip espanyol que participa a
Ia Copa del Món de Marathó que
es disputa a Sant Sebastià, es clas-
sifica en el hoc 19 d'individual
masculins, mentre la selecció es-
panyola es situava en el 4t. Hoc
per nacions. Peña fou el tercer es-
panyol classificat, amb un crono
de 2:13:06. La marathó fou gua-
nyada per l'angles Richard Nerur-
ka amb un temps de 2:10:03 i en
Ia categoria femenina per la xinesa
Junxia Wang (2:28:16). L'equip fe-
meni espanyol queda subcampió
per seleccions.

Aquesta excellent classificació
dl nostre paisa garantitza la seva

participació al Mundial de Mara-
thó de 1994 i aferma la seva marxa
ascendent dins les mes altes esfe-
res de l'atletisme mundial

La prova es desenvolupa a la ca-
pital guipuzcoana a una tempera-
tura de 12 a 14 graus, sense pluja,
per?) sota un cel nuvolós, i els cinc
espanyols que quedaren en les po-
sicions mes destacacles assoliren
llurs avançaments entre els quilò-
metres 5 i 10 de la prova.

Sentim una vegada més una
gran satisfacció per l'excellent ac-
tuaciói del nostre paisà Anton
Peña dins aquesta especialitat es-
portiva. Des d'aquestes planes el
felicitam i li desitjam moita sort.
Coratge Toni!

Una fonda preocupació s'ha res-
pirat a Mallorca des de que es va
saber del cop d'estat perpetrat cl
passat dia 21, per un sector de mi-
litars a Burundi, amb el derroca-

ment i l'assassinat del president
Melchior Ndadaye, i cl subsegiient
cnfrontament ètnic que ha provo-
cat milers de morts i centenzirs de
milers de refugiats a païssos veMs.

Perquè, Burundi, al bell mia del
continent afreca, és un pais que
tradicionalment ha rebut l'atenció
dels misioners i d'altres associa-
dons humanitaries mallorquines
i en el moment de la revolta qua-
tre missioners i cinc sanitaris des-
plegaven la seva tasca en aquelles
terres.

El passat cap de setmana, des-

prés de diverses vicissituds, arri-
baren sans i estalvis a Mallorca els
cinc sanitaris i donaren testimoni
deis horrors que es viven a Burun-
di, així com de l'exemplar assis-
tència dels nostres missioners, que
han volgut restar al costat d'a-
quest pob12 africà en aquestes san-
granis circumstancies. Un felanit-
xer, en Bartomeu Barceló Nadal,
en Jaume Mas —que tambe te fa-
miliars entre nosaltres— en Mi-
guel Parets i el seglar Julia Gomita
són els integrants de la missió ma-
llorquina a Burundi.

Els seus amies i la comunitat
cristiana mallorquina els tenen
ben presents en aquests moments
sens dubte difícils, però tan essen-

cials per a la població sofrent del
Burundi.

La pluja és notíciaLa Premsa Forana va estar present
a les trobades empresarials en

alta mar
El divendres dia 8 d'oc-

tubre, va tenir Hoc l'encontre de
200 empresaris illencs i estran-
gers en una jornada a alta mar or-
ganitzada per «Sa Nostra »,
1 4' o ni e n t Industrial de Balears
i Conselleria de Comerç
i . Industria del Govern Balear.
L'interessant diada es desenvolupa
dins el vaixell, cedit per la Compa-
ñía Trasmediterránea. «Ciudad de
Salamanca» que, malgrat el mal
temps i els molts marejos d quat
si tots eis qui hi viatjàvem, ens va
portar fins a l'illa de Cabrera, lloc
on se'ns va servir un dinar ex-
quisit.

A l'esdeveniment hi eren pre-
sents tots els mitjans de comuni-
cació de les illes i d'altres estran-
gers. La Premsa Forana fou tam-
be convidada i fou representada
per Jaume Casasnovas del setma-
nari «Veu de Sóller».

L'esmentat encontre fou quali-
ficat pels presents com «molt in-
teressant» ja que dell es pogueren
extrcure importants conclusions i,
sobretot, compromisos per part de
les instancies politiques com, per
exemple, l'afirmació del Conseller
de Comerç i Indústria, Cristòfol
Triay, que va anunciar que la seva
Conselleria s'ha proposat reforçar

revitalitzar la indústria empre-
sarial de les Balears.

Per la seva banda el Foment In-
dustrial va anticipar que convida-
ra 25.000 empresaris de 30 paisos
a través cle la C.E. perquè partici-
pin a la Fira de Negocis que tin-
cira lloc el proper any. Aquesta
Fira, anomenada « Europall ian-
ces», donara la possibilitat de po-
sar en contacte empresaris de dis-
tints països i donar-los l'oportuni-
tat d'establir negocis plegats, tant
cn temes d'exportaciú corn d'im-
portació.

Miriam Izquierdo, representant
de la Comissió Europea General
XXIII, es mostra totalment a fa-
vor de les petites i mitjanes em-
preses. ja que elles sún el 60 per
cent del producte interior brut de
!a C.E. i representen una majoria
molt important del percentatge
dels llocs de feina clins Europa.
Miriam Izquierdo dona complida
informació sobre els projec'es de
futur cle la Comissió General
XXIII, que comportaran imnor-
tants actuacions a totes les illes
que pertanyen a països de la C.E.

Joan Forcades, President de Sa
Nostra, va lloar la importancia
d'aquest encontre entre empresa-
ris, ja que aquestes accions són les

Durant el present mes d'octubre
lapluja fou pródiga, recollint-se

Mohs d'errors a la
revisió cadastral

Són molts i molts greus els
errors Que es detecten a la revisió
catastral que s'ha fet del nostre
terme, les dades de la qual, s'han
facilitai al llarg del mes passat a
l'Auditori Municipal.

Es convenient doncs que tothom
comprovi rigorosament aquests do-
cuments i faci les oportunes recla-
!llacions.

Amb aquest fi suposam que
s'ampliaran els terminis ja que al
ritme que s'han atès els recia-
mants, anam enrera d'osques.

que faran que dins el proper any
1994 pogucm gaudir de noves es-
perances de futur que ajudaran
dur a bon port les aspiracions ciels
empresaris de tot arreu i, el que
es mes important, la creació de
riquesa i liocs de feina.

Alexandre Forcades, ex-Conse-
ller d'Economia i Hisenda va
apuntar, en una molt interessant
ben documentada intervenció, que
es força necessari dirigir el futur
de les Balears cap a la creació
d'un Parc Telematic que converti-
ra les illes en un Hoc privilegiat
entre tota Europa.

més de cent litres per metro qua-
drat. Naturalment les precipita-
cions no es repartiren d'una ma-
nera uniforme per tot el terme, si-
nó que hi hagué sensibles diferèn-
cies. Així el dia 27, que fou el més
plujós, mentre a Felanitx població
es registraren 45 litres, a S'Horta
seen registraren 57'4 i a l'observa-
tori del Far de Portocolom, 80 li-
tres . Vos oferim tot seguit les pre-
cipitacions observades a Felanitx
i S'Horta al llarg del mes:

Felanitx	 S'Horta
Dia 1	 2'6	 0'2
Dia 2	 0'5	 0'3
Dia 7	 10	 5
Dia 9	 0'1
Dia 18	 2'5	 ?'l
Dia 19	 0'2	 2'8
Dia 20	 3'3	 7'4
Dia 21	 8	 8'9
Dia 22	 1	 4'3
Dia 25	 1'3	 8'8
Dia 26	 25'2	 29'3
Dia 27	 45	 57'4
Dia 28	 1	 5'8
Dia 30	 4'5	 5'3

Aixf doncs, a Felanitx durant el
mes d'octubre caigueren 105'1 li-
tres de P1 tija per metre quadrat. A
S'Ilorta en va caure niés, foren
137'7 litres i cl mes de setembre a
S'Horta n'havien caigut 64'8.
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SAN'I'021AL

Dis.	 6 St. Sever
Diu.	 7 St. Ernest
Dill. 	 8 St. Victori
Dim. 	 9 Ded. Bas. Latera
Dim. 10 St. Lleó el Gran
Dij. 11 St. Marti de Tours
Div.	 12 St. Josafat

LLCM

Quart minvat dia 7
COMUNICACIONS

A UTOCA RS
Felanitx - Palma: Dies feiners.

P. les 6.45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 i 18 n Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta
dó: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 1 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
mês 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-SlIorta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

APOTECARIES D TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dirnarts
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

TELËFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
Ambulb.ncies

581715 - 580051 - 580080
Servei m6dic d'urgències 580254
Guardia Civil	 580009
Servei de grua 	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222

electrónica

L-2--4 -MOREY

C/. Caritat, 4
Tels. 583459 y 827182
FELANITX

VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

m50.000
'WAS p o R S11J COCIIRE assa.pc).
ESTE CONIC, ESTE, ALL CCOMIPERAILituMa. T.:11s0
CO TEÁIVIM I MAL.
OFERTA EQUIVALENTE SI NO TIENE COCHE USADO

• No ocumulabls a otoss deltas. Veda vokcia paro vehiculos on &pa cluronis woe mos.

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL, S.A.
Carrer del Socors, - Tei. 58 13 48 -FE LAN ITX
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CURS D'ANGLES
Vos comunicam que el proper

dia 10, a la Casa de Cultura, tindrà
lloc l'inici d'un curs d'anglès.

REVISIÓ D'ABOCADORS
Vos informam que segons els in-

formes facilitats per la Policia Lo-
cal, resulta que tots els abocadors
cstan nets, menys el del Corral
d'En Nofret i cl de Firella, els
quals es netejaran pròximament
per la Brigada Municipal.
CREU ROJA

La Creu Roja de Felanitx ens ha
informat dels serveis realitzats du-
rant l'estiu 1993, els quals són els
següents:

Durant els mesos d'estiu (juny,
juliol, agost i setembre) el nom-
bre d'habitants augmenta conside-
rablement al nostre municipi, prin-
cipalment pel turisme, amb el con-
segtient augment de transit a les
nostres carreteres i carrers. Aquest
augment de persones fa que, ine-
vitablement, a diari hi had tries
accidents, més malalts, etc.

La Unitat de Voluntaris de So-
cors i Emergències de la Creu Roja
de Felanitx ens ha fet arribar la
relació dc les intervencions duites
a terme durant l'estiu. En total
s'han realitzat 648 assistències.

'

INFORMA
La BASE DE SOCORS DE FE-

LANITX, que esta en servei per-
manent les 24 hores ha realitzat
un total de 243 intervencions pel
que fa al servei d'ambulàncies, el
que suposa una mitja de dues in-
tervencions diaries. 224 persones
han estat trasiladades en ambu-
lancia a centres sanitaris o hospi-
talaris. Aquests trasllats han estat
motivats per malaltia, 114; acci-
dents casolans, 37; accidents de
transit, 26; accidents d'oci o d'ac-
tivitats esportives, 22; accidents
laborals, 9; i per motius diversos,
16.

Per altra part, en 19 ocasions
ha estat soliicitada l'ambulància,
però en arribar ja no ha estat ne-
cessaria; la majoria de vegades
perquè el pacient havia estat tras-
Iladat en una altra ambulancia o
cm vehicle particular.

També s'ha collaborat en el res-
cat del catxalot trobat mort a la
platja de s'Algar de Portocolom;
i s'han realitzat serveis especials
amb motiu de les festes de Sant
Jaume de Portocolom, les de Sant
Agustí a Felanitx i les de Sant Ni-
colou a Cas Concos.

,Pel que fa al LLOC DE PRI-
MERS AUXILIS installat a la
platja de CALA FERRERA, han es-
tat ateses un total de 153 persones.

Les atencions han estat motiva-
des per cremades de sol, 6; es-
quinçaments o cops, 6; dolors mus-
cuiars, 2; ferides o tails, 51; i per
picades, principalment de bru-
mers, 83.

a la platja CALA MARCAL han
estat a teses 252 persones ferides
o tails, (14; picades, principalment
de brumcrs, 151; cops o esquin-
çaments, 11; acubaments, I; i cre-
macles de sol, 12. També i degut
ol mal temps, 3 patins hagueren
de ser remolcats .ja que no podien
tornar a la platja.

Finalment, direm que 3 socor-
ristes acuatics i 7 socorristes han
cobert totes aquestes interven-
cions juntament amb una ambu-
lancia que ha recorregut 27.677
quilòmetres en quatre mesos.

SE VENDE CASA, en C/. Porte-
ria, 34. Informes: Tel. 582188.

Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.
MERCADO DE OCASION

MOTOS
Mccatecho CR7
Yamaha FZR 600
Gagiva 350
Yamaha Fazer 750
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
SEGUROS VELOMOTORES

SIN RECARGO
, Consúltenos precio

sr.

Scull:marl d'intcressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325



Rertaurante Chino
SHANGRILA

HENRY CHU

Continua ABIERTO durante todo el
invierno (excepto miércoles si no es festivo]
camint, 	 Calonge, 20 Tel. 1;57711) 	 CALA D'011

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

Antonio Albons
TRANSPORTES EN GENERAL

C/. Llebeig, 26 - Tel. 581677

Camión grande, medio y pequeño
con grua.

Plataforma para transporte maqui-
naria, 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

FELANITX

Amb motiu del bloqueig econá-
rnic a Cuba, per tots conegut, la
situació dels ciutadans cubans es
molt precaria, raó per la qual la
Creu Roja Espanyola organitza
abans de l'estiu una campanya d'a-
juda a aquest país.

La Creu Roja Balear colabora
en una primera fase amb la tra-
mesa de 160 Kgs. de Vitamina BI,
de vital importancia en aquells
moments.

Amb motiu de l'entrega en el
mes de juny d'aquestes medicines,
a la Creu Roja Cubana, el delegat
de l'expedició va tenir l'oportuni-
tat de poder conèixer la situació
en la que es troba un Hospital
construit l'any 1927 a la ciutat de
l'Havana, per emigrants de les Ba-
lears, i que és conegut com «La
Balear».

Posats en contacte amb la Di-
rectora d'aquest Centre, Dtra. Lon-
gina Barg°llen, ens ha comentat,
que encara que les necessitats a
cobrir són de tot ordre (tovallolcs,
llençols, pintura, etc.), en aquests
moments el més prioritari és po-
der comptar amb MEDICA-
MENTS, per intentar cobrir al
menys un minim aquestes necessi-
tats i impedir que el que un dia la
amb gran esforç, pugui desapa-
ncstra prOpia gent va fer realitat
reixer. Hem organitzat clones, una
campanya de recollida de medici-
nes a traves de totes les farmà-
cies de Balears, de tal manera que
les persones que vulguin mostrar
la seva solidaritat amb aquesta
causa, coHaborin dipositant en els
recipients preparats a tal efecte,
les medicines que es detallen a la
llista que reproduïm tot seguit.

Per aconseguir aquesta meta sol-
licitam la collaboració de tots els
ciutadans de les Balears. No m'a-
gradaria acabar aquestes línies
sense deixar patent el fet de que la
Directora d'aquest Hospital, en
mostra d'agraïment, ens ha co-
comentat que els tres pavellons
de que consta el Centre passaran
a denominar-se Mallorca, Menorca
i Pitiüses,

Maria Planas Rosselló
Presidenta Autonómica IIles

Balears

Relació de medicines:

Ferro Gradumet comprimits.
Cleboril comprimits.
Primperatz xarop.
Gelocatil comprimits.
Termalgin comprimits.
Analgilasa comprimits.
Dolmen comprimits.
Tegretol 400 100 comprimits.
Depakine 500 100 comprimits.
Dayamineral comprimits.
Redoxon Complex.
Becozcyme C Forte.
Vitagama Fluor.
Zasten comprimits.
Theo-Dur 300 mgr.
Vent°lin xarop.
Ventolin inhalador.
Aspirina comprimits.
Frinova comprimits.
Cinfatos 20 comprimits.
Pectox capsules.
Furacin pomada.

sobres.
Eupen capsules.
Ettpeclanic 500 capsules.
Llets Maternizades.
Papilles.
Gamma Globulina Humana.
Xamp ,  Antiparasitetri.

Fa unes sctmanes que el setma-
nari Felanitx, a la seva habitual
secció de Cartes al Director, ens
ofereix un partit de tennis dialec-
tic de dobles entre el PSOE i els
Coloms. Els espectadors de la con-
frontació tenen el posat i fan els
gestos propis dels assistents a un
partit de tennis: giren el cap a
banda i banda a l'unisè, guarden
silenci, aplaudeixen els punts ben
guanyats, criden 000hhh i aaahhh
quan el cop entra o surt per pcc,
agraeixen les pujades agressives a
Ia xarxa, però alhora reconeixen
Ia seriositat del j•oc de contenció
des del tons de la pista i siulen
amb desaprovació les sortides de
to de qui no sap perdre un punt.

De moment, mentre els jugadors
oficials i oficiosos del PSOE i dels
Coloms van sumant punts i jocs,
el guanyador dels sets, i molt pos-
siblement de la partida, es un ten-
nista que no juga: el PP.

Em permetin una hipòtesi ten-
rastico-sociològica d'àmbit felanit-
xer: els resultats electorals d'una
candidatura a les eleccions muni-
cipals felanitxeres es inversament
proporcional al nombre de Holes
escrites al setmanari Felanitx. Oui-
nes són les observacions en que es
basa aquesta hipòtesi? La prime-
ra: els Coloms escriuen més que el
PSOE i el PSOE més que el PP.
Evidentment, els Coloms escriuen
més que el PP. La segona, el PP va
tenir ales vots que el PSOE i el
PSOE més que els Coloms. I altra
vegada evidentment, el PP més
vots que els Coloms. La història
dels resultats electorals a Felanitx
des del 1979 ajuda a apuntalar a-
gues tes observacions: la CDI es-
crivia més que el PSOE i el PSOE
que la UCD-UF-PDP-AP, mentre
que l'ordre per nombre de vots
cbtinguts era el contrari. La hi-
pòtesi, per tant, consisteix a esta-
blir una relació causa-efecte entre
la primera i la segona observació.

Ironies pseudo-cientifiques

part, a les properes eleccions mu-
nicipals, l'any 1995, ben igual que
a les autonòmiques, la qüestió
central de la pugna electoral sera
si el PP renova o no la majoria
absoluta. Mentre a les autonòmi-
ques el PP ho té millor que en
Fraga a Galicia, a les municipals
de Felanitx, ho tendra molt, molt
just. Podria ser que Felanitx ten-
gués o no l'ajuntament de dretes
de sempre en fund() de les can-
didatures que es presentin com a
alternativa i cis acords que po-
guessin signar en el cas que es
trobin en disposició de fer-ho.
Tota la resta, a l'hora de comptar
vots l'any 95, sera secundari.

No convé perdre de vista agues-
ta reflexió tan senzilla i evident,
perquè alhora és decisiva per mar-
car estratègies politiques a dos
anys vista. En un partit de tennis,
és perfectament possible guanyar
més punts -i fins i tot més jocs-
que el contrari, pero perdre el
partit. Ja sé que és fàcil sortit ara
amb una obvietat que no compro-
met l'articulista, pet-6 algú havia
de dir que no convé oblidar que,
amb noms diferents, el torneig
sempre el guanyen els mateixos,
precisament els que més poques
pilotades peguen a les pagines del
setmanari.

NICOLAU BARCELÓ

SE OFRECE SEÑORA, para traba-
jos domésticos todo el afio.
Informes: Tel. 582381.

VENC BARRACA DE 13ARCA'en el
Rivet& la número 78. Informes
en aquesta administració.

EXTRAVIADA PERRA POINTER,
blanco

-

 naranja, de un ario. Res-
ponde por Fletxa. Se gratificará
su devolución. Informes: Tels.
650662 y 650805.

La Creu Roja ea lam tie la clínica
«La Balear» de l'Havana

articles d'oferta

La sociologia de Roland Garros



Noticiari santanyiner
per Ramon Rosselló

1526.—La Procuració reial paga 30 lliures a Rafel Vidal de Santanyi i
són el valor d'un cavall seu que servi durant la reducció de l'illa (Germa-
nies) a Don Marti de Gurrea, germa del lloctinent general. Más, 72 lliures,
6 sous i 6 diners a Antoni Albert i Simó Albert. (ARM RP 3.937 f. 162v)

1541.—La Procuració reial rep diverses quantitats de moneda de les
viles per raó «del crim de la Germania». Santanyi paga de composició
1.688 Inures i 14 sous; més de «capsons» 337 lliures, 14 sous i 11 diners.
(ARM RP 3.690 bis f. 48)

1531, 30 octubre.—La Procuració reial rep 10 lliures pel dret de quint
d'un esclau moro que ha estat pres en les marines de Santanyí pets habi-
tadors de la vila «de les fustes qui encativarcn alguns hèmens y dones de
dita vila», i són del preu de les 50 lliures per les quals ha estat venut a
l'encant públic, i deduïdes les despeses quedcn al senyor Rei dites 10 lliu-
res. (ARM RP 3.947 f. 169)

1308.—Pere Morey estableix a Simó Lledó una possessió a l'alqueria
de les Salines, a cens de 10 quarteres de blat. (ARM ECR 357 f. 134)

1309.—Bernat Ferrer i muller Ermesenda venen a Andreu Sabater unes
cases a la vila de Santanyí per preu de 110 sous. (f. 174)

—Berenguer Server i muller Margalida venen a Guillem Llobet unes
cases i farraginal a la vila i dues peces de terra per preu de 30 lliures.
(f. 182)

—Gil Mercader i muller Sibilia venen a Jaume Gilida 5 morabetins cen-
sals sobre diversos trossos de terra. Es fa menció a la nova població assig-
nada pel rei En Jaume. (f. 204v)

—Bernat Manresa estableix a Guillem Julia un tros de terra a l'Alque-
ria Blanca a cens de 12 quarteres de blat. (f. 209v),

1310.—Miquel Tomas i el seu germa Romeu venen al seu germà Bona-
nat la part que tenen a l'alqueria Binilassar, alou de Guillem de Saragossa,
per preu de 7 lliures. (f. 229)

—Gil Mercader i sa muller Sibilia i la dona Mallorquina mare de dit
Gil venen a Miguel Tomas unes cases i casals i hortal amb figueres a la
vila de Santanyí, confrontant amb la plaça, per preu de 10 lliures.(f. 289v)
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Nou Arxiprest
Dissabte dia 24 tingué Hoc a la

Parròquia l'elecció de nou titular
per a l'arxiprestat de Felanitx, d'a-
cord amb la normativa que regeix
'quest càrrec i amb l'assistència
dels sacerdots adscrits a la seva
demarcació.

L'elecció recaigué en Mn. Balta-
sar Amengual, rector de la Parrò-
quia de Sant Miguel de Calonge i
raturai de Montuïri, que substi-
tueix en el càrrec al que l'ha exer-
cit fins ara Mn. Miguel S-rr.i.

Li desitjam una fecunda gestió
al fron del nostre arxiprestat.

La festa:de Tots Sants i els Morts
El passat cap de setmana esti-

gué marcat per la festivitat de
Tots els Sants i el dia dels Morts,
tines fites molt significades dins el
calendari cristià, que mantenen en
plena vigencia unes tradicions lli-
gades amb la remembrança dels di-
funts i la veneració de ses despu-
lles.

Així doncs, els cementeris del
terme foren objecte de la respec-
tuosa atenció de gairebé tota la
població, que féu les tradicionals
ofrenes florals i de sufragis.

Al de Felanitx, tan pulcrament
custodiat pels germans Fossors, les
celebracions culminaren en l'Eu-
caristia solemne concelebrada la
tarda del dilluns al bell mig del
recinte. La presidí el rector de la
parròquia Mn. Miguel Serra, qui
digue la homilia i la Coral de Fe-
lanitx tingué cura de la part mu-
sical.

.Vitralls» de Tomeu EsteIrich a la
Casa de Cultura

Avui dissabte, a les 8 del vespre,
sera inaugurada a la Casa de Cul-
tura, una exposició de pintura de
l'artista d'Alqueria Blanca, Tomeu
Este!rich.

T. Estelrich té vint-i-cinc anys i
en fa cinc que presenta per prime-
ra vegada la seva obra en públic
en una mostra collectiva a un ho-
tel de la zona del llevant de Palma.
Des de llavors ha participat a vuit
exposicions més collectives i n'ha
fetes cinc d'individuals, una d'elles
a la Sala d'Exposicions «La Caixa»
de Barcelona.

Aquesta exposició de la Casa de
Cultura restarà muntada fins dia
21, i pot ser visitada de 18 a 21
llores els dies feiners i d'l 1 a 13 i
de 18 a 21 els diumenges.

La reforma d'Es Crèdit
La setmana passada queda con-

closa, pel que fa a les façanes i les
dependencies bancàries, la refor-
ma de que ha estat objecte la seu
del Credit Balear de la nostra po-
blació.

Aquest edifici, que fou construit
d'acord amb l'estil arquitectònic

que presidí les construccions de
l'eixampla de la Torre de finals del
segle passat, havia estat objecte
d'una transformació que l'ha'■ia
desfigurat substancialment, ocul-
tant dins un voladís els balcons
del primer pis.

Ara a mb aquesta reforma s'ha
restituït el protagonisme dels dis-
tints elements arquitectònics i or-
namentals i exteriorment l'edifici
ha recobrat la seva prestancia ori-
ginal.

Ens alegram d'aquesta restaura-
ció i aprofitam l'oc ió per a-

puntar que un dels edificis més
hermosos del poble, avui propietat
del Banc Espanyol de Credit, tam-
be fou objecte, anys enrera, d'una
desafortunada reforma que el va
malmetre ferm. Estam segurs que
tota població celebraria de debò
que un dia aquesta puixant enti-
tt es decidís de retornar a l'edifici
Ia seva primitiva fesomia.

La festa de Sant Martí a l'Hospital

Dijous que vé, dia 11, es la fes-
ta de Sant Martí de Tours, patró
de la Casa Hospici-Hospital.

Amb tal motiu, aquesta institu-
dó  una Eucaristia a l'es-
glésia de Sant Alfons a les 7 del
capvespre, que sera illustrada mu-
sicalment per la Coral de Felanitx.

La Comunitat de religioses de la
Casa Hospici-Hospital i els assi-
lats i residents conviden els fidels
a participar en la seva festa.

Retrobada dels supervivents del
naufragi de 1`4ntonia y Angel» amb
els seus e„socorristes

Dia 16 d'octubre, en el Club Nau-
tic del Port de Pollença, la tripu-
lació del vaixell de salvament «Ca-
vall Bernat», amb base en aquest
port, volgué reunir-se de bell nou
amb els supervivents del naufragi
del passat dia 15 de setembre on
perderen la vida dos pescadors de
Portocolom.

La retrobada fou durant un di-
nar al llarg del qual en Severino,
n'Issaac i en Ramon tingueren pa-
raules d'agraïment pel personal del
«Cavall Bernat» tot i que no po-
gueren evitar . de recordar els mo-
ments d'angúnia viscuts enmig de
Ia tempesta al costat dels seus
companys morts.

En l'ocasió, el patró major de la
Confraria de Portocolom Bernat
Artigues rebé també el reconeixe-
ment de la tripulació del «Cavall
Bernat» per la seva tasca de coor-
dinació, que li féu entrega d'una
placa de gratitud. Foren presents
a l'acte els responsables de coordi-
nació de salvaments mat-films de
la Marina Mercant.

Per altra banda, el dia 5 d'octv-
bre, convidats pel claustre de pro-
fessors de l'Escola Naval de Pal-
ma, amb motiu de l'obertura del
curs, els pescadors supervivents

relataren la seva experiencia da-
vant l'alumnat, que d'aquesta ma-
nera pogué assabentar-se molt al
viu dels riscs a que estan exposats,
així com de les possibles maneres
d'afrontar-los.

El parall imps de S'Horta
Contràriament a la in formació

apareguda la setmana passada, per
mor de la pluja no pogué ser retirat
el pa ral la inns rad iactiu de Pescola
de S'Horta. S'espera que el proper
dia 12 es pugui fer aquesta operació.

El grup de teatre «Estudi Zero»
Dissabte passat a vespre, a l'Au-

ditori el grup ciutadà de teatre
«Estudi Zero» ens oferí l'obra «Vol
en picat dins la sala», una expe-
riencia basada en un text de l'au-
tor alemany Karl Valentin.

La representació, concebuda dins
Ia línia del café-teatre, estava for-
mada per cinc sketchs d'una grà-
cia i frescura excepcionals, en els
que, naturalment, el públic n'era
un element integrant i dels que en
volem destacar sobre tot el darrer,
«Cal capellcr».

Hi assistí un públic ben riom-
hi-6s que s'ho passà per?) que molt
bé.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TALLERS.—Continuen els dis-

ants tallers de la Llar, així com
tambe Rls balls cada dimecres a
les 5.

DIJOUS B0.—Dia 18 tie novem-

bre, assistència al Dijous Bo d'In-
ca. Dinar a Can Barca. Preu tot
inclòs, 1.500pessetes. Places limi-
tades. Inscripcions, els dies 12, 13
i 14 a la Llar.

Adoració Nocturna
Divendres dia 12, a les 9 del ves-

pre, al Convent de Sant Agustí, Vi-
gilia d'Adoració Nocturna

Club Ciclista Felanitx
ASSEMBLEA GENERAL.

ORDINARIA
Es convoca tots els socis i afi-

cionats, a l'assemblea general que
tindra lloc el proper divendres dia
12 de novembre, a les 21 hores, al
saló d'actes de la Casa de Cultura.

Vos hi esperam.
C. C. F.

Secció Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

MISSA SUFRAGI
Els amics d'en Guillem Garcias

«Manenta», que morí sobtadament
el passat dia 17 d'octubre, li oferi-
ran una missa sufragi, avui a les
7 del capvespre en aquesta esglé-
sia.

TITULADA EN PREPARADOR FI-
SICO Y DEPORTIVO, con nocio-
nes de inglés y alemán, busca
trabajo. Informes en esta Admi-
nistración.
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DE CAS CONCOS.
Mentrc escric aquestes raffles

plou i m'arriba la ,Flaire de la tet-
ra banyada, una cosa tan desitiada
per la gent del camp. Però el mo-
tiu del meu escrit es per rompre
una llança un cop més en favor de
Cas Concos. S'han dit coses de les
festes de Sant Nicolau. Uns les
han alabades molt i d'altres no
tant. To pens i crec que ja es ben
hora d'oblidar coses passades i sia
quin sigui el color del partit. hau-
riem de superar diferencies i tots
junts intentar fer poble. En que
fos poc a poc hi guanyariem Ines
que criticant-nos els uns als altres.
Quant a les festes, jo personalment
crec que resultaren bastant. El bat-
le fou present a quasi tots els ac-
tes, el Rector se'n desfè prou bé
de la celebració religiosa i el pre-
gó queda també prou be. A la car-
rera de joies i al pal ensabonat hi
hagué molta participació i la re-
vetla i la comedia, així com el par-
tit de futbol femení, també cata-
litzaren l'atenció d'un públic nom-
brós. No cal seguir doncs, perquè
yos cansaria, però per acabar vull
repetir-vos:

Oblidem el passat,
que hi pot haver bo i dolent,
basta mirar d'on ve es vent
per saber on cau es Nat.

M. Portal A.

PER MIQUE LRIERA
Miguel: Trob que ho podries

deixar estar un poc a això. Si jo
afirmava que l'any 1991 va passar
una cosa, no t'emboliquis que el
1992 en va passar una altra i jo no
ho dic. L'any 1992 va passar quasi
tot el que podia passar en cent
anys i fins i tot va fer cinc-cents
anys d'en Colom. I no ens facis
:lure sobre els escrits del PSOE,
perquè tu i jo sabem que el PSOE,
d'ença la moció, les vegades que
us heu reunit es poden comptar
amb els dits d'una ma i no es pre-
cisament per fer els escrits que ara
ens surts que no són teus. Amb els
anys que tenim tots sabem com
fan la lletra les plomes! Jo, per la
meva part, he acabat la tinta de la

Salut!
bartomett obrador

EL CLUB DE PING-PONG NO T8
LOCAL
Senyor Director:
El club de ping-pong, una entitat

modesta però que intenta obrir-se
camí i crear una afició, entrenava
els seus jugadors dos pics per set-
mana, dues hores, a l'antic escor-
xador municipal.

La temporada passada, el club
va aconseguir el campionat infan-
til de dobles de les Balears; en-
guany, volien ampliar el grup i
augmentar la seva activitat fent
dos equips.

Això no ha estat possible perquè
sembla que una senyora que es de-
dica a fomentar l'afició a la gim-

nàstica, cobrant, i es parenta d'un
regidor dc l'Ajuntament ocupa
bona part de les hores de que dis-
posaven els practicants del ping-
pong.

Als jugadors locals no els ha que-
dat mes remei que federar-se en
un club de Manacor.

X.
MOSTRAR EL LLAUTÓ.

Sr. Director:
Vertaderament la nota d'Esquer-

ra Republicana de Catalunya, sig-
nada pel senvor Bartomeu Mestre
i Sureda, deixat amb un pam
de boca.

Estie d'acord amb els primers
punts de rebuig als atemptats i a
les amenaces mafioses pròpies de
terroristes intolerants (sic) i que
hi hagi actuacions encaminades a
clarificar els fets, identificar els
culpables i aplicar-los el rigor de
Ia justicia.

Ara be, on mostra el Ilautó, el
senyor Mestre, es quan, en el punt
5e, demana a la direcció del set-
manari que no permeti «la conti-
nuïtat d'escrits d'encapironats que
s'aproximen a l'apologia del terro-
risme».

Som un lector habitual del set-
manani i encara es l'hora que m'he
de trobar cap escrit que faci apo-
logia del terrorisme, ni per aproxi-
mació, i prou be s'hauria guardat
ia direcció d'aquest d'admetre'n
cap. S'hi han publicat, es ver, es-
crits que contenen critiques a l'ac-
tuació dels diversos grups politics,
cosa que no es precisament de la-
mentar. Tothom que te una actua-
ció pública s'exposa a esser criti-
cat i ho ha d'assumir.

Totes les formacions polítiques
i la majoria de persones que se mo-
ven en aquest camp han rebut cri-
tiques de procedencia també molt
diversa i això es propi de la demo-
cracia.

No acab de veure gens be que
el senyor Mestre, que m'imagin
es un demócrata convençut, pro-
posi la restauració de la censura
fent pressions al director del set-
manari.

L'us del pseudònim es molt an-
tic i general i d'un escrit allò que
compta es el contingut i no l'au-
tona. Per altra part, sembla que
el senyor Mestre se molesta molt
clavant els pseudònims que criti-
quen els coloms i no el molesten
gens els que emparen els escrits
que els van a favor.

Finalment, crec que en qiiestió
de critiques firmades amb pscuc16-
Mm, abans de parlar un s'ha de de-
manar si es el ales indicat per
tirar la primera pedra.

J. O.

VENDO PISO Y APARCAMTEN-
TO en C/. Onofre Ferrandell, 21.
Precio 9 millones de pesetas.
Informes, Tel. 581948 (noches).

CAMBIO CONSOLA Master Sistem
II con juegos, las más caras son
de 5.000 ptas. por una NINTEN-
DO. Informes: Tel. 583173.

Per P. Xamena

1920

Novembre, 1.—L'Ajuntament prohibí visitar el cementen i aquests dies
de Tots Sants i Els Morts per prevenir desgracies pel mal estat del tres-
pol a causa de la pluja.

Novembre, 14.—Les monges de la Providencia inauguraren una escola
per pàrvuls.

Novembre.—S'acaba d'imprimir la História de Felanitx de D. Miguel
Bordoy.

Novembre, 27.—Queda constituida una societat anomenada «Liga de
propietarios» que tendra el domicili social a la Camara Agricola.

Novembre.—Durant aquest mes plogué 16 dies amb un total de 182'8
I itres.

Desembre, 19.—Comença a actuar en el Teatre Principal una compa-
nyia de sarsuela. Donara funcions fins a finals de gener.

Dcsembre, 23.—La societat patronal «Unión Industrial de Felanitx» de-
cidí constituir una societat anónima per muntar una central elèctrica, ser-
radora i farinera.

Desembre.—S'acomiada el Superior de Sant Alfons P. Cladera, que
se'n va destinat a Roma.

Desembre.—Pluja del mes, 747 1. Enguany va ser l'any més plover que
es coneix.

Registre Parroquial Baptismes 171. Matrimonis 83. Morts albats 10.
Morts adults 141.

Població de dret del Municipi: 5.648 homes i 6.056 dones. Total 11.704.
Població de fet, 5.415 homes i 5.919 dones. Total 11.334.
Bibliografia:
Memoria del Banco de Felanitx. (B. Reus 1920)
Memoria de la Caja Rural 1920. (B. Reus)
Miguel Bordoy Oliver Història de la Ciutat de Felanitx tom III (B.

Reus)
Cosme Bauza, Festes Patronals de Cas Concos de 1919. (Sermó histb-

He) (B. Reus 1920)
Cosme Bauza, Reminiscencias Históricas del Convento de Agustinos.

(B. Reus 1920)
Reglamento del Sindicato Agricola Bodega Cooperativa. (B. Reus 1920)
Cosme Bauz.à, Noticias Históricas de Son Mesquida. (B. Reus 1920)
Reglamento de la Sociedad (MUM Industrial de Felanitx. (B. Reus

1920)

1991

Gener.—Vingué un enginyer per fer el pla del camí nou de Sant
Salvador que sera subvencionat per l'Estat.

Gener, 16.—Representació dels Reis a la plaça de toros per una
companyia d'aficionats de fora poble.

Gener.—Brega en el cassino de Can Gran; hi hagué guinavetades.
Gener.—Pluja del mes 20 litres.
Febrer, 11.—Festa de la Mare de Deu de Lourdes a ca ses mon-

ges trinitaries.
Febrer.—Ha començat a sortir el full «Monitor Parroquial». Es

publicara cada 15 dies.
Febrer, 20.—Entrega de la creu del merit militar al batle D. Gui-

Hem Perelló.
Febrer.—D. Salvador Vidal Valls de Padrines ha comprat el cas-

tell de Santueri.
Febrer.—Han arreglat les arcades de davall la Sala.
Febrer.--Pluja del mes, 1145 litres
Mare.—Continua l'escassetat de queviures.
Mare.—Els diumenges demati a la Quartera venen oli.
Març.—El felanitxer D. Rafel Vich, diaca, ha estat nomenat or-

ganista de la Seu de Córdoba.
Març, 24.—Dijous Sant. Mercat d'anyells a la plaça dels Rossells.
Marc, 31.—El nou rector ha establert la norma de celebrar tal

dia com avui un ofici aniversari pels morts de l'enterrossall de 1844.
Març.—Pluja del mes, 61'2 litres.
Abril, 4.—S'han tornat posar a fer feina al camí de Sant Salvador.

ben volanda illengua:
no es din... 	 s'int de dir...

Enjuague 	 Glopeig
Entonses 	 Llavors
Quarto
	 Habitació, cambra

Reembolso 	 Reembossament
Panaderia 	 Forn
Panyals 	 Bolquers
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Lo de Miiastrich va entrar en
vigor el passat dilluns. Amb un to-
tal escepticisme. Hi ha molts de
dubtes damunt la seva viabilitat.
rs una cosa fàcil de preveure, po-
sar d'acord a tothom 	 riles quan
som molts— es molt difícil. Ja sa-
beu que un matrimoni nomes són
dos i moltes vegades no s'entenen.
A això li afegiu els nacionalismes
que a cada estat li corresponen i
veureu que tot disseny d'una Eu-
ropa de totes les nacions, a mês
de la crisi que patim, amb un mer-
cat únic, amb una moneda única,
sense fronteres, pot acabar essent
una olla de caragols. Ous i cara-
gols. Jo crec que els nostres poli-
tics no han jugat be les seves car-
tes. S'han precipitat. Espanya es
un coll de botella. Malgrat els an-
glesos tenguin l'estret de Gibral-
tar, i una altra frontera com es el
Nord d'Africa... Tal vegada val
mês esser cap de rata que cua de
lied.

• El C.D. FELANITX no pudo
con el ALCUDIA; al final CERO a
CEO, eso sí, el equipo de «Bussi»
jugó bastante bien, faltó el gol.
Bueno, marcó uno TOFOL pero la
acción estaba invalidada por su-
puesta falta del atacante. La ver-
dad es que no bubo acierto de cara
al marco adversario. ¡Otra vez
será!

• En 2.a REGIONAL fue una
JORNADA MEMORABLE. Los tres
equipos locales ganaron y eso no
sucede todos los días, es mas, me
atrevería a decir que casi nunca
se acierta un pleno, y más cuando
dos de los tres equipos juegan fue-
ra de casa. 	 Importantísimo
TRIUNFO de los «porteños» en el
campo del JUV. DE BUNYOLA por
un claro CERO a DOS. Tras mu-
chas jornadas de perder partidos,
que pudieran haber • eanado si la
suerte les hubiera acompañado.
Un triunfo que debe day alas a los
pupilos de P. J. Vaguer. El equipo
que preside TONI CUENCA se ha
reforzado mucho y eso se debe no-
tar en los venideros resultados. Ju-
gadores de la talla de FELIPE,
MAIM, COLAU VENY, etc. deben
marcar diferencias en algunos
compromisos.

No menos destacable es la VIC-
TORIAdel CAS CONCOS en STA.
MARÍA por UNO a DOS. Un resul-
tado que les coloca en segundo lu-
gar de la table con dos positivos...
¡Ahí es nada!

También tuvo su tarde TRIUN-
FAL cl S'HORTA que en «Sa Lleo-

na» le metió a un equipo de la ta-
lia ESP. SA VILETA un elocuente
CINCO a DOS. Y eso que los visi-
tantes cuentan con dos positivos
en su casillero. El S'Horta con nue-
ve puntos y un positivo marcha
espléndidamente en quinto lugar.

¡En fin!, una jornada que qui-
siéramos que tuviera repetición.

• Regresaron a sus lares RA-
FEL MASCARO «Cosmet» y su se-
ñora JOSEFINA, tras pasar una
larga estancia entre nosotros. Les
deseamos mucha suerte en los mu-
chos negocios que les ocupan en
Ia Capital del Reino. Una abraça-
da forta a tots dos!

• Vuelven a la palestra «MUR-
DER IN THE BARN». Este con-
junto ¿local? que sigue en la bre-
cha. El viernes día 5 tenían que
actuar en «ES CLOT», alla por la
COLONIA DE SANT JORDI.
• I tornam al futbol. La gent que-
da extranyada quan veu els partits
que juga el Felanitx i qualque ju-
gador es fa mall* totd'una sur-
ten dues aliotes, dues fisioteura-
peutes, a solucionar la papereta.
Altre temps dèiem massatgistes.
Son dues dones que ho fan bastant
136 aixe, d'arreglar les cames mal-
meses dels futbolistes: LILIAN
SOSA i MADELEINE JANSEN.
Per això alguns diuen que els fela-
nitxers juguen amb avantatge...
Nosalttes, que no som maxistes,
creim que les dones també tenen
dret a intervenir en el món del
futbol. ¡Ai t'he dit!

• Esta a punt d'acabar un al-
tra edició dei CAMPIONAT DE
TRUC a nivell local que organitza,
com cada any, el «BAR S'ABEURA-
DO». Poc abans que comenci el
«Campionat les Balears». Es trac-
ta d'un torneig d'entrena perquè
els jugadors felanitxers es trobin
en «forma». La cosa —segons els
comentaris— va per be. Hi ha tru-
quers per donar sopes a qualsevol.
Ja ho veurem!

• Estos días empieza a dispu-
tarse el CAMPEONATO DF. FUT-
BOLIN del «HOBBY BAR». Ya en
venideras ediciones veremos como
marcha el asunto.

• El pregó de les FESTES de
SANTA PRAXEDIS del passat mes
de juliol que es va fer a PETRA,
és obra d'un felanitxer. Un amic
polifacètic, que tan li va be pintar
com escriure. Es tracta d'Antoni
SOLER FONT. Jo he tengut la oca-
sir) de llegir-lo, i crec que es una
obra d'art. Un tomb cap enrera en
la niem' ria, amb certa nostalgia
però amb un esperit realment
gratificant. Molt be, Toni!
. E1 passat divendres dia 29, a
CALA D'OR, ramie ESTEVE PU-
JOL COLOM, va convidar a un
sopar —diuen que de pinyol ver-
meil— a tots els seus amics; ja
s'entén, medis informatius, col-
laboradors, treballaciors, ete. Amb
definitiva un reconeixement d'una
bona activitat durant tota una tem-
porada. Jo, que no vaig anar al so-
par per causes que no Vellell al cas,
he de reconèixer que N'Esteve es
un bon empresari, quan en fan fal-
ta en aquest país. Prova del que
clic es que en maneja molts: «DON
LEONE», 0.4ARSELLLA», «BLAN-
CO Y NEGRO»,«EL LAZO», «LA

Futbol sala base

RESULTATS

Iniciació
C.F.S. Felanitx A/Bar Can Biel, 0 -
Col. Montesion (líder), 10.

Benjamins
Col. Es Liceu A, 10 - C.F.S. Fe-

lanitx A/Bar Can Juanito, 3.
C.D. Son Ferrer, 3 - C.F.S. Fela-

nitx B/Hiper Gigante, 0.

Alevins
C.D. Talleres Celaya-Inca, 12 -

C.F.S. Felanitx A/P. Hens, 5.
Col. Sagrat Cor, 1 - C.F.S. Fela-

nitx B/Viatgcs P. Cari, 3.

Infantils
C.D. So N'Oliva, 8 - C.F.S. Fela-

nitx A/Instalconfort, I.
Col. Sagrat Cor, 9 - C.F.S. Fela-

nitx B/Bar S'Abeurador, 3.

Setmana negativa pels equips fe-
lanitxers que no aconseguiren treu-
re el cap de l'entabanament. Molts
resultats negatius que entelen les
classificacions i fan trontollar les
aspiracions.

II-petits jugadors d'iniciació A
no pogueren fer res davant un lí-
der que no perdona. El tandem
Pep-Alique no aconseguí fer mar-
ear el gol de l'honor al seu equip.
Diferencia abismal entre un equip
novel] i un fortíssim rival. Jugaren
Xisco, Vidal, Amores, Cristian, Mi-
guel, Alonso, Puskitas, Sergio, Xis-
co Joan, Gomila, Cat-is i Sebastià.
Avui divendres es desplacen a Vall-
demossa. Sort!

També el líder Col. Es Liceu i
una intensa pluja desbordaren els
benjamins A. Els entrenadors Pere
Joan-joan intentaren que l'equip
neutralitzas la forta pressió con-
traria, per?) la sort no acompanya.
Juanito Mendez (2) i Magi marca-
ren i també jugaren Zamorano,
Lluís. Casillas, Javier, Milian, En-
rique i Miguel. Avui rebran el Col.
Set. Cor a les 10 i intentaran ad-
judicar-se dos punts d'or. Cal re-
marcar la bona tasca del porter
Zamorano, que compleix com el

Quin partidet dels benjamins B,
malgrat perdre dins El Toro per
3-0. Bon comportament dels mis-
ters Corchado-Joan, animant a tot-
hom els seus jugadors. S'alinearen
Muñiz, Mateu, Gomila, Alex, Mon-
serrat, Uguet, Miguel, Matcu, Cor-
chado, Juan Carlos i Vidai. Avui a
les 17 h., a Sa Mola es presenta un
bon encontre de rivalitat davant el
C.D. Alcúdia.

Fort correctiu dins Inca per als
alevins A, que no donaren la talla.
Una aclaparadora golejada fou el
resultat d'un joc pobre i poc afor-

CUADRA», «LA PONDEROSA»,
«cREscENDO», «BOCK
Fr.»... etc. I es que de casta le vie-
ne al galgo, dur el nom de Colom

darrera pesa molt. Gracies, amid
Copyright:

MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

tunat dels nostres alevins. Eis nos-
tres gois foren marcats per Barce-
ló  (3), Cabrer i Carias. També ju-
garen Joan, Xesc, Uguet, Manresa,
Raimundo, M. Angel i Joan Pere.
Avui a les 16 reben l'Arenal i hau-

ran d'intentar puntuar per aconse-
guir un lloc dins la final.

Bon camí dels alevins B en el
que duim de campanya. Els braus
jugadors de Fco. López «Sacchi»
s'han esforçat continuament, el
que els ha donat un bon resultat.
Els gols foren de Carolina (2) i Da-
vid. També jugaren Colau, Ivan,
Xavier, Jesús, Santi, Coves i Kiko.
Avui rebran al co-líder Son Ferrer
A a les 18 h. a Sa Mola.

Domingo Barceló marca el gol
de l'honor davant un líder que no
perdona les fioritures dels infan-
tils A. Una lliçó de joc a càrrec
d'uns valents adversaris que apro-
fitaren al maxim totes les ocasions.
Muñoz, Perez, Maimó, Rohan, Ci-
ria, Esteban i Domingo. Aquesta
setmana, descans, que anirà molt
be per refrescar les idees.

Mala segona part per l'equip in-
fantil B de Perelló que no aconse-
guí res positiu davant un rival as-
sequible. Ortega, Villanueva i, a la
fi, Vicenç Blanco «Eskiladú» mar-
caren els gols. Jugaren també Da-
vid, Martin, Milian, FertiLindez i
Ramón. Avui a les 11 s'enfrontaran
a un Son Rapinya ple de baixes a.
dins Sa Mola. Esperam que s'a-
conseguesquin uns punts d'or.

LO MILLOR.—La femina Caro-
lina Garcia (Alevins B), tot un lu-
xe per un equip que te assegurat
el gol amb aquesta jugadora. A

Is de la temporada passada ja
comença a destacar-se, però en-
guany s'ha afermat cada cop mes
el seu bon fer.

LO PITJOR.—La gran rivalitat
dels equips locals dins els seus
grups respectius davant la forta
superioritat visitant. Ens plauria
veure deixondir un Pavelló que
sembla «estancat». I també x'CLIFC
la promesa pista d'arena que, aviat
sera la gran utopia.

Escriu: Marino Talavante

SE VENDE PISO en Felanitx.
Costa i Llobera, 32 (Edif. Ofici-
na Correos). Informes: Tels.
581823 y 582146.

SE VENDE CONSOLA NINTEN-
DO + 2 pads + pistola + ga-
mee.eny y 9 juegos. Todo por_ -
1:".000 ptas., o también por se-
parado. Informes: Tel 825092
(noches).

13All SA X.,111NA Nou horari:
Obrirem els divendres, a park'. de
les 19 11. i els dissahles i

a partir 	 les 1•1‘:l0 h.

SE VENDE FONDA CAN SOBE-
RA, pleno rendimiento, en C/.
Plaça, 5 Informes, Tel. 580133
o en la misma.

Jornada negra, puja e gois
l'equip Maui Viatges Porto Cari aconsegui puntuar



Agraïment
En el moment de tornar al

meu poble, vull dar les gra-
cies a tots cis felanitxer-s, i
d'una manera especial al meu
bon amic Aleix, que ha fet tan
agradable la meva estada en
aquest poble.

Fins sempre.

Toni Es Solleric

'FELANITX

FUTBOL ,r• BASQUET  

•   

El Felanitx, que va jugar un bon partit,
119 va poder guanyar

SETMANETA!
Cap equip del Joan Cori aconseguí la victbria

PRÓXIMA JONADA
Preferente:
ANDRATX - FELANITX.

2." Regional:
«Es Cavalier»: CAS CONCOS -

LA SALLE.
«Es Torrent6»: PORTOCOI.OM -

SANTA MARIA.
PLAYAS DE CALVIA - S'HOR-

TA.

2.a REGIONAL
STA. MARIA, 1 - CAS CONCOS, 2

Sexta victòria consecutiva dels
allots de Joan Tau ler, per tant ja
Cs troben en segona posició a la
taula classificatbria, només els su-
pera el millonari C. Miss Jotul.

Tornaren remuntar un primer
gol advers en el segon temps, quan
el resultat era de 1-2, Galmés atu -

rà magníficament un penal.
Alineació: Galmés, Salas, Mateu,

Wily, Julia, Juanan, Gori, Xisco,
Aznar, Bennassar i Duran. També
Jugaren Tomeu, Evaristo i Felipe.
Gols de Xisco i Wily que marca
de falta directa.

J. M.
S'HORTA, 5 - SA VILETA, 2

A dos minuts del començament
el nostre equip perdia per un gol,
però abans del descans ran, en ju-
gada personal iguala el marcador.
A la segona meitat el S'Horta sorti
decidit per la victòria i en el m. 47

CADETS
VILAFRANCA, O - S'HORTA, 6
Victòria voluminosa dels cadets

davant un fluix Vilafranca. Els al-
lots d'Andreu Burguera realitza-
ren un gran joc i haguercn pogut
marcar més gols. Destaquem que
el porter David aturà un penal.
Avui dissabte, a les 16 h., a casa
s'enfronten al Barracar.

INFANTILS
S'HORTA, 3 - PORRERES, 9
El S'Ilorta no aconsegueix treu-

re faves d'olla en aquesta lliga, el
Porreres fou superior a la davante-
ra, davant un S'Horta que no pogué
fer res en defensa.

BENJAMINS
S'HORTA, 4 - SES SALINES, 1
Gran partit dels benjamins da-

vant un difícil salincr. Gois de Car-
los (2), Gonzalez i Dani.

CHICA con nociones de contabili-
dad, ingles y ordenador, BUSCA
TRABA-JO.
Informes: Tel. 827093.

CAMBIO CONSOLA Master Sistem
II con juegos, las más caras son
de 5.000 ptas. por una NINTEN-
DO. Informes: Tel. 583173.

Resultats:
Cadets masculins.—ANDRATX -

CAPÓ AUTOCARES GRIMALT,
55-48.

Juvenils masculins.—JOAN CA-
PO/AUTOCARES GRIMALT - MA-
LLORCA «B», Suspès.

Seniors masculins.—JOAN CA-
PÓ/AUTOCARES GRIMALT - AT.
SENCELLES, 61-65.

Seniors femenins.—ANDRATX -
AUTOCARES GRIMALT, 41-38.

III divisió masculina.—GRAFI-
CAS GARCIA (BASQUET INCA) -
AUTOCARES GRIMALT, 94-76.
Comentari:

Jornada molt negativa. L'únic
equip que evita la derrota fou el
de JUVENILS, que no juga, a cau-
sa de la pluja. Per segona setmana
consecutiva i per diversos motius,
cs quedaren sense partit.

El debut dels CADETS va estar
a punt d'acabar amb exit. L'avan-
tatge obtingut als 12 minuts (13-
27) feia tenir esperances de victò-
ria; aquestes quedaren bastant
minvades en el descans (35-31), pe-
rò encara continuaven vives a
manca de quatre minuts (42-43).
El posterior parcial de 10-0 a fa-
vor dels andritxols ja no es pogué

ixecar.
També visitaren la pista d'An-

dratx les SENIORS FEMENINES
i el partit tingué un cert parallelis-
me amb el dels cadets. El marca-
dor del primer temps sempre afa-
vorí a les de Felanitx però a la 2.a

part, de mica en mica, les locals
arribaren a disposar d'I 1 punts a
favor. Els triples (Azucena i M. Es-
telrich, dos perhom) varen estar a
punt d'anivellar novament un par-
tit amb bon joc per part del Joan
Capó.

El resultat més sorprenent es la
derrota dels SENIORS MASCU-
LINS, fins ara imbatuts i líders.
El pèssim estat del terreny de joc
i l'absència de Salva, que juga amb
els de 3.", pareix que no havien
d'haver bastat per provocar la des-
feta dels felanitxers que comença
des de l'inici del partit (22-37 en
el descans) degut a la fredor del
seu joc i que tingué el punt culmi-
nat en el marcador, a la meitat dc
la 2.a part, amb 20 punts de des-
avantatge (38-58). Però l'agressiva
defensa local del segon temps en-
cara va estar a punt de capgirar
el resultat. De totes formes el Sen-
celles manifesta bones maneres i
es un equip que té molta alçada.

I.'Autocares Grimait de TERCE-
RA s'enfrontà al Basquet'Inca, pro-
bablement l'equip més fort de la
categoria; un conjunt que per la
selecció de jugadors i per la dedi-
cació dels mateixos es quasi be se-
miprofessional. La història es re-
petí, com altres vegades, i el co-
mençament resulta nefast pels de
Felanitx, impotents davant l'allau
de punts dels locals. El marcador
es dispara i s'infla de manera alar-

mant (18 3, 6 minuts; 30-9, als 11
i 40-16, als 13, maxima diferencia).
La reacció de l'Autocarcs Grimait
comandat per un inspiradíssim
Cesar Sanchez (20 punts en 10 mi-
nuts a la 1." part) permeté arribar
al descans amb un moderat 55-42.
La 2. part resulta anivellada (39-
34) però nomCs en una ocasió la
diferencia baixa dc 10. Es de la-
mentar la lesió d'Aleix, un dels
més destacats de l'encontre.
Anotadors:

Cadets.—J. Barceló (15), A. Adro-
ver (11), G. Valens (10), A. San-
chez (6), S. Lozano (6).

Seniors masculins.—Xisco Adro-
ver (23), R. Boyer (18), Gaspar (6),
S. Sufier (4), LI. Mendez (4), Villa-
longa (2), Albert (2), Daniel (2).

Seniors femenins.—Fanny (13),
M. Estelrich (12), Azucena (11), M.
I. Obrador (2).

III divisió.—César (27), P. J. Fu-
llana (13), Aleix (9), G. Amengual
(8), Perelló (7), Salva (5), Obrador
(4), Veny (3).
Aquesta jornada:

A la jornada de dissabte els ca-
dets rebran la visita del Porreres
i els juvenils es desplaçaran a San-
tanyí.

Diumenge únicament viatjarà
sì.nior masculi, al camp del

Pla de Na Tesa, actual líder del
grup.

A Felanitx jugaran les seniors
fertienines (Ses Salines) i l'equip
de 3.» (Bàsquet Arenal).

Dimecres, dia 10, esta previst
que es jugui el J. Capó - Mallorca
«B» de juvenils suspès la passada
jornada.

Larry Cistelles

Es Port Básket Club
SENIORS II DIVISIÓN

FEMENINA
RTE. PLAZA, 32 - UIB PALMA, 31

Partido emocionante y resbaladi-
zo el jugado en Felanitx contra la
Universitat Illes Balears.

En el primer tiempo, con buena
defensa, pero numerosas pérdidas
de balón, se llegó a un tanteo cor-
to 15-12. La segunda fue igual, bue-
na defensa, campo resbaladizo y
bastantes pérdidas de balón, que-
dando el tanteo 32-31.

Se pitaron un total de 44 perso-
nales v jugaron Maria (6), Maria
del Mar, Antonia (2), Caty (7) Xis-
ca, Barbara (6) Toni, Dolors (2)
Sebastiana (1), Charo (8).
CADETE FEMENINO
R. PLAZA, 27 - P. MANACOR, 34

Un inicio bueno y un final ines-
perado, durante el partido llevó
siempre la iniciativa el equipo de
Torri, pero por un bajón al final
de partido, el Perlas se llevó el
triunfo.

Jugaron: Miki, Eulalia (2), Ma-
ria A. (10), Maria (1), Rebeca, Nu-
ria, Maria, Marga (2), Caty (1), Dia-
na; Laura (5) y Carmen (6).

TROPIBASKET

FELANITX, o - ALCÚDIA, o
Horabaixa amb niguls, presagi Villa dc cap posa cl 2-1. Sa Vileta

d'una tormenta que no es va pro- creava bastants perills a la porta
duir. Això va restar espectadors cl'Adrover, però arriba els tercer
a les grades d'«Es Torrentó». gol del S'IIorta en treure un cór-

FELANITX: Matias, Gelabert, ner Felix i a partir d'aqui els juga-
Martorell, Nando, Valenti, Alfon- dors de la Vileta començaren a
so (Borras) (Samnol), Tomas, Ni- protestar, el que provoca dues ex-
co (Santi), Basilic;, Pont i T6fol. pulsions. Els dos darrers gols eis

Arbitre: Guardiola. Be en la seva aconseguí ran, un de penal.
comesa. Anulà un gol local a T6- 	Demà diumenge cl S'Horta s'en-
fol, per la qual cosa fou molt pro- fronta al Playa de Calvià a Santa
testat pel públic. Mostra targetes Ponça, a les 10'45.
grogues als jugadors Vicente, Ni-
co, Toni, Flequi, Gelabert, Joa-
quim i a l'entrenador visitant.
POCA SORT

El Felanitx va jugar un bon par-
tit. Trenant jugades molt bones,
cmper6 de cara a porteria no va
tenir sort.

El primer temps, el porter Llo-
rente va aturar tres pilotes que
podien haver estat gol.

A la segona part el domini fela-
uitxer es va evidenciar fort ferm,
amb oportunitats de gol clares que
no es materialitzarcn per falta de
punteria. L'equip visitant va venir
a «Es Torrent6» a mantenir la se-
va portetia imbatuda i ho va aeon-
seguir com es defensa un moix
panxa per amunt... El Felanitx,
malgrat, aquest resultat, segueix
per bon camí... De continuar ai-
xi, en acabar la lliga, estarà entre
els primers.

MAIKEL

JUVENILS
S'HORTA, 2 - SES SALINES, 6
Tarda plujosa en la qual el

S'Horta, amb un equip de circums-
tancies degut a les lesions, no po-
gué aconseguir un resultat millor.
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Comunicat de itgrupació Local del Partit
PS° 	Socialista de les illes Balears - PSOE

Colons a la Sala
EL CADASTRE I EL MIGJON

Divendres passat ens reunirem
per tractar diversos temes, el te-
ma del cadastre Os preocupant per-
què les notificacions que s'han re-
partit no s'ha registrat la data de
la notificació i tothom té dret a
presentar reclamacions durant un
mes des de la notificació i no un
mes des de dia 1 d'octubre. A més
hem sabut que hi ha mes de 1.500
rebuts de gent «desconeguda» i  ai-
xò no es més que 1.500 rebuts que
no s'han preocupat de cercar el
propietari i això que han cobrat
per localitzar-los!

Hi ha gent que ha quedat con-
formada quan han vist el que han
de pagar l'any que ve amb no-
ves valoracions, moltes vegadés es
més poc que el que han pagat èn-
guany per-6 alerta! es més poc per-
què s'ha baixat el % d'impost da-
munt la valoració de l'immoble i
eis politics en qualsevol moment
es poden transfugar i aumentar
fins a tres vegades més el %, tot i
que prometran a les eleccions que
no pujaran els imposts! A ales heu
de tenir en compte que la valora-
66 que us han fet te molt a veure
amb la declaració de patrimoni
que es fa anualment i ara hi haura
molta de gent que no en feia que
n'haurà de fer i d'altra que aug-
mentarà moltissim el que haura
de pagar a Madrit. També lavalo-

rack') cadastral te molt a veure
amb la venda d'immobles i en
transmissions i herències. Es per
tot això que hem decidit demanar
al Ple de dilluns que es retornin
aquestes valoracions fins que esti-
guin ben fetes i, sobretot, que l'A-
juntament hi pugui dir una pa-
raula ates que afecta moltissim als
ciutadans i no ens han d'entrar a
la butxaca d'aquesta manera. Es-
perem que cl sentit comú estigui
a favor nostre i s'acordi retornar
les valoracions del cadastre.

La setmana passada el setmana-
ri Migjorn publica unes increïbles
declaracions del nostre portantveu
totalment inventades. Com que ai-
x6 es una mostra de la poca pro-
fessionalitat que de vegades hi ha
als diaris, hem posat el cas en
mans de la Justicia, per la qual co-
sa no tornarem fer referencia més
a aquest tema fins que estigui acla-
rit.

Nota: A la reunió de divendres
decidirem «oblidar» 'existència
del PSOE, perquè així ens evita-
rem haver de treure actes, escrip-
tures, testaments, fotografies,...

LA VIRGEN DOLOROSA reitera
que habrá un castigo para la
humanidad como jamás se ha
visto. Jesucristo dijo: Creed en
ella porque os abrirá las puer-
tas del Cielo. VIRGEN DOLORO-
SA. Apartado de Correos, 11. Vi-
lla del Escorial (Madrid)

Davant l'escrit aparegut al set-
manari «Migjorn» de 29 d'octubre
darrer, que conte unes declara-
cions del portaveu del partit «Co-
loms a la Sala» de Felanitx, Barto-
meu Obrador, volem manifestar el
F egii e n t :

Diu el senyor Obrador que «l'a-
temptat que vaig sofrir la setmana
passada no es más que un de tants
que estic patint quan les discrepan-
cies entre el nostre grup i el PSOE
són mes grosses» î continua: «Ca-
sualment aquests fets es donen
sempre que ens enfrontam amb el
Partit Socialista».

Unes afirmacions com aquestes
fàcilment fan pensar que cl PSOE
és el causant mes o menys directe
dels atacs que ha patit al llarg de
la seva carrera política.

Alcshores, aquesta Agrupació vol
fer constar:

ler. Que rebutjam totalment
qualsevol atac que pugui haver so-
fert el senyor Obrador, perquè en-
tenern que no són maneres d'ex-
pressar les discrepancies. No hem
practicat mai aquesta tàctica amb
ningú i declinam tota responsabili-
al respecte.

2on. Consideram que si el se-
nyor Obrador no té proves de cap
participació nostre en els fets, i

difícilment en podria tenir per-
que tal participació no s'ha donat,
s'hauria d'abstenir de fer insinua-
cions, més o menys velades, que
poden induir els lectors a suposar
culpes en persones la respectabili-
tat de les quals esta per damunt
de tota sospita.

Felanitx, 29 d'octubre del 1992.

blocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 31:	 1-7,S-24-42-44
C:35 11:9

Dijous 4: 	 21-23-26-31-37-40
C:43 11:8

Bono Loto
Divendres 29: 	 1-4-17-18-19-24

C:32 11:5
Dilluns 1: 	 9-19-23-29,39-45

C:41 R:4
Di marts 2: 	 17-20436-38.45-18

C:25 11:0
Dimecres 3: 	 4-32-37439-45-49 •

C:21 11:2

SE VENDE COCHEHIA sita en
C/. Roig. Informes: Tel. 582250.

Tara su chimenea, busque la experiencia dc Po cari.

PO ID MO INSTALARLE CUALQUIER SISTF,M4 DE CALEF.ACIOS

Expertos en Calor.
P2 Ferrocarril, 53 - Tel. 843974 - 820390 - Fax. 820387 MANACOR




