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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITN   

Diumenge dia 6, Eleccions a Corts
Generals

Terra Iluenta

CONSULTA
Passat demà, diumenge, es jorna-

da electoral a tot l'Estat, de la qual
en sortiran les persones que integra-
ran a la propera legislatura el Con-
Congrés dels Diputats i el Senat.

Es aquesta la quinta consulta ge-
neral que es fa des de la constitu-
ció de les actuals institucions  demo-
cràtiques espanyoles i la primera
des de la integració plena del país a
Europa.

Durant la campanya, els electors
han estat sotmesos més que mai a
una pressió persuassõria canalitza-
da sobre tot a través de les televi-
sions, que ha assolit el punt més alt
als dos debats cara a cara mantin-
guts pels candidats dels dos partits
majoritaris.

A nivell local la veritat es que les
eleccions a Corts no assoleixen l'in-
terès de les municipals i l'assistèn-
ca als mítings es queda -més- aviat

La idea principal que m'ha duit a
escriure aquest article es esbrinar
si l'arqueologia serveix o no dins
una societat com l'actual, la qual es
fixa de cada pic més, només, amb
uns aspectes anomenats pràctics. Si-
guem sincers, si serveix o no és un
plantejament ja de per si realment
imbècil. Sense cap dubte sí serveix,
ara, per què serxeix?, aquest sí es
un punt vertaderament conflictiu.

Precisament es una idea que ja
feia molts d'anys rutllava pel meu
cap, encara que no fou fins que el
ja ben conegut de tots els felanit-
xers, Miguel Barceló, acabà de fer-
me sortir d'aquesta mitja fosca en
la qual nadava. No fa gaire temps
Barceló realitzà una intervenció a la
Casa de Cultura de l'Ajuntament de
Felanitx; i la següent cita resumeix
perfectament part del que fou la
seva xerrada «Un mango de hacha
soberbiamente tallado o una masca-
ra funeraria egipcia de oro puro
pueden constituir pintorescas piezas
de museo, pero por si mismas, en
realidad, nos dicen muy poco del pa-
sado. A menos que sepamos más
—en que lugar exacto del yacimien-
to fueron descubiertas y que se en-
contró junto a ellas—, seguirán
siendo curiosidades sin contexto».
(Peter James, 1991, pàg. 17)

Es a partir d'aquesta idea en que
podem començar a parlar d'arqueo-
logia, no com una ciència que només
es preocupa d'arreplegar objectes
morts i sense vida; sinó d'un intent
de conèixer qui era que feu aquests
objectes, com eren i elles, què

en un nivell discret. La setmana pas-
sada foren Els Verds i Esquerra
Unida qui presentaren el seu progra-
ma als felanitxers i aquesta setmana
el PSOE i el PP han fet també lo
propi.

Recordem que uns quants felanit-
xers s'integren a les candidatures
d'alguns partits. Així a les Histes
del Congrés Na Margalida Rosselló
Pons i En Bartomeu Mestre Sureda
es presenten pels Verds i Esquerra
Republicana respectivament i a la
llista del Senat, Miguel Riera Nadal
és candidat pel PSOE i Joan Mir
Obrador ho es per Esquerra Repu-
bl icana.

Diguem per últim, que els coHegis
electorals obriran a les 9 del matí
i tancaran a les 8 del vespre. Tots
tenim el dret i el deure d'emetre el
vot si es que de debò volem exer-
cir la democracia.

feien per sobreviure, que menjaven,
com feien l'amor... Així hauriem de
deixar de pensar amb un talaibtic
com d'un «animal», nomès preo-
cupat en aixecar pedres, o d'un roma
com un pervertit obsesionat en fer
orgies, Siguem realistes això no fou
així, o es que tots els espanyols són
uns toreros, o els mallorquins anam
vestits en calçons en bufes. Perven-
tura la paraula clau per acabar, pot
ésser «comprenssió», a un moment
en que es aquest un mot quasi be
eliminat de la realitat, s'imposa la
seva reinterpretació, amb un nou re-
ciclatge (paraula que a més ara pa-
rex estar de moda). Qui sap? en el
millor dels casos l'arqueologia pot
ésser un gra d'arena més per arribar
a entendre altres cultures no tan
allunyades de nosaltres en el temps,
Ia musulmana, la xinesa...

Torneu Salva Simonet

Les obres de la residèn-
cia d'assistits se subhas-
taran aquest mes

Sembla que a la fi s'està agilit-
zant el procés de la residencia per
a la Tercera Edat projectada als ter-
renys cedits per l'Ajuntament al
costat del camp de deports i que,
amb un pressupost aproximat de
1.500 milions de pessetes, construira
el Ministeri d'Assumptes Socials.

Dins aquest mes de juny es farà
la subhasta de les obres i tot apun-
ta a que aquestes s'iniciaran dins
-tarty, pt;esent. --

Fa un any, les autoritats politiques daneses decidiren consultar al
seu poble el Tractat de la Unió Europea i —oh sorpresa!— resulta que la
majoria dels votants expressaren un inequívoc NO al tractat senceret. El
govern danes, que havia jugat fort en favor del SI, no sabia com justifi-
car-se davant els altres paisos de la CEE, no sabia cOrn sortir-se'n de la
situació ridícula en què la majoria dels seus votants havien deixat la CEE
i el seu Tractat d'Unió, un tractat que, per cert, no havia previst la pos-
sibilitat que cap país li pogués donar l'esquena.

En una situació normal, un govern tocat per un referendum contra-
ri als seus interessos politics, hauria d'haver dimitit l'endemà de la con-
sulta, pen!) no va ser aquest el cas del govern danes que, tot just es recu-
pera del disgust, comença a preparar un nou referendum... que fos favo-
rable al Tractat .

Finalment, la nova consulta s'ha fet j, clar, ha sortit un democratic
i majoritari SI. L'endemà de la resposta favorable, els danesos ja han
rebut les primeres ditades de mel a la seva bona disposició en favor de
la CEE han estat suprimits determinats imposts i el Banc de Dinamarca
ha abaixat els tipus d'interès. En aquesta segona consulta els convocants
jugaven amb l'avantatge que suposaven les minúscules clausules particu-
lars introduldes en favor de Dinamarca en el Tractat (que ja veurem si
es manterien vigents en un futur proper) i l'aanenaça d'un possible
meat econòmic.

En qualsevol cas el poble danes ha actuat... com havia d'actuar. Tan-
mateix si hagués tornat votar que NO, existeix la possibilitat que el re-
ferèndum s'hagués hagut de repetir fins que el resultat fos afirmatiu, j, al
preu que estan avui en dia els referendums, val la pena mirar per la but-
xaca i estalviar temps, doblers i —sobretot— patiments a la classe política.

El que probablement no han vist els politics danesos es que amb ma-
niobres d'aquesta casta, rúnica cosa que aconsegueixen es desprestigiar
les consultes directes i, de rebot, el sistema democratic en general.

Antoni Roca

la fira de aorta

Arqueologia?, i això què és?

Diumenge passat, festa de Cinqua..
gesma, S'Horta visqué amb bona
animació la diada firal. El vespre
abans Tomeu Penya oferí el recital
previst, molt celebrat per cert per
tot l'auditori. A mitjan dematí, amb
l'assistència del President Cariellas,
el President del CIM, el Delegat
d'Esports del CIM Andreu Riera i el
Batle de Felanitx, fou inaugurada

oficialment la reforma de la carrete-
ra de Cala Ferrera i poc després, a
la parròquia de Sant Isidre, se cele-
bra la solemne Eucaristia pròpia de
la festivitat.

Ja d'horabaixa un grup de pallas-
sos entretení la quitxalla i S'Estol
d'Es Gerricó tancà la jornada ame-
nitzant un ball de bot.



SA N'roitAL

Dis. 5 St. Bonifaci
Diu. 6 St. Norbert
Dill. 7 St. Robert
Dim. 8 St. Salustia
Dim. 9 St. Efrem
Dij. 10 St. Getuli
Div. 11 St. Bernabé

LLUNA

Quart minvant dia 12

COMUNICACIONS
A UTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners.
les 6.45 (excepte dissabtes). 8,

10, 14 i 18 n Diumenges I fes-
this, a les 8, 14 4 19 h

Palma • Felanitx des de Vesta-
66: Dies feiners, a les 8 (excel,-
te dissabtes) 9,30; 13 15'45 I 19'30
n. Diumenges j *festius, a les

15.45 i 20.30 h.
Felanitx-Portocolom: Dies fei-

ners, a les 7, 9, 14'15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 14'45 i 17'30
h. Diumenges i festius, a les 9'30,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Tots els
dies a les 6'30 h. i diumenges un
més a les 11'15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Jaume Rotger
Amparo Trueba
Gat. Ticoulat
Francesc Pifia
GayàMelis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gubsdia Civil 	 580096
Servei de grua 	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

FELANITX
Sctmanari crintercssos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

INFORMA

ROGAI) k DIOS EN CARIDAD MR EL ALMA DE

D. Raimundo fepnández Giménez
que falleció en Felanitx, el dia 28 de mayo de 1993, a los 79 afios,

habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E.	 P.	 D.
Su afligida esposa Paquita Madrid Lloret; hijos M." Francisca, Manuela i Raimundo; hijos

politicos Andreu Capó, Hartmut Wiemeyer e Isabel Ramón; nietos Sebastià, Cristina, M." Fran-
cisca, Raimundo y Francisca y demas familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida
les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedaran sumamente agra-
decidos.

Casa mortuoria: C. Estrella, 15 1
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FELANITX

POLICIA LOCAL
La Policia Local ens informa dels

abocadors netejats, I són els se-
giicnts: Camí de San Durí, Corral
l'en Nofret (Sant Salvador), Ca Ses
Felies, Carretera de l'Institut, Ca
Ses Mesquicles, Can Alou Vell, Es
Collet.

FIRA NAUTICA A PORTOCOLOM

Aquest Ajuntament té previst rea-
litzar durant els dies 2 al 4 de ju-
liol, una Fira Nàutica a Portocolom
-1mb mostra d'embarcacions d'oca-
sio, totes aquelles entitats interessa-
des en muntar als estants articles
i/o serveis, els quals tenguin 'relació
amb la nàutica, aixi com dur-hi em-
barcacions d'ocasió poden contactar
als telèfons 580080 - 580051.

INAUGURACIÓ CARRETERA DE
;.;'HORTA A CALA FERRERA

La inauguració de la Carretera de
s'Horta a Cala Ferrera tengué Hoc
diumenge dia 30 de maig, hi assisti
el President Gabriel Cat-101as, el Pre-
sidcn del Consell Insular Sr. Joan
Verger, el Sr. Andreu Riera, cl Bat-
le Antoni Grimalt i altres Regidors.

Després de la inauguració el dele-
at del Bathe a s'Horta Sr. Rafel

Roig, dona les gracies a les autori-
tats per la seva assistència així com
a l'Ajuntament per la millora de l'es-
mentada carretera, a continuació i
per finalitzar l'acte prengué la pa-
raula el Batte de Felanitx Sr. Antoni
Grimait.

FIRA DE S'HORTA

A la Fira de s'Horta que se cele-
bra diumenge dia 30 de maig hi ha-
gué bastants d'estants i molta parti-
cipació.

Volen fer constancia de l'èxit que
tengué la verbena del dissabte dia
29 de maig, a la qual hi actua en
Tomeu Penya, així com l'actuació de
s'Estol d'cs Gerricó que se celebra
el diumenge dia 30, per cloenda hi
hagué l'entrega de trofeus.

Ajuntament de Felanitx
Eleccions

Generals 1993
A fi de facilitar el dret a vot a

aquelles persones que en tenen, les
quals no figuren inscrites en el cens
de Felanitx, el dia 6 de juny, es pro-
cedira, per part d'aquest Ajunta-
ment, de la següent manera:

1.—Es comprovara que no figuren
inscrites en cap altra mesa d'aquest
Municipi.

2.—Es comunicarà telefònicament
amb la Delegació Provincial d'Esta-
dística de Balears, a fi de compro-
var que no estan incloses en un al-
tre municipi de les Balears.

3.—En cas negatiu d'aquestes

dues consultes, es remetrà la
citud, juntament amb el DNI i cl
certificat d'empadronament, p e r
fax, a l'Oficina del Cens Electoral.

4.—Si realment te dret a vot, l'in-
teressat haura de recollir PERSO-
NALMENT la Certificació Censal
Específica a la Delegació de l'Ofi-
cina del Cens Electoral, situada a
l'edifici de l'Administració Perifèri-
ca de l'Estat C/. Ciutat de Queréta-
ro, s/núm. (Polígon de Llevant), de
Palma.

SE OFRECE SEÑORA para traba-
jos domésticos por horas.
Informes, Tel. 581592 (Elena).

VENDO LLAUT 30 palmos, motor.	 .
Perkins.
Inf.: Tels: 837(X)6-657195

VENC ORDINADOR nou. Amb ga-
rantia.
Informació, Tel. 580635

VENC UN BOT-LLAUT de fusta
amb molt bon estat, de 20 pams,
amb motor interior.
Informació, Tel. 580328.

Ajudem als nins de fisnia Herzegovina
La guerra a BOsnia Herzegovina continua.
Necessiten medicines.
Ajuda'ns a recollir-les i nosaltres les hi durem.

ACUDEIX A L'APOTECARIA MES PRÓXIMA I T'INFORMARAN

PUNTS D'ENTREGA (fins dia 5 de ¡tiny):

Totes les apotecaries de Mallorca
Palau de la Premsa (Palma)
Poliesportiu Calvià
Poliesportiu de Santa Ponça

Per a més informació: Tels. 713465 - 715280 - 139139

Sortida 1'11 de juny d'un comboi des de Palma amb destí I.R.C.
a Metkovic-Split.

Organitza: Associació de Joves Empresaris de Balcars i «Con-
sultorio Costa Portals».

Collaboren: Coliegi de Farmacèutics de Balears, Cooperativa
Farmacèutica, Conselleria de Sanitat, Ajuntament de Calvià, Ajun-
ament de Palma, «Grupo Serra», Transmecliterrania, Graphis Publi-
citat, i Associació dc Premsa Forana.

DONATIUS: «la Caixa» Ofic. 390 Compte 7365-51.



VOTAU ESQUERRA
REPUBLICANA

Amics republicans:
Després de tants d'anys, els que

encara soin republicans i amb dig-

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA OH
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR.,

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTEMOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. R MON

FELANITX	 3

Cas Concos des Cavaitler

Jornada tesplai i acció de gràcies
Noticiari santanyiner

per Ramon Rosselló

L'Associació de la Tercera Edat
de Cas Concos, convidada per la nos-
tra parroquia de la Concepció, or-
ganitza, dins aquest any del cente-
nari de la vinguda de les Germanes
de la Caritat, una diada de germa-
nor i d'esbargiment que *acabaria
Sencelles vora el sepulcre de la Bea-
ta Francinaina dels Dolors de Ma-
ria germana de la Caritat, per donar
gracies a Deu per dit centenari.

Noranta persones, el passat iu-
menge de Pentecostes, ens acomo-
darem clins dos autocars, partint a
les nou ciel mati, cap a Marineland,
Costa d'en Blanes, alegres per visi-
tar un racó de la nostra Illa i per
conviure un dia amb els veins de la
nostra contrada.

Vora Portals Veils, a les onze, arri-
barem al citat parc d'atraccions. Re-
correguérem les distintes seccions:
aus exòtiques, peixos, taurons,
lleons marins... Contemplarem ad-
mirats els jocs entre els àgils do-
fins i els seus domadors per acabar
el mati passant una bona estona di-
vertits amb les ocurrents demostra-
cions d'aus tropicals.

Dinarem be, dinar que fou de l'a-
grat de tots. Un jove, que tot el
temps acompanya el grup, sorteja
entre els assistents varis obsequis.

Fue verdaderamente emocionan-
te, ver que la misión que debe des-
arrollar nuestro Centro en el ámbi-
to de la integración y comunicación
entre culturas, se desarrolló con to-
do explendor.

El pasado domingo, día 23, pudi-
mos contemplar, como tres mil tres-
cientas personas de diferentes cul-
turas, se unían en un abrazo de
amistad y fraternidad.

Al mismo tiempo, otras doscientas
personas más, incluídos nuestros
queridos amigos mallorquines, tra-
bajaban con entusiasmo e ilusión.
Faltan palabras para expresar el es-
fuerzo realizado en total camarade-
ría.

Por eso queremos agradecer, a D.
Gabriel Cafiellas, President de la
Comunidad Balear, D. Joan Verger,
President del Conseil Insular, y es-
pecial y entrañablemente a nuestra
encantadora consejera D.a Rosa Es-
taras que nos acompañó de princi-
pio a fin ciel programa, proporcio-
náncionos una gran seguridad así
como a nuestro alcalde D. Antonio
Grimait.

Nuestro agradecimiento al Ayun-
tamiento de Felanitx, que colaboró
con nuestro Centro antes y durante
esta fiesta para que ella feura posi-
ble.

Nuestro agradecimiento a todos
cuantos desinteresadamente han co-
laborado y sobre todo, nuestro agra-
decimiento a.- este pueblo de FELA-

Mentie dinarem va ploure.
A les quatre de la tarda se reem-

prengue la marxa. A Marratxí visi-
tarem el cementeni Jardins (le Re-
pós i totes les clones foren obsequia-
des amb una planta.

Vora el sepulcre de la Beata Fran-
cinaina a Sencelles se juntaren als
qui havíem participat en l'excursió
més de vint concarrins que ja espe-
raven per assistir a la celebració de
l'Eucaristia. A les sis, mentre un
grup del cor parroquial cantava
l'Himne del centenari, el nostre rec-
tor comença la missa. En el sermó
ens recorda per que ens trobàvem
en aquell Hoc sant: Per donar gra-
cies a Deu qui, per l'Esperit Sant,
del qual celebràvem la festa havia
obrat en la Beata Francinaina tais
meravelles com en les germanes de
la Caritat, durant cent anys, havia
obrades en el nostre poble. Dema-
narem perquè la seva presència con-
tinuas entre nosaltres.

Abans de la benedicció el cele-
brant dona les gracies a la junta di-
rectiva de la tercera 'edat per l'or-
ganització d'aquella diada que havia
estat una jornada d'esplai per tots
nosaltres i una mostra de gratitud a
les Germanes de la Caritat.

N1TX, al que prometemos repetir
actos de similar esencia en próxi-
mas ocasiones, ya que pensamos que
es nuestra obligación, como Centro
de expansión cultural y de integra-
ción y hermanamiento entre pue-
blos.

CASA EXTREMADURA
EN MALLORCA

CERC UNA COTXERA en el Port,
pels mesos de juliol i agost, part
de la Duana.

Informació, Tel. 582389 (a partir
de les 20 h.).

nitat hem servat els nostres idees,
enguany podem votar des cie Fela-
nitx l'opció que durant un breu pe-
Node va governar a Felanitx i va
construir la majoria de les escoles
i el mercat. Els hereus (le les idees
del Balle Pere Oliver podem tornar

votar la seva opció, que esta tant
lluny ciels socialistes monàrquics:
hem de votar Esquerra Republicana
de Catalunya!

Un republica
CONTESTA

Amic Tomeu: Voldria contestar la
carta apareguda el dia 29 en aquest
setmanari, sobre els cartells de la
setinana de música.

LI mot itt pet qual no va sortir en
els cartells cl dibuix realitzat per
Coll i Bardolet fou a causa d'un
error d'impremta i aquest no es va
poder corregir ja que no hi havia
temps per tornar repetir tots
els cartells, cosa que hagués supo-
sat no poder-li donar publicitat amb
la deguda anticipació.

També m'agradaria que costas,
que la idea d'encarregar el dibuix
que ha servit per fer publicitat de
les Setmanes de Música al pintor
Coll i Bardolet va ser de Llorenç Si-
quier i meva conjuntament, l'any
1979 quan se va celebrar le tercera
Setmana de Música.

Atentament el saluda.
Antoni Vicens Massot

Director del Centre Cultural
de Felanitx

1438, 28 agost.—Anclreu i Bartomcu Bonet venen a Tomas Gual mer-
coder 8 quintars de liana a raó cie 5 !liures. Jaume Bonet i muller Fran-
coil vcnen 12 quintars al mateix preu. Antoni Vicens i muller Antúnia 6
quintars i mig. (ARM Antoni Catany-Pere Martorell M-162 f. 147)

1472, 22 setembre.—Testament d'Andreu Creixell. Vol que cada any
sien repartides 4 quartercs de blat als pobres de Santanyí. (ARM Ga-
briel Salva i Miguel Mataró S-560 f. 62)

1546, 8 gener.—Els jurats dc Banyalbufar exposen ai Gran i General
Conseil es faci una torre; diuen que a Alcúclia s'ha fet un bastió, a San-
tanyí una torre, a Sóller altra torre. (ARM AGC 30 f. 94)

1334, desembre.—Bnat Mulct de Santanyí en testament deixa 12 di-
ners als bacins de l'obra de l'esglOsia de Sant Andreu, lianties i candelcs,
pobres vergonyants, ciris ciel Corpus. Attres semblants deixes i tambe als
Hospitals de l'illa fan Guillem Mercader, Pere Vicens, Caterina mutter
d'Antoni Argentó i Benvinguda viuda de Jaume Guar'cliola. (ARM Notari
Tomas T-218 f. 4v, 27v, 34v, 39 i 52)

1442, 21 maig.—Els jurats de la Ciutat i Regne fan un compartiment
de sal, de la Gabella, a les viles que la vendran a les botigues. Santanyí
ha de prendre 27 quarteres, 2 barcelles i 2 almuds. (ARM EU 5 f. 48 i 86)

1505.—Es concedeix Ilicencia de portar armes prohibides a favor de
Miguel Aulet comprador ciel delmc reial del blat (le Santanyí. (ARM RP
92 f. 57)

1513.—E1 procurador reial de Mallorca nomena lloctinent seu a San-
tanyí Guillem Vives. (Id f. 191)

1584.—Es concedeix reducció de delmes a favor de la vila cie Santa-
nyí, pobra i sovint castigada per les invasions de moros. El document posa
la llista cie persones a qui es redueix a delme pla, amb el nom cie les
terres i nombre de quarterades. (ARM RP 120 f. 29)

1572, abril.—Reducció de delme i tasca a delme pla la possessió la Ta-
layola de Llorenç Fe metge, situada vora la mar a la part més perillosa
de Mallorca, frontera amb Alger i prop Villa de Cabrera. Ningú no la vol
conrar per temor ciels moros. (ARM RP 62 1. 216)

1523, 25 març.—El Rei concedeix al notari Miguel Prexana l'escriva-
nia reial de Santanyi, vacant per defunció de Joanot Esteve. (ARM LR ..

84 f. 252)

Casa de Extremadura en Mallorca
Sincero agradecimiento



DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde:

1.400.000 ptas. *
De 4 Puertas desde:

1.460.000 ptas.*
De 5 Puertas desde:

1.460.000 ptas.*
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Trobada d'escoles de ball de bot
Diumenge passat horabaixa a la

plaça de Cas Corso del Port s'hi ce-
lebrà una trobada d'Escoles de ball
de bot a la que hi participaren les
de Vilafranca, Campos, Felanitx i
Portocolom.

Abans, l'Escola de Ball de Bot de
Felanitx visità la Casa Hospici-Hos-
pital i oferí una exhibició als resi-
dents i assilats.

Nicolau Forteza,Tresident del
Reial Club Nàutic de Palma

Hem rebut atenta salutació del
postre bon amic i paisà Nicolau
Forteza, a la qual ens comunica la
presa de possesori de la presidência
del Reial Club Nàutic de Palma.

Nicolau Forteza fou elegit per
aquest càrrec a l'assemblea general
celebrada el passat dia 29 d'abril.

Rebi la nostra felicitació junt amb
el desig d'una gestió eficaç al front
d'aquest club tan prestigiós.

CLUB ALTURA
VIATGE A L'ALGUER

Tenim previst realitzar un viatge
a l'Alguer (Cerdenya), del 26 de
juny a l'l de juliol, amb vol charter
directe des de Palma. Hi ha places
disponibles, amb un preu molt inte-
ressant, ja que el viatge e'zà. sub-
vencionat.

El proper dia 11, a les 9'30 del
vespre, a la Casa de Cultura, pro-
jectarem les diapositives i el vídeo,
que fèrem amb motiu-del nostre se-
gon viatge a l'Alguer, i seguirà un
colloqui. Es convida totes les perso-
nes interessades.

Per a més informació trucau al
telèfon 580589.

Taules rodones sobre
cultura palmier

Arran de les I Jornades de Cul-
tura Popular a les Balears que se
celebraren el passat mes de gener
a Muro sota els auspicis de la Fe-
deració de Música i Ball i per ini-
ciativa d'algunes escoles o seccions
de ball participants, es varen pro-
jectar tres taules rodones a celebrar
a distintes poblacions de les quals
ja n'ha tingut lloc la primera —dia
22 de maig— a Bunyola. Aquesta
tracta. sobre «Musicologia popular.
Història i expectatives avui».

Demà dissabte dia 5, se celebrarà
a Manacor la segona de la série, la
qual tractarà de «Els balls populars
a Mallorca». Seran els ponents Gui-
hem Bernat, Antoni Bibiloni, Joana
Domenge, Damia Payeras, Gabriel
Frontera i Tomas Gardas i actuara
de moderador el nostre company
Miguel Julia. Començarà a les 19'30
a Can Vallespir (devora l'església
dels Dolors).

I pel dissabte 19 de juny es té pre-
vista la darrera taula rodona a Só-
ller (Casal Can Dulce a les 19 h.),
que versara sobre «Indumentaria
dels segles XVIII i XIX i la seva
aplicació».

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXPOSICIÓ DE TREBALLS MA-

NUALS.—Aquesta exposició restara
oberta fins diumenge.

CONFERENCIA. — Dimerres dia
9, a càrrec de la doctora Grau, so-
bre el tema: «Accidents domèstics».
A les 5 de l'horabaixa.

De S'Horta
El passat dilluns hi hagué a S'Hor-

ta fi de festa, amb Factuació del
Grup Parroquial Marina. Des d'aquí
vull donar les gracies, en nom de
l'Ajuntament de Felanitx, al qual re-
present, a totes aquelles persones
que han coHaborat en les festes, ja
que sense elles, no hagués estat pos-
sible que tot hagués sortit tan hé. A
tots, moltes gracies.

Rafel Roig Grimait

Cinquè aniversari del Club
Parroquial Gavina-MIJAC

Dissabte dia 5 de juny, a les 22 h.,
al Parc Municipal, festival de Fi de
Curs.

Diumenge dia 6, Missa d'acció de
gracies a la Parròquia.

Dissabte dia 12, a les 22 h., al pati
de la Rectoria, concert de la Coral
Juvenil de la Parròquia i del Quin-
tet «Ciutat de Felanitx».

Tot seguit inauguració de l'exposi-
ció del CINQUE ANIVERSARI, que
restara oberta el diumenge dia 13,
de 18 a 21 hores.

CURS STUDIA
Creuada de l'Amor Diví

RECES ESPIRITUAL
El proper dissabte dia 12 de juny

a les 5 del capvespre, al collegi de
Sant Alfons, sota la direcció del P.
Antoni Oliver Monserrat, CR., hi
haura un recés espiritual que versa-
ra sobre el tema «Eucaristia i com-
promis cristià». Després de l'expo-
sició del P. Oliver,-discussió-en • grup
i posada en corral. A les 7, a l'Esglé-
sia de Sant Alfons, Eucaristia del
Corpus, titular de la Creuada

Es convida ben cordialment -bat-
hom i singularment els Creuats i
membres del Curs Studia.

Adoració Nocturna,
El proper dissabte dia 12, vigília

del Corpus, a les 10 del vespre, a
la capella de la Caritat, se celebra-
rà vigília d'Adoració Nocturna pú-
blica i extraordinaria, amb motiu
del proper Congres Eucarístic inter-
nacional de Sevilla.

Es convida tots els fidels.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TRINITARIES
FESTA DE LA SANTISSIMA

TRINITAT
Demà dissabte dia 5, a les 8 del

vespre, a la Parròquia de Sant Mi-
guel, Missa Solemne en honor de la
Santíssima Trinitat.

Les Religioses Trinitàries convi-
den tots els fidels a aquesta festa.

OCASION, VENDO BICICLETA de
monta fia, sin estrenar.
Inf.: Tel. 825070 

informació  

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado automático
• Estructura de Protección Lateral • Alarma Antirrobo •.ABS
• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla Multifución • Check-Control, Computadora y Radiocasete
• Interior Ergonómico • Cambio Automático • Dirección Asistida
• Microfiltro de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • Diseño Aerodinámico Flush-Glass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y Turbodiesel.

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL	 MO'

h1100 C° ADON
ACONDl irinCi°

'Equipantiento global de la gama Asir-a. según versiones. Precio recornendado por el fabricante I Peninsula BalearesE
IV; transporte nues.° Inipuesto emaatriculacion, gastos dc pre-entrega descuento promocional incluidOs.
Utes,a valida durante este mes para sehiculos en stock.

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

OPEL -€4
LE ESPERAMOS

CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

'MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL,

...........

Carrer Campos, s/n. FELANITX

MEJORES POR EXPERIENCIA.



Benvolgut/da felanitxer/a:
Com ja es sabut de tothom, dia 6 de juny hi haurà Eleccions

Generals a tot l'Estat, per designar els qui ens han de representar
al Congrés dels Diputats i al Senat.

El PARTIT SOCIALISTA de les ILLES BALEARS - PSOE ha
considerat que jo era persona adequada per presentar-me com a
un dels dos candidats al Senat corresponents a la circumscripció
de l'illa de Mallorca.

Tot i que jo no som l'únic felanitxer que se presenta a agues-
tes eleccions, sia al Congrés o al Senat, crec que, deixant de banda
actituts testimonials, molt respectables, la nostra es la llista que
té més probabilitats d'arribar a un resultat efectiu.

Que un felanitxer tenga una possibilitat real d'arribar a Senat
es un fet que be mereix l'interès de tots, i són clars els beneficis
que se'n podrien derivar si aquesta esperança es complís.

Això justifica que jo haja decidit demanar el vot fins i tot
a aquelles persones que potser no se senten totalment identificades
amb la fórmula política que represent i que em dóna suport.

La present no té més objectiu que convidar-vos a reflexionar
sobre la meva proposta, desitjant que m'otorgueu la vostra con-
fiança.

Rebeu la meva salutació més cordial.

Miguel Riera i Nadal

RESTAURANTE
Esmeralda

	 Park
CALA DO'R

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.
'VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD „PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. R MON

electrónica—i

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

FELANITX 	 5

f?:!* 	

CICLISME

Dissabte passat se celebra a Ma-
nacor la I etapa de la IV Challenge
Comarca de Llevant de socials.

Fou organitzada pel Club Ciclista
Manacor. Es dona l'inici de la carre-
ra front al bar Trébol, amb sortida
neutralitzada fins als afores de Ma-
nacor. Es dirigiren cap Arta passant
per la cruïlla de «Ses Pastores».

A Arta es donaren els primers in-
tents d'escapada, que pràcticament
no passaren de trenta segons.

Les metes volants estaven situa-
des a Arta., Son Servera i Sant Llo-
renç i els premis de muntanya a
Son Mas i Morell.

Fou una etapa dura pel vent i pels
atacs dels primers a la general, en
la muntanya.

Foren un total de 54 Km. amb
una mitja de 37'5 Km./h.

El corredor vencedor de l'etapa
va ser Pere Santandreu del Club Ci-
clista Sant Llorenç, que al mateix
temps s'enfunda la malla groga de
líder de la general, també s'endugué
Ia malla de líder de la muntanya. En
canvi el líder de les metes volants
fou el corredor del Club Ciclista
Felanitx, J. F. Alcariiz, aconseguint

Dissabte passat acaba la Riga per
a l'INFANTIL FEMEN1, a la qual
ha fet molt bon paper, guanyant 16
partits i perdent-ne 7. Això fa pen-
sar que aquest equip la propera
temporada sonara de debt') dins el
bàsquet femení i el Club té molta
confiança amb aquest equip.

Torri, enhorabona per aquest
equip que has bastit. Esperam que
doni molta guerra i se situi entre lo
milloret de l'especialitat.

Les components de l'equip són:
Eulària, Laura i Rebeca de Cala
d'Or; Maria de S'Horta; Caty, Car-
men, Marga, Maria Antònia, Núria i
Micaela de Portocolom.

Sabem que l'equip de bàsquet, la
temporada que ve augmentarà in-
crementant amb un equip juvenil.

Aprofitam el fi de temporada per
donar les gràcies a totes les cases i
entitats collaboradores: Restaurant
Plaza, Restaurant Portocolom, Mo-
tos Barceló, Don Pepone, Ajunta-
ment i a nombrosos particulars sen-
se l'ajud dels quals no hagués po-
gut funcionar el Club.

A tots, gracies i fins la temporada
que ve.

Anpe

puntuar com a primer a Arta i Son
Servera i un tercer Hoc a Sant Llo-
renç., sumant un total de 7 punts.

Les classificacions per categories
a la general són les següents:

Cadets: J. J. Torralba (3).
Juvenils: Pere Artigues (2), Xisco

Monserrat (4).
Af. 1: T. Oliver (7), Santos San-

tos (9), J. M. Gómez (10), J. Nadal
(12), J. Aceituno (16), T. Caldentey
(17), J. R. Bordoy (18) i M. Man-
resa (25).

Vet. Especial: J. F. Alcafilz (1), G.
Aceituno (4), J. Togores (7), T. Vall-
bona (18).

Vet. A: G. Oliver (3), B. Barceló
(5), J. Gómez (7).

Vet. B: A. Perelló (2).
Agraim la collaboració al Conseil

Insular de Mallorca i a Sa Nostra.
Avui dissabte se celebrara a les 16

h. la II etapa amb sortida i arribada
a Sant Llorenç, passant per Fela-
nitx: Ronda Manacor, Via Argentina
i Carretera Manacor.

Hi sou tots convidats
Club Ciclista Felanitx

Carm e

A la membria del meu amic Gui-
llem fiasco, mort titian entrenava
dins e, velòdrom de Tortosa, a
l'edat de 27 anys.

Entranyable amic, sempre desitja-
res arribar molt amunt i lluitares de
debò per aconseguir-ho. Record
quan acudies a mi em consultaves,
quan et recolzaves en les meves en-
senyances. Per això em va sorpren-
dre la teva marxa i em deixa buit i
desconsolat.

Pere) aquesta nit he entes a la fi
el motiu, quan he vist alla dalt un
cstel que brillava més fort que els
altres. I m'he sentit feliç, perquè he
compres que has aconseguit el que
volies, pel que lluitares amb totes
les teves forces: BRILLAR AMB
LLUM PROPIA i destacar per a sem-
pre enmig dels altres.

Guillem Timoner i familia

SE NECESITA ESTUDIANTE MA-
YOR DE 18 AÑOS, para guardar
dos niños, de 10 y 12 arios, en
Cala d'Or. Sólo julio y agosto, se-
manas alternas.
Informes, Tel. 296842 (noches).

la Etapa IV Challenge C. de Llevant

Es Port Bàsket Club 	 A GUILLERMO BLASCO

RESTAURANTE BRISAS
Plaza Cas Corso 	 Tel. 824518 	 PORTOLOM

Les recuerda que sigue con los menús
especiales de fin de semana

(Mediodía y noche)
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

PESCADOS Y MARISCOS
PAELLAS, PIZZAS, CARACOLES, ARROZ BRUT, FIDEUA, etc.
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Demanficiones &tonics de Folanitx
A los efectos de informar y orientar a los electores de esta Ciudad y Término

Municipal donde emitir su voto en las próximas Elecciones, se hacen públicas las siguientes
demarcaciones de las secciones y colegios electorales de este municipio.

DISTRITO 1.0	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: C/. Sant Agustí, 1 (Escuela Convento).
MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.
Comprende las calles:
AIGO (pares), ARRAVAL (5, 6, 7, 8 i 9), BISBE PUIG, CONVENT,

ESCORXADOR, ESTRELLA, FORATS, HORTS (pares del 20 al 50), JUE-
VERT (impares), MOLÍ D'EN PLORIS, MOSSEN BARTOMEU  BARCELÓ,
PARRES, PORTERIA, PUIGVERD (impares), QUATRE CANTONS (1, 2,
3, 4, 5 i 6), RAMON LLULL (pares), RECTOR PLANES, REI SANÇ, ROCA
D'EN BOIRA, SANT AGUST1, SANT ALONSO RODRIGUEZ, SANTA CA-
TALINA TOMAS, SANTA LLUCIA, VERGE DEL SOCORS, VICA, RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la izquierda del camino del Puig
Verd hasta la carretera de Porreres).

DISTRITO 1.0	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: C/. Mateu Obrador, 23 (Escola Música).
MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.
Comprende las calles:
ANTONI MAURA, CALAFIGUERA, CIUTAT DE SAN PEDRO, CON-

VENT (impares del 59 al final y pares del 56 al final), GERMANDAT
CRISTIANA, GREGAL, IMPRENTA REUS, JOAN CAPO, JOAN MONSER-
RAT, JUEVERT (pares), LLANA, MANACOR (impares), MAR (impares),
MARE DE DEU DE SANT SALVADOR, MATEU OBRADOR (impares),
PLAÇA DE TOROS, PROGRÉS, PROISSOS, PUIGVERD (pares), REPU-
BLICA ARGENTINA, RIERA, ROIG, SANT JOAN PELOS, RADI MOLINS
(viviendas comprendidas entre la izquierda del C/. Mateu Obrador y ca-
rretera de Manacor, hasta el camino del Puig Verd).

Núcleos dc población SON PRO ENÇ y SON VALLS y el diseminado
de la 1.a VOLTA.

DISTRITO 2.° 	 SECCION La
LOCAL ELECTORAL: C/. Hospici, 1 (Casa Hospicio-Hospital).
MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.
Comprende las calles:
ANGLESOLA (impares del 1 al 31 y pares del 2 al 26), ARRAVAL (1,

2, 3 y 4), BELLPUIG (impares),  CARDENAL DESPUIG (impares del 1
al 3 y pares del 2 al 12), COTONER, DARDER, HOSPICI, LLUNA, MAJOR
(impares del 37 al final y parcs del 54 al final), MAR (pares), MATEU
OBRADOR (pares), MIQUEL BORDOY (impares), MOLÍ DE N'HEREU,
MOLT D'EN MOLENDR1, MOLINS, MOSSËN COSME BAUÇA, NORIA,
PAX (del 1 al 11), PERALADA (del 1 al 10), PLAÇA (pares del 10 al final),
POU DE LA VILA, PUIG DE S'ENVESTIDA, SANT ALFONS, SINIA, SOL
(impares), SON PINAR, VERT, ZAVELLA, RADI MOLINS (viviendas com-
prendidas entre la izquierda de la C/. Bellpuig hasta la carretera de Porto-
colom y derecha del C/. Mateu Obrador).

DISTRITO 2.° 	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: C/. Cotoner (Colegio I. Juan Capó).
Comprende las calles:
ALOU, ANGLESOLA (impares del 33 al final), BASTERA, BELLPUIG

(pares), BURGUES, CALL (impares todos y pares del 2 al 40), CAMPET
(impares del 1 al 15 y pares del 2 al 16), CANAVES, CARDENAL DES-
PUIG (impares del 5 al final y pares del 14 al final), CARITAT, CAVA-
LLETS (impares del 1 al 11 y pares dei 2 al 18), CONSTITUCIÓ (1, 2, 11 y
12), COTONER (pares del 20 al final), DAMETO, ESGLËSIA, ESPANYOL,
FONT DE SANTA MARGALIDA (número 6), FRARE, JOAN ESTELRICH,
JORDI SABET, JUSAMA, MAJOR (impares del 1 al 35 y pares del 2 al
52), MIQUEL BORDOY (pares), NOREZ, PARE CATANY (impares), PAX
(del 15 al 25), PERALADA (del 11 al 16), PLAÇA (pares del 2 al 8), PUIG
DE SA CISTA, REI JAUME I (impares del 1 al 21), ROCABERT1, SALES,
SITJAR, SOL (pares), VERONICA (pares), RADI MOLINS (viviendas
comprendidas entre la derecha de la calle Bellpuig a la izquierda de la
cscalera del Calvario).

DISTRITO 2.°	 SECCION 3.a
LOCAL ELECTORAL: Font de Santa Margalida, 3 (Casa Municipal de

Cultura).
Comprende las calles:
CALDERO (impares), CALL (pares del 42 al final), CAMPET (impares

del 17 al final y pares del 18 al final), CAVALLETS (pares dcl 20 al final),
DAMA, FARTARITX (impares del 1 al 29 y pares del 2 al 28), GALERA,
GUILLEM SAGRERA, MIQUEL SUREDA, PINTOR MIQUEL BANOS, REI
JAUME I (impares del 23 al final y pares todos), ROCA, SERRAL, SO'N
MOREI (impares del 1 al 23), SOLEDAT (impares del 1 al 23 y pares
del 2 al 28), SOLER (impares), TRINITARIES, VERONICA (impares),
RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre el final de la parte derecha
de la calle Call y Camino del Serrai hasta la calle Rei Jaume I y siguiendo
por el Camino des Molí d'en Llevadora hasta el final de la calle Calderó).

Núcleo de población ES CARRITX0 y el diseminado de la 5.a VOLTA.

DISTRITO 3.° 	 SECCION 1. a

LOCAL ELECTORAL: C/. 31 de març, 1-A (Casa Municipal de Cultura).

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.

Comprende las calles:
BENNASSAR, BARTOMEU AMENGUAL, BINIFARDA, CALDERO (pa-

res), CAMPOS (impares), CIFRE, ERES, ESPANYA (del 2 al 13), FARTA-
RITX (impares del 31 al final y pares del 30 al final), FONT DE SANTA
MARGALIDA (1, 2, 3 y 4), GABRIEL VAQUER, GERRERIA, LLEBEIG,
MIGJORN, MOLÍ D'EN ROCA, BARTOMEU CALDENTEY, PELAT, SA
COMUNA, SANT MIQUEL, SANT NICOLAU,  SANTANYÍ, SANTUERI,
SON MOREI (pares todos, impares del 25 al final), SOLEDAT (impares
del 25 al final y pares del 30 al final), SOLER (pares), 31 DE MARÇ (im-
pares), XALOC, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre el final de
la calle Calderó hasta la izquierda de la carretera de Campos).

Núcleo de población SON NEGRE y el diseminado de la 3 •a VOLTA
(números del 1 al 133 y del 3001 al 3133).

DISTRITO 3.° 	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: P. Ramon Llull, 25 (Auditori Municipal).
MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.

Comprende las calles:
ABEURADOR, AIGO (impares), BADALUC, BISBE MIRALLES, CAM-

POS (parcs), CANONGE BARCELÓ, CASTELLET, CONSTITUCIÓ (del 4
al 10), COSTA I LLOBERA, ERNEST MESTRE, ESPANYA (número 1 y
del 14 al 21), GUILLEM TIMONER, HORTS (impares), JAUME VENY,
JOAN ALCOVER, MARIAN AGUILO, MIQUEL DELS SANTS OLIVER,
MOLA, NOFRE FERRANDEL, NUNO SANÇ, PARE AULL PARE CATANY
(parcs), PARE SEBASTIA NICOLAU, PERE D'ALCANTARA PENYA,  PE-
RELLÓ, PIZA, PLAÇA (impares), QUATRE CANTONS (impares del 7 al
final y pares del 8 al final), RAMON LLULL (impares), REUS, TREN,
31 DE MARÇ (parcs), RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre el
Campo Municipal de Deportes, pasando por la falda del Puig de Sa Mola
y la carretera de Porreres, a la altura de la calle Verge del Socors).

Núcleo de población SON MESQUIDA y el diseminado de la 2.a VOLTA.

DISTRITO 4.° 	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: Colegio Migjorn (Cas Concos).
Comprende la entidad de CAS CONCOS D'ES CAVALLER, el disemi-

nado de la 3.. VOLTA (del número 134 al final y del 3134 al final) y el
diseminado de la 4.a VOLTA (todos los números).

DISTRITO 4.° 	 SECCION 2. a

LOCAL ELECTORAL: C/. Rectoria, 25 (Colegio Reina Sofia, S'HORTA).
Comprende las entidades de S'HORTA, CALA FERRERA y CALA SE-

RENA y el diseminado de la 6.a VOLTA (del número 1 al 426 y del 6001
al 6426).

DISTRITO 4.° 	 SECCION 3. a

LOCAL ELECTORAL: C/. Cristòfor Colom, 47 (PORTOCOLOM, Edifi-
cio Aduana).

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.

Comprende la entidad de PORTOCOLOM y el diseminado de la 6.a
VOLTA (números del 427 al final y del 6427 al final).
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Ultima carta a un amigo

Per P. Xamena

1917

Abril, 5.-Morí l'apotecari D. Mateu Obrador Barceló (a) Concan-í.
Abril, 15.-Diumenge de l'Àngel. Festa a Sant Salvador. Predica el vi-

cari D. Antoni Bennassar (a) Scrigot. Mori el Rector D. Sebastia. Planas.
Abril.-Benedicció de la bandera de l'orfeó de Sa Recreativa.
Abril, 22.-En Es Carritx6 acabaren uns exercicis predicats pel P. Llo-

renç Riera C.O. i beneiren la creu de terme. Incendi a Can Alou i a sa
Comuna.

Abril, 28.-Prengue possessori el nou ecónom D. Antoni Mora.
Maig, 8.-Festa de l'aparició de Sant Miguel a Sant Salvador, predica

.el P. Llorenç Riera de Sant Felip Neri.
Maig.-A Son Negre se suicida un home.
Maig.-En el carrer Nou varen ploure duros de plata, els teuladers

.els treien d'un forat on l'amo els havia amagat.
Maig, 13.-Festa de Sant Isidre en el Convent.
Maig, 20.-Festa de Santa Rita en el Convent. Predica recemom D. An-

toni Mora.
Maig, 28.-Peregrinació de Capdepera a Sant Salvador, 340 persones

«..n 42 carros.
Juny, 3.-Festa de la Santíssima Trinitat. El canonge D. Joan Quet-

glas beneí Ia nova capella 'de les Religioses Trinitaries.
Juny, 3.-Funció a la plaça de toros, de monees, cans, cabres i pores

-ensenyats.
Juny, 10.-Festa de les Filles de la Puríssima.
Juny, 10.-Passaren per Felanitx unes carreres d'autos.
Juny, l0.-Xarlotada amb vaques a la plaça de toros.
Juny, 15.-Festa del Cor de Jesús. El capvespre processó pels carrers.

Predica el P. Miguel Matas, C.O.
Juny, 17.-Festa de sant Antoni de Padua. El capvespre inauguració

del rober de Sant Antoni de Padua a Ca ses monges de la Providència.
Juny.-La carn de vedella va a 1'25 el quilo o la d'ovella a 1'50.
Juny, 24.-Els exploradors de Sóller vingueren d'excursió a Felanitx.
Juliol, 8.-Festa del Beat Ramon Lluil, instaurada aquest any pels se-

minaristes de Felanitx, que eren aleshores Gabriel Adróver. Bauza, Rafel
Vich, Bartomcu Quetglas, Joan Mesquida i Antoni Rosselló Vadell. Pre-
dica P. Antoni Truyols, majordom del Seminari.

Juliol.-Comença a fer viatges a Palma un camió de carrega propie-
tat dc D. Miguel Lloclra.

Juliol, 20.-Festa de Santa Margalida; predica redraom D. Antoni
Mora.

Juliol, 25.-Festa de la Mare de Deu del Carme en cl Port.
Juliol.-Una batedora que batia als afores del poble es pega foc.
Juliol, 30.-Un trebolí va fer molt de mal pel camp, especialment per

Can Pelleta, Es Puig Pelat i Can Cuaret. Se'n va dur la meitat dels ar-
bres i moriren també animals.

Agost.-Canviaren els domassos yells de resglésia amb uns de nous.
Agost.-E1 camió de passatgers a es Port, parteix de l'Arraval a les 7

del matí; te departamenst de 1.a i 2.a classe.
Agost.-A Can Reus imprimien els periòdics «El Felanigense» i «La

Tradición».
Agost, 28.-Festa de Sant Agustí; predica D. Bartomeu Nigorra.
Agost.-Curset d'enologia a l'Estació Enológica.
Setembre, 8.-D. Bartomeu Obrador (a) Gerrer, cessa de capella d'Es

Carritxti.
Octubre.-A causa del mal temps haglie d'entrar en cl Port la barca

zinomenada «La deseada» que anava carregada de mongetes de contraban.
Octubre.-Representació del drama «Juana de Arco» en cl pati de les

religioses trinitaries.
Octubre.-Enguany hi ha moltes llampugues; en un dia es pescaren

riles de 4.000 quilos; van a dos reals el quilo i n'envien a molts de nobles.
Octubre.-Títeres a la plaça de toros.
Oetubtc.-.3a Recrcativa» Iecoiìeix donatius per a la reforma del camí

de Sant Salvador.
Novembre.-En el teatro «Novedades» representen comèdies i en el

«Principal» fan cinc.
Novembre.-Conferencies a «La Protectora» de D. Andreu Riera, D.

Bernat Bordo)', D. Josep Sirer i D. Lluís Planas.
Novembre. A les darreres eleccions municipals han estat elegits qua-

tre regidors conservadors, dos 'liberals, un reformista, un maurista i un
jaumista.

Novembre.-Un home fadrí de 32 anys de Cas Concos es va penjar.
Novembre, 19.-Morí el Rd. D. Francesc Manresa, germa del faroler

del Port.
Novembre.-Robatori a les cases de Can Xabec a foravila.
Desembre.-En Simon Febrer corregué en cl velòdrom de Palma.
Desembre, 14-16.-Festes extraordinàries a Sant Salvador per a com-

memorar el centenari de raparició de la Mare de Deu a Sant Gaieta. Be-
neïren el retaule de l'altar major i el sagrari.

Dcsembre.-Els disidents mauristes de Felanitx han estat expulsats
del Cercle del Partit Conservador.

Desembre, 21.-El mercat d'animals del dia de Sant Tomas a la pla-
ça de Sa Font va altar molt desanimat.

Raimundo Fernandez Giménez, el a la luz cie esa luna que cantaste ea -

emigrante, el amigo entrañable se u( Ultimo escrito, junto a Emilio, y
fue. Qujote de tu tiempo que siem- para que (le tu alma no caiga et
pre rompiste tu lanza en favor del piropo, también estarás, con nues-
más debit. Con la miel de tu última tra Guadalupe y así gozarás contan-
gran crónica escrita, te ahogó tu do tu historia en el cielo, lo que
propio corazón de grande que lo te- siempre te gustó hacer.

guiremos siendo.

nías, te fuiste con el piropo en los
labios, como habías vivido siempre,
caballero andante de tu propio tiem-
po.

sabemos quienes lo fuimos y lo se-
Lo que duele perder al amigo, 

lo ejemplo, no exento de pragmatismo,

lio, por Guadalupe, seguiremos en
los momentos duros como este, aga-
rrándonos a vosotros y vuestro

nos va a seguir dando fuerzas.

Aquí tus amigos, por tí, por Emi-

Descansa en paz Raimundo emi-Ejemplo nos has dejado de como
se crecen los hombres en las dificul- gran te inieno., ern bebido en la tierra
tades, pequeño:de Cuerpo y grande que tan to 1 legás te a q u ere r. Desca n-
de talla, tu sombra, nos cobijo mu- sa en paz.
chas veces y nos vas a seguir cobi- 	

CASA . EXTREMADURAjando. 	
EN MALLORCATu alma, Raimundo, seguro pasea

Margalidit: Vicens; D. Jaume Adro
ver i D.n. M.  Lluisa Mestre.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germà Miguel, Joan
Escalas, Miguel Ferrer i Pere Adro-
ver; per la nuvia la seva padrina
de fonts Catalina Mestre, el seu ger-
mA Tomeu i els seus eosins Tometr
i Miguel Monserrat.

Després de la cerimònia, fami-
liars j convidats es reuniran en un
sopar en el Club Nàutic de Sa RA-
pita.

Enviam la nostra mês cordial fe-
licitació als novells esposos.

NECROLOGICA!
Divendres passat, descansà en la

pau de Deu a Felanitx, a l'edat de 7S1
anys, D. Raimundo Fernandez Gimé-
nez. Al cel sia.

Don Raimundo Fernandez, que
era natural crAguilas (Múrcia) s'in-
corpora fa prop de cinquanta anys
a la comunitat felanitxera, on re-
gentà diverses empreses, entre les
quals assolí una especial relevancia
Ia de l'elaboració de conserves de-
taperes i d'altres vegetals.

El Sr. Fernandez, a més d'exercir
la seva activitat empresarial entre
nosaltres, s'integrà plenament a la
societat felanitxera i mai no negà la
seva collaboració entusiasta quan
fou requerida per a qualsevol pro-
jecte comunitari.

Descansi en pau i rebi la seva es-
posa D.  Paquita, fills M.a Francisca,
Manoli i Raimundo i els altres fa-
miliars, la nostra mes sentida ex-
pressió de condolència.

Desembrc.-A causa de les ;Anormals circumstancies de la guerra eu-
ropea, cl Banc de Felanitx ha hagut de pujar el preu de l'electricitat un
deu per cent.

Desembre, 27.-Canta missa nova D. Gabriel Adrover Bauza (a) Gallet.
Desembre, 26, 27 i 28.-Va fer molta neu.
Moviment Parroquial:
Baptismes, 79 nins i 68 nines.
Casaments, 66.
Defuncions, albats 13, adults 138.
Bibliografia: Memoria del Banco de Felanitx. (B. Reus 1917).
Almanaque de El Felanigense para 1917. (B. Reus).
Cosme Bauzd Adrover, Florescencia del Clero de mi tierra. (B. Reus

1917).
Cosme Bauza Adrover, Hermanas de la Caridad (Palma, 1917).
Reglamento del Ropero de S. Antonio de Padua de Felanitx (B. Reus

1917).
Estación Enológica de Felanitx, Curso breve intensivo de Enología

(B. Reus, 1917).
Pedro Ventayol, Oratorio de Ntra. Sra. de la Victoria de Alcudia (B..

Reus, 1917).
Boletín Viti-vinícola de la Estación Enológica de Felanitx N.° 1 (B.

Reus, 1917). 	
-L

vida social
•

NAIXEMENT
A S'Horta la llar dels nostres bons

amics Miguel Adrover Caldentey i
Antânia Barceló Julià, s'ha vista
alegrada amb el naixement del seu
primer fill, un nin que rebrà el nom
de Miguel Sebastià.

La nostra més cordial enhorabo-
na als novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat demati, a l'es-

glésia de Sant Alfons, varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia. els
germans Antoni j M.  Angels Gar-
cias Mestre.

I el mateix dia, a la parròquia de
Sant Miguel la varen rebre Sebas-
tià Vallbona Martinez i M.' Ant&
nia Maimó Perelló i al Convent de
Sant Agustí el nin Manuel Roldán
Gonzalez.

Rebin tots ells la nostra més cor-
dial felicitació que feirn extensiva
als seus pares.

BODA
Dissabte passat horabaixa, al san-

tuari de Sant Salvador, es va cele-
trar la canónica unió dels joves
Francesc Serra Vicens i Catalina
Adrover Mestre. Beneí l'enllaç Mn.
Antoni Fiel, rector del Convent.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. Jaume Serra i D.
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Quan sortiran aquestes lletres
ja estarem quasi en jornada de re-
flexió. Quatre .félarlitxers, quatre,
estan a les llfsies per anar a Ma-
drid. Miguel Riera ya de segon pel
Senat pel PSOE, Bartomeu Mestre i
Joan Mir van com caps de llista
per ERC al Congrés i al Scnat; i
Catalina Rosellá encapçala els
VERDS. Segons les enquestes no-
nós el primer té certes possibilitats.

Sempre he sentit a dir que convé te-
nir algú a Madrid «tenir bo». Per()
alguns votants felanitxers estaran
embullats, per una banda tenen cer-
tes simpaties amb aquests personat-
ges que es presenten, però no estan
massa d'acord amb el partit que
representen... Cada qual ha de fer
lo que trobi més convenient...

Després del darrer «Debat» a Te-
lecinco la cosa ha quedat clara. Ni
González ni Aznar són capaços de
treure-nos de la situació critica que
patim els espanyols... Per això es-
tan els catalans. A la pròxima legis-
latura la veu cantant la durà Miguel
Roca, que a la fi podrá demostrar
si és de veres un bon politic. Al me-
nys crec que en Economia té les co-
ses més dares._ Ara que, ja sabeu
que Convergència i Unió els sabrá
treure el suc als seus escons i no
farà res per no res.

• Continua la 2.a REGIONAL,
pese al pcco interés que demues-
tran lus medios informativos para
este tipo de categorías, pero ya se
sabe, todo va en función del interés
de los consumidores. Fue una jor-
nada especialmente favorable para
el CAS CONCOS, al vencer en el
feudo del colista vitalicio, el LLUC-
MAJOR, por UNO a TRES; dos pun-
tos muy importantes que garantizan
soportar un año más en esta liga.
También el S'HORTA consiguió ga-
nar a LA SALLE por TRES a DOS
y esto le permite un alivio pese a
los siete negativos que degradan su
casillero, y se aleja del abismo. No
ocurre igual con el ATCOS. POR-
TOCOLOM, que tiene un final ligue-
ro espantoso, con las filas un tanto
diezmadas. Perdió en casa del JUV.
SALLISTA por SIETE a DOS, resul-
tado abultado, que puede abocar a
los «porteños» al descenso; pero eso
siempre queda en manos del poder
de la Federación que hasta ahora
no se ha pronunciado al respecto y
deja las cosas para el último mo-
mento porque tiefien la sartén por el
mango y hace la que le sale de las
narices, siempre aduciendo que es
difícil prever según que cosas, y
así: está su credibilidad.

• Quien vuelve con nuevos bríos
es el corredor automovilista TONI
J.I.UCH, especialista en el GRUPO

«N», que tras algunos contratiempos
impensables, está dispuesto a dar la
campanada esta próxima tempora-
da. Tal vez la clave esté en el nue-
vo «sponsor» que es toda una garan-
tía en este tipo de competiciones.
¡Suerte! ¡Que la va a necesitar
espuertas!

• La pasada semana fue inaugu-
rada en Manacor, «TORRE DE SES
PUNTES», la mostra «PATRIMONI
2001», del banco de IMAGENES pro-
movido per la UNESCO y produci-
do por la Fundación «La Caixa». La
muestra ofrece imágenes de San Pe-
tersburgo y de monumentos de va-
rios paises.

• El felanitxer PERE ANTONI
SOLER és NOU DIRECTOR d'un
HOSPITAL de la CORUÑA. Fa pocs
dies aquest felanitxer va ser nome-
nat director medic del complexe
hospitalari «Juan Canalejo». El doc-
tor Soler, llicenciat en Medicina
Cirugía l'any 79, té 39 anys, va ob-
tenir la nota de sobresaliente. És di-
plomat en. l'especialitat de 'Medici-
na d'Empresa per l'Escola Nacio-
nal de Medicina, especialista en Di-
recció Estratégica d'Hospitals per
Ia Universitat Politécnica de Valèn-
cia i compta amb varis curs treballs
i publicacions. Com a metge inicià
Ia seva tasca com a profesional
l'abril dcl 80 (Medicina General).
Després passà a ser Inspector dels
Serveis Sanitaris d'«Insalud» de Ba-
lears. Més tard exerci càrrecs de di-
rector en funcions de les Institucio-
nes Abiertas de Menorca. El 84 pas-
sà a director de la Sectorial d'Am-
bulatoris de Mallorca i al 89 fou no-
menat Subdirector de l'Hospital «Ge-
neral Yagiie»... Una llarga trajectá-
ria que demostra la seva professio-
nalitat.	 ¡Enhorabona!

• També és notícia el professor
JAUME ROSELLO CANDID°, que
no vull descobrir com a pintor, ni
com a cineasta... Darrerament ha
fet un VIDEO-CLIP amb imatges
de PLASTILINA titulat «TOURING»
--nom d'una cange) del conjunt punk-
rocker «THE RAMONES»— un quar-
tet que, produit amb aquesta técni-
ca protagonitza aquesta cinta, que
podria emetre's a la TV. de les Ba-
bears passades les eleccions. L'amic
Jaume ja ha produit altres pellicu-
les en Super-8, com sem «Nanuk, el
troglodita», «Prehistòria de Mallor-
ca» i «L'amor de les Tres Taronges»
(amb collaboració de M. V. Sebas-
tian Llambías). Aquest video-clip
forma part del programa dels alum-
nes del Máster de Periodismo de la
UIB.

• Va morir «Don Raimundo».
RAIMUNDO FERNANDEZ GIME-
NEZ comptava 79 anys. Un empre-
sari que se va fincar a Mallorca ja
fa molts anys. Era conegut pel seu
carácter campechano i convincent.
AI principi muntà com director algu-
nes Ares teatrals, ja que tenia una
inclinació cap al món artistic... Pro-
va d'això és el famós «MOLINO
BLANCO» de Portocolom, on clesfi-
laren molts d'artistes que animaren
moltes nits estiuenques quan el tu-
risme estava a l'època daurada. En
Pau descansi.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

Fútbol Sala

Emotiva Entrega e prunis
dels Alevins B a Son
Burguera

Aquesta setmana no hi haffue par-
tits oficials de Futbol Base, però l'e-
quip d'Alevins B feu un dinar a Son
Burguera d'en Vicente Sierra. No hi
fa llà ningú, i de mans de l'entrena-
dor Toni Prohens i del president
Marino Talavante, tots reberen un
record. Els alevins B acaben la tem-
porada amb molt bons resultats.

L'equip d'Iniciació jugara clemit
dissabte a Palma juntament amb el
C.D. Sant Francesc, C.D. Cicle, R.C.D.
Mallorca i C.D. Pont d'Inca.

Marino Talavante

Ag radecimiento
La familia Fernández-Ma

drid, ante las innumerable
manifestaciones de pésame re
cibidas con motivo de la muer
te de Raimundo Fernandez Gi
ménez y en la imposibilida(
dc corresponderlas a toda
personalmente quiere hacen l

or medio de esta nota.
A todos, muchas gracias.

Ha llegado el Cinquecento. Un coche

con personalidad, brillante y diverti-

do. Con unas dimensiones perfectas,

pequeño por fuera y amplio por den-

te-o. Ecologico, con 899 c.c., inyeccion

electronica, catalizador, no contiene
elementos nocivos para el ambiente

Tennis Taida
El passat cap de setmana tingu6

lloc a Alcúdia el CAMPIONAT DE
BALEARS DE TENNIS TAULA, on.
els participants felanitxers han tin-
gut una destacada participació.

A INDIVIDUAL ALEVI masculi
en Miguel Laudat va quedar sub-
campió de Balears, mentre en Mi-
guel Angel Garcia, va perdre als
quarts de final amb qui seria des-
pres el campiú.

A DOBLES, cis dos matcixos ju-
gadors quedaren CAMPIONS de les
Balcars realitzant un bon partit.

A DOBLES INFANTILS, En Lau-
dat i En Garcia quedaren 3ers. de
les Balears.

A JUVENILS, co Joan Tauter va
perdre pel tempteig de 2-1.

Per altra part, aquests dies pre-
nen part al torneig de les festes de
Manacor categoria aleví per a me-
nors de 17 anys. Demil dissabte ju-

eu n la final.

SE OFRECE JARDINERO por ho-
ras.
Informes: Tel. 827102 o C/. Son
Pinar, 50 bajos.

QUATRE JOVES ESTUDIANTS cer-
cam pis a Barcelona per llogar,
d'un particular.
Informació: Tel. 580005 (Felanitx)

VENDO PISO Y APARTAMENTO
en C,'. Onofre Ferranclell. A estre-
nar.
Informes, Tel. 581948 (noches).

cional, efecto anti-dive, espacios
minimos de frenada. Todo esto hace

del Cinquecento el coche ideal para

Ia ciudad. Por algo ha sido elegido
Coche del Año en España.

890.000  PTS. P.V.P.

CONQUECENTO
y sus materiales son reciclables.

Un pequeño coche a la altura de los

más grandes en confort y prestacio-

nes. Además, esti disponible con

cierre centralizado, elevalunas

eléctricos y aire acondiconado. Agil

y seguro. con una estabilidad excep-

TU CIUDAD Y EL, HECHOS EL UNO PARA EL OTRO 111:1ffil
Conessionerio

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer de! Socors, 8. Tel. 58 13 40.



OFERTA

LA MEJOR ELECCION

Almejas Cabo de Hornos
	

119
Café Mallorca 250 grs. 	 79
Crema Torras vaso 1 y 2 Sab. 	 89
Ceca Ch !eta nermer o light

	
45

Vino Ifa Tinto, Rosado, Blanco
	

79
Ron Bacardi 1 It. 	 1179
Jabón Dermo Sanex 900 cc. 	 329
Deterg. Punto Matic Plus/Color

	
65

Ofertas válidas
hasta el 12 de junio

SU PERM ERCATS
ES CONVENT	 CAN RIBOT

Convent, 27	 Pere d'Alcantara Penya, 11

que pots,
no t'ho perdis.,

Gaudeix-ne. Multiplica les teves idees. Descobreix
altres mons. Alimenta la leva capacitat de con-
versar. Millora l'opinió que tenen de lu. Salisfé
totes les teves curiosilats. Acosta't als llibres.

Llibreria RAMON [LULL I■lajor, 25 11 580160

Acost*%. J
thibReiro

k-riievEurAti

FELANITX

.1' -61 FUTBOL,

2.a REGIONAL

S'HORTA, 3 - LA SALLE, 2
Darrer partit de la higa, on el

S'Horta es despedí de la seva aficiO
amb una victòria i un bon joc. El
S'Horta comença be i ja en el minut
3 marca el primer gol per mediació
de Villanueva, i ana davant fins al
minut 40, en que la Salle aconseguí
l'empat de contraatac. Però en el se-
gon temps, els s'hortarrins avança-
ren posicions i feren dos gols mes,
obra de Ian i Felix de penal damunt
Ian.

Alineació: Repiso (Aclrover m. 65)
Antich, Barceló, Carrasco, Juli (Oli-
ver m. 75), Felix (Enrique m. 60),
Lobato (Binimelis m. 46), Ian, Hen-
rik i Adrover.

El S'Horta ha acabat la lliga que-
dant a la 14a. posició i ha fet una
gran segona volta, perdent solament
tres punts a casa.

LLUCMAJOR, 0 - CAS CONCOS, 3
Acaba la temporada amb victòria

i un altre cop davant el S'Horta i
el Portocolom, malgrat la golejada
del S'Horta a l'equip concarri. D'a-
questa temporada cal destacar-ne
els 16 gols de Pascual i els 7 de Xesc
Maimó. Els més regulars han estat
Gordillo i Pascual.

En el partit de Llucmajor s'alinea-
ren Aleix, Salas, Gordillo, Jaume,
Angel, Pedrito, Aznar, Gori Mateu,
Pascual i Xisco. També Llull, Ben-
nasar, Felipe i Duran. Els gols foren
d'Aznar de falta directa, Angel i
X isco.

J. M.

-CADETS

S'HORTA, 7 - CONSELL, 1
Victòria del S'Horta que controla

el partit des de totduna i que en-
cara millora en el segon temps, fent
alguns canvis. Guts de Tomeu Roig
(4), Bonet, Mateu i Santi.

PARTIT DE TESTES

DE S'IlORTA

CAL:AT.:, 4 - FADRINS, 1

A la vista (leis resultats, pareix
que eis casats es troben en millor
forma, de totes maneres els dos
equips foren obsequiats amb dues
porcellcs ofendes per la Banca
March de S'Horta.

S'OFEREIX AL.LOTA per fer feines
de la casa.
Informació en aquesta adminis-
traciú.

REPASO DE INGLES. Exámenes fi-
nales y suficiencia. EGB a Selec-
tividad.
C/. Joan Alcover, 36 (a partir de
las 15 h.). Está delante de la Cha-
pistería J. Roig y el almacén de
F. Grimait.

SE NECESSITA JARDINER amb
experiencia. Amb referencies.
Informació: Tel. 643169 (de 19 a
21 h.).

PELS AL.LOTS que aquest estiu vul-
guin seguir estudiant SOLFEIG,
telefonau al Tel. 581534.

SE NECESITA ESTUDIANTE MA-
YOR DE 18 AÑOS, para guardar
dos niños, de 10 y 12 años, en
Cala d'Or. Sólo julio y agosto, se-
manas alternas.
Informes, Tel. 296842 (noches).

El darrer partit oficial de la tem-
porada, el dels JUVENILS, a Lluc-
major, tingue un desenllaç força
desagradable. Va ser suspès, per
l'cquip arbitral, a cinc segons
l'acabament, per mor dc les protes-
tes dels felanitxers, provocades pel
comportament d'algun deis juga-
dors locals i per la parcial actuació
arbitral. Quan faltaven cinc minuts
per la finalització d'aquest encon-
tre, el marcador es mostrava ani-
vellat, pet-5 les lesions, les faltes, les
tècniques i les desqualificacions am-
pliaren el resultat fins a una vinte-
na de punts, a favor dels locals. Pe-
ro qui tindrà pitjor record del par-
tit sera Toni Xavier, lesionat greu-
ment a un genoll, en una acció to-
talment antiesportiva per part d'un
jugador del Llucmajor.

FINALS DE MALLORCA DE
BASQUET INFANTIL
MASCULI (PROMOCIÓ)

Tingué Hoc la segona jornada, a
les pistes de Sa Mola on queda es-

Nota del Club
Deportivo Felanitx

Al finalizar la presente tempora-
da futbolística, el Presidente y la
Junta Directiva del C.D. Felanitx,
quieren mediante la presente, agra-
decer a todos los socios y aficiona-
dos de este Club su colaboración
económica y deportiva, ya que sin
su ayuda no hubiera sido posible
llevar a cabo las actividades reali-
zadas.

También queremos dar las gracias
a todas. aquellas personas que han
colaborado con nosotros con la com-
pra de participaciones para el sor-
teo de un coche.

A todos muchas gracias.
Por otra parte convocamos a to-

dos los Socios, simpatizantes y de
un modo especial a todos los padres
que tienen o piensan tener hijos ju-
gando en los equipos de nuestro
Club; a la ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS que tendrá lugar el pró-
ximo día 10 de Junio a las 21'30 ho-
ras en primera convocatoria o a las
22 horas en segunda en la Casa Mu-
nicipal de Cultura, con objeto
proceder a la elección de nuevo
Presidente y Junta Directiva.

tablerta la classificació, des del pri-
mer fins al vuitè. Destaca el ,bon
Hoc aconseguit pel coliegi felanitxer
Sant Alfons.

Resultats de l'equip de S. Alfons.
Andratx, 15 - Sant Alfons, 18
La Inmaculada, 27 - Sant Alfons, 21
Sant Alfons, 22 - Santo Tomas, 14

Classificació final:
1. La Inmaculada (Palma)
2. Sant Alfons (Felanitx)
3. Santo Tomas (Inca)
4. Andilatx
5. F. J. Ballester (Campos)
6. Ramon Llull (Inca)
7. S'Auba (Cala Ratjada)
8. Jaurfig Fornaris (Son Servera)

LARRY CISTELLES

SE VENDE CASA en Felanitx.
Informes, Tel. 583066 (a partir de
las 15 h.)

SE OFRECE CHICA para guardar
niños.
Informes, Tel. 582781.

Esperamos la asistencia de todos
los socios y de los padres para po:-
der elegir una nueva Directiva que
trabaje para conseguir que vuestros
hijos, puedan tener ocupadas estas
horas libres que les quedan al ter4
minar las clases, practicando el de-
porte del Fútbol.

El Presidente,
Miguel Oliver Monserrat

PERDUDA CUSSETA, aten per LIN-
DA, color negre, cames marrón
Segratificara la seva devolució.
Informació: Tel. 276102 o a la po-
licia local.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA, con
nociones de ingles, busca trabajo.
Oficina, dependienta o guardar ni-
ños.
Informes en esta Admón.

BASQUET

Eis miantifs de Sant Aliens, subcampions
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Colons a la Sala
ELECCIONS?

Diumenge cliuen que hi ha elec-
cions. Els que cils comanden de Ma-
drid i els (lue voldrien comandar de
Madrid diuen el mateix. S'acusen de
corrupció, s'acusen de parats, s'acu-
tien de la crisi s'acusen dc tot i a
Ja vegada diuen el que han dit sem-
pre que faran cíclicament i cada
quatre anys i després no fan.

A la televisió ens volen fer creu-
re que nomes podem triar entre PP

PSOE i precisament eis felanitxers
en particular i els mallorquins en
general tenim ben clar que tant els
del PP quan comandaven amb en
Franco com eis del PSOE que han
comandat de Ilavors ença, I nomes
ens han xuclat tot cl que han pogut
i seguiran fent-ho si ningú .dels nos-
tres no els para els peus i per això,
pels felanitxers, el i el ,PSOE
són opcions traidores al nostre fu-
tur. Les úniques opcions valides sún
ies que en minoria ens poden defen-
sar a Madrid sense falses caretes.
,Som una minoria a respectar i les
imajories de Madrid no ens defensa-
J'an mai de res, malgrat totes les
promeses que repeteixen sense ver-
gonya cada quatre anys. Basta re-
cordar que no fa gaire el PP i el
PSOE, tan barellats com estan, s'a-
vingueren a signar el «pacto auton6-
mico» pel qual encara ens deixen
com a autonomia de tercera i sense
les competencies realment necessa-
ries per comandar a ca nostra.

Per tot això que es evident, els
felanitxers que no volen seguir col-
laborant amb l'expoliació de Ma-
llorca nomes ens resta votar a les
minories que amb cl nostre vot po-
den fer arribar la veu a Madrid i
que ens respecti d'una vegada.

Sobretot, no tireu el vostre vot,
no voteu ni PP ni PSOE, ni ningú
que hagi collaborat amb cils com
UM, perquè votar-los a ells es triar
els nostres botxins.

MATRIMONI JOVE amb fills cerca
CASA per a llogar a Felanitx, pre-
ferentmcnt a foravila.

Intormació: Tel. 580635.   

Blocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissahle 29: 	 12-28-31-3845-49
C:11 II:3

Dijous 3: 	 3-5-7-8-26-33
C:36 II:5 

Bono Loto
Divendres 98:	 6-9-17-31-41-47

C:18 II:4
Di Iluns 31: 	 5-16-22-24-38-45

C:1 II:3
Di maris 1: 	 2-17-18-24-32-40

C:$ 11:1
Di mecres 2: 	 9-18-19-20-26-42

C:31 11:6

i63tai

PSOE

LA CAMPANYA

Miguel Riera, Candidat al Senat
pel Partit Socialista, ha continuat
la campanya electoral a diverses lo-
calitats de l'illa. Dijous cie la setma-
na passada a Sant Joan i Ariany, di-
vendres al Pont d'Inca, dissabte fou
entrevistat per Antena 3 a Cala d'Or
i participa en els actes que tengue-
ren !toc a Santanyí. Diumenge, una
representació del partit va acudir a
Ia fira de S'Horta i als actes que ten-
gticren Hoc en aquesta localitat en
ocasió de la festa, i més tard acudi-
ren a la fira de Manacor.

Dilluns, a la Casa dc Cultura es va
celebrar un míting en el que hi va-
ren intervenir En Francesc Triay,
Dirutat del Parlament Palear i Mi-
guel Riera, Candidat al Senat A les
cine i mitja del capvespre havicn ce-
lebrat una xerrada-colloqui a la Llar
del Pensionista.

En Miguel Riera va intervenir di-
marts passat a un míting que va te-
nir !toc a Porreres, va acudir clime-
cres a Son Servera i dijous a Ses
Salines. Avui, divendres, a les 9'30
del vespre, en cl Cafe del Mercat hi
haura un sopar amb afiliats al Par-
tit Socialista i simpatitzants per
cloure la campanya electoral.

LA RESIDLNCIA PER ASSISTITS

A la reunió celebrada a la Llar del
Pensionista de l'Inserso, amb ocasió
de la campanya electoral, el candi-
dat socialista al Senat va dir als
reunits que se li havia comunicat
des de Madrid que en el mes de
juny, que tot just acabam d'encetar,
seran subhastades les obres de la re-
sidencia per assistits que cl Ministe-
ri d'Assumptes Socials projecta
construir en els terrenys cedits per
l'Ajuntament devora la zona polies-
portiva de Sa Mola.

En un principi, cl Ministeri havia
cleclicat vint-i-cinc milions de pesse-
tes a la redacció del projecte i a la
realització d'estuclis preliminars.
Una vegada enllestit el projecte, la
subhasta se realitzarà en una data,
que encara no ha estat fixada, del

SE OFRECE CHICA para guardar
niños.
Informes, Tel. 582781.

VENDO COCHERIA sita en calle
Roig, 8.
Informes, Tels. 582250 y 580849

ales de juny. La residencia sera de•
dues centes places i el cost de la
construcció de mil-cinc-cents mi-
tions de pessetes.

L'Agrupació Local del Partit So-
cialista ha fet un seguiment del te-
ma cle la residencia i en dues oca-
siens ha pogut parlar amb la Minis-
trcsa d'Assumptes Socials interes-
sant-se per una construcció que te
un gran interès per a la nostra po-
blació.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha 230 E
Honda 750 CBX (PM-AC)
Yamaha RD 350 PM-AY
Vespa 150 (PM-AX)

Benelli 250
Cawasaki 125 Cros
Yamaka TZR
Honda MBX

Suzuki 1-do 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Puch Suzuki Cóndor

Vespinos y Mobilcttes varios
EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Can33-Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Agente de seguros
VEIÁMOTORES

SIN RECARGO

Consfiltenos Iprecio

SE VENDE CASA EN FELANITX,
2 vivicndas y cochería para dos•
coches. Por sólo 8 millones.
Informes, Tel. 582088.

SE NECESITA ESTUDIANTE ma-
yor de 18 años, para guardar dos•
niños de 10 y 12 años en Cala
d'Or. Sólo julio y agosto, scmanas.
alternas.
Informes, Tel. 296842 (noches).

Bail de Saló
Portocolom

Professor: BENJAMIN GIMENEZ

Cursos d'estiu tots els divendres

Del 4 de juny al 23 de juliol

ler. Curs de Ball de Saló
DE LES 21'30 H. A LES 22'30 H.

ler. Curs de Tango Argentí
DE LES 22'30 H. A LES 23'30 H.

MATRICULES: El mateix dia del  començament del curs, 30 minuts

abans de començar les classes.

LES CLASSES S'IMPARTIRAN A:

Escola de S'Algar de Portocolon
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE FELANITX

IVAgrupació Socialista de
Felanitx informa




