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Antoni Obrador

(Conclusió)

En el primer volum, dedicat a la mineralogia, he trobat sis notes re-
ferides a Mallorca. Indica que a Mallorca hi ha granit (pàg. 74), que a
Binissalem hi ha carbó de pedra (pàg. 79). En referència a l'«estalactita,
caliza fibrosa y compacta, se halla en varias grutas (...) y en una que hay
en la isla de Mallorca á dos leguas de la villa de Arta, que se llama la
cueva de la Ermita, que ocupa el hueco de una montaña cuya cima se-
ñala la torre del Masot» (pàg. 80). També diu que a Mallorca hi ha guars
negre sense especificar el Hoc (pàg. 172). La nota més curiosa i saborosa
d'aquest volum és quan parla de l'argila, concretament del tipus que
anomena plàstica «llamada vulgarmente tierra de pipa ó tierra inglesa».
Apunta que n'hi ha «en Mallorca particularmente en las villas de Mana-
car. i Felanitx en-la-primera..-se hacen pipas de muy buena calidatt y en
la 2. a cántaros finos y delicados que mantienen el agua muy fresca y estan
siempre húmedos en su esterior, efecto de la abundante exudación que
permite el estado poroso de las paredes de los cántaros» (pags. 200 i 201).
No deixa d'esset curiós que els estudiarttt de segon airs de medicina de
mitjan segle passat tenguessin l'oportunitat de llegir aquest elogi a la
gerreta felanitxera. La darrera nota referida a les Balears es quan parla
que a , Mallorca i a Eivissa s'obté una gran quantitat de sal de l'aigua de
la mar -fpag. 21-61.

En el volum segon dedicat a la zoologia no hi a cap nota referida a
Mallorca.

En el tercer volum es on hi ha més notes referides a Mallorca, o a
les Balears, possiblement perquè la botànica era la matèria de la història
natural que més li interessava i la que te més relació amb la medicina.
Sabem que el metge Xamarrí tenia gran interès per la botànica perquè
en el mes de maig de l'any 1827 el Capita General va organitzar unes
classes sobre botànica en el Real Hospital Militar de Ciutat i ell va esser

(Passa a la pkina 51
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EI Vi Cross Joan Capó

Les bones formes
Entenem per bones formes, l'ob-

servació d'una sèrie de regles de
conducta, superficials si voleu, però
indispensables per a la convivència.
Ho hem anomenat així, però igual-
ment podríem haver parlat d'urba-
nitat, de bona criança, etc.

Sembla que això de les bones for-
mes adesiara entra en crisi. Don Pío
Baroja ja va escriure, fa molts
d'anys, un assaig titulat La decaden-
cia de la cortesia, cosa consem-
Want. En tot cas, sembla, cert que
l'art de conviure no ha progressat
amb el mateix ritme que la ciencia
i la tècnica; al contrari, segons com-parefx que a temporades anam fins
i tot cul enrera. I ara devem passar
per una d'aquestes temporades. No
fa gaire lleglem a un diari que qual-

Lail,. ics v -que+ i..4ter"iebff*
dors de la telefònica que contesten
des de l'altre extrem del fil i trac-
ten de tu uns clients amb qui par-
len per primera vegada i que no han
vist mai tan sols.

Avui no és difícil entrar a un esta-
bliment comercial i comprovar que
el dependent o la dependenta dóna
aquest tractament a un client des-
conegut que podria, per l'edat, esser
son pare_

Deven esser «signes dels temps»;
i si fos així ens hi hauríem de resig-
nar; pert, també hi pot haver una
certa culpa de part dels elements
responsables d'educar la societat.
Ens referim, és dal', al personal do-
cent. Avui hi ha mestres, professors
i catedràtics que sembla com si ells
mateixos fessin gala de rebre el «tu»
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El vent fortíssim deslluí una mica
aquest esdeveniment esportiu que,
per sise any consecutiu organitzá el
Club Joan Capó i que, també per
sisena vegada, patrocina «SA NOS-
TRA», entitat a la que enguany s'a-
fegí el CONSELL INSULAR DE MA-
LLORCA, a més de moltes més col-
laboracions particulars a les que
l'organització vol donar pública-
ment les gracies.

La participació, a pesar de la cli-
matologia, va esser molt bona, tant
pel nombre d'atletes presents com
per la qualitat dels mateixos. En
aquesta ocasió no hi hagué, pert), ni
atletes de les altres illes ni extran-
gers, cosa que passa per primera
vegada. En quant als resultats tam-
be ha estat l'any en que hi ha hagut
menys vencedors locals; únicament
queda primer l'aleví Joan V. Ma-
ties. Aiximateix sis atletes del Joan
Capó obtingueren el segon Hoc.

RESULTATS
INICIACIÓ FEMENINA
1. Sandra Piqueras 	 (Hermes)
2. M.a del Mar Vadell (Joan Capó)
3. M.a Antònia Soler (Joan Capó)
5. Apolleinia M.a Albons (Joan Capó)
INICIACIO MASCULINA
1. Fernado Taviro

C.P. Arenal - Llucmajor)
2. Andreu Vicens 	 (Joan Capó)
3. Marcos Díaz	 (Joan Capó)
4. Miguel À. Fontanet (Joan Capó)
5. David Maimó 	 (Joan Capó)
BENJAMÍ FEMEN1
1. Silvia Guerrero	 (C.A. Migjorn)
2. Carme Barceló 	 (C.A. Migjorn)
3. Catalina Oliver (N.a S.a Gracia)
4. Quica Romero	 (Joan Capó)
BEN JAM! MASCULI
1. Miguel Mesquida (C.A. Migjorn)
2. Llorenç Páramo 	 (Joan Capó)
3. Vicente Campos 	 (Hermes)
6. Miguel A. Sánchez (Joan Capó)

■•••■	

ALEVI FEMENI
1. Sebastiana Llabrés (Olympo Inca)
2. M.a Pilar Mas 	 (C.A. Migjorn)
3. M.a Antònia Cladera 	 (Muro)
4. M.a Carme Adrover (Joan Capó)
ALEV1 MASCULf
1. Joan V. Maties	 (Joan Capó)
2. Antonio Rodriguez (Olympo-Inca)
3. Andreu Páramo 	 (Joan Capó)
4. Julia Vadell 	 (Joan Capó)
INFANTIL FEMEN1
1. M.a Carmen Sánchez

(C.P. Arenal - Palma)
2. Catalina Capella (C.A. Migjorn)
3. Margalida Vidal (C.A. Migjorn)
9. Maria Jimenez 	 (Joan Capó)
INFANTIL MASCUL1
1. Jose A. Calvo	 (Fidípides)
2. Raul Ferrer 	 (Joan Capó)
3. Jose M. Soberbio 	 (Fidípides)
7. Andreu Páramo Nic. (Joan Capó)

(Passa a la pig. 5)

de part dels alumnes i el fomentas-
sin.

Hem de precisar que nosaltres no
som gens partidaris ni una mica de
l'antiga pedagogia, basada en la por,
que no permetia la cordialitat entre
alumne i ensenyant. Pere, seria un
error molt greu pensar que per arri-
bar a la confiança i la cordialitat
hem de començar eliminant el res-
pecte.

Ja sabem que hi ha llengües on
no hi ha tractaments. Per exemple,

llatí. Cert, pen!) a les
que usam aquí, si que n'hi ha, de
tractaments, i cadascun dels tracta-
ments s'ha de correspondre exacta-
menta la relació que hi ha entre els
interlocutors. No podem, doncs,
tractar de «tu» el primer que tro-
barn. Perquè una persona pugui do-

rektre r el- tu»  duna
altra, abans que res s'ho ha d'ha-
ver guanyat, sia per la posició, la
dignitat o bé per un tracte prolon-
gat de temps. Quan el «tu» no cot-
respon a la relació dels qui es par-
len, llavors es una disonancia i una
manca de respecte.

I el mal més greu és que molt so-
vint darrera la manca de respecte,
s'hi sol amagar un fals progressis-
me - Si els ensenyants a qui feien
aFlusió no saben aportar res pus a
Ja tècnica pedagògica, malament
anam.

Per ventura, els lectors pensaran
que som exagerats. Potser té raó,
però potser s'equivoca. Ës innega-
hie que avui hi ha un excés d'agres-
sivitat, i alerta que aquest trenca-
ment de les formes no sia una ma-
nera de donan.pas a una forma d'a-
gressivitat.

La idea que acabam d'exposar,
ens ha vengut suggerida per una se-
rie d'incidents i situacions observa-
des darrerament. Al Parlament de
Catalunya, se va celebrar fa poc un
debat entre el president Jordi Pu-
jol i el senyor Ramon Obiols que se
va centrar principalment en la man-
ca de respecte que hi ha hagut en-
tre les formacions representades
per cadascun. Nosaltres no tenim
proves de les acusacions que se fe-
ren mútuament, però només que
n'hi haja qualcuna de vera, d'una
part o de l'altra, ja és ben preocu-
pant.

Un altre dia insistirem sobre el
tema, respecte del qual a l'àmbit lo-
cal nostre tampoc no s'arriba al
grau de correcció que pertoca.

Pirotècnic
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 5 St. Eusebi
Dill. 6 St. Oleguer
Dim. 7 Sts. Felicitat i

Perpètua
Dim. 8 St. Joan de Deli
Dij. 9 Sta. Francesca Rom.
Div. 10 Esl. 40 Sts. Màrtirs
Dis. 11 St. Heradi

LLUNA
t).:

Lluna nova dia 7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx des de l'esta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

J
Palma - Felanitx des de la car

feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx 	 Portocolom: Dies
feiners, a les 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12,30 i
17 h.

Portocalom - Felanitx: Dies
feiners, a les 9,20, 14,45 i 17,30
h. Diumenges i festius, a les
9,20, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gaya-Melis

TELÈFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulancies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers	 581717

Roba intitna
• 

DONA I HOME

Carrer Major, 30 58 03 70 y FELANITX
Es complau a comunicar-vos la seva

INAUGURACIÓ, 'que tindrá lloc el proper
divendres dia 10, á las 7 del capvespre.

Vos hi esperam.
Antbnia i Margalida

FELANITX
.29,7,01111•11•11M

Ajuntament
de Felanitx

EDICTO
DON COSME OLIVER MONSE-
RRAT, ALCALDE - PRESIDENTE
DE LA MUY LEAL CIUDAD DE
FELANITX

HAGO SABER: Que terminada la
rectificación del Padrón Municipal
de Habitantes correspondiente a
1988, en cumplimiento de lo precep-
tuado en las disposiciones vigentes,
queda desde esta fecha de manifies-
to al público en la Secretaria de
este Ayuntamiento por espacio de
15 días, durante los cuales y en las
horas ordinarias de oficina, podrá
ser examinado a los efectos de re-
clamación; adirtiéndose que, trans-
currido dicho plazo, no sera admi-
tida ninguna.

Lo que se anuncia, para conoci-
miento del vecindario.

Felanitx, a 27 de febrero de 1989.
EL ALCALDE

Cartes al director
(Ve de la pàgina 3)

ACTITUD INJUSTIFICABLE
Senior Director:
He seguido los escritos de las úl-

timas tres semanas, sobre el Ayun-
tamiento y la gente que hay por
allí. No puedo entender que la gen-
te que debería tirar adelante Fela-
nitx, se dedique ahora a buscar las
pulgas a un señor que también está
por el Ayuntamiento.

Por lo poco que entiendo de polí-
tica, me pensaba que los Ayunta-
mientos estaban para resolver los
problemas de todos los de la ciudad
y no para ir detrás de un «felanit-
xer», porque está en el grupo de
los Coloms y estos tienen interés,
por lo que veo, en que las cosas se
hagan a todos por un igual.

Esta situación, a la vez que injus-
tificable e injusta, no tiene razón
de ser, porque no ayuda en nada a
resolver ninguno de los problemas
que tiene Felanitx y que piden una
solución a gritos.

Solo pido al Alcalde, kite no Siga

por este camino que no lleva a nin-
oUn sit io.

A.R.
•■•11MINIP

SE VENDE SOLAR en Felanitx, de
666 m2.
Informes, Tels. 581565 y 554671

Perfums SIRER, S. A.
PRECISA DEPENDIENTA para su
perfumería de Cala Ferrera. Se valo-
rara conocimiento de idiomas.

In formes: Sr. Manuel Sirer, Telé-
fono 580539 (noches de 10 a 1030)

VENDO CASA en calle Ernesto Mes-
tre, 9. Solar aproximado, 200 m2.
2 pl antas.
Informes, Tels. 291561 y 295632.

SE NECESITA OPERARIO para
cristalería y taller carpinteria PVC
Informes Cristalería Felanitx,
581289.

SE VENDE APARTAMENTO dú-
plex  en Porto-Colom: 1. a planta, 2
habitaciones, bario, salón-come-
dor, cocina y espléndida terraza.
2. a planta, salón, aseo-ducha, 2 ha-
bitaciones y terraza con excelen-
te vista del puerto.
Informes, Tel. 581257.

PRECISAM
Auxiliar administratiu
Aprenent o oficial mecànic

Informació Taller CITROEN
Tel. 582862 •

SE ALQUILA PISO en Felanitx y
LOCAL para negocio u oficina, de
unos 40 m2, céntrico.
Informes en esta Administración.

SE NECESITAN OFICIALES y
APRENDICES PINTORES •
Inf.: C. Sant Agustí, 19 - Tel. 582302

EN CALA FERRERA SE ALQUILA
0 TRASPASA BAR, totalmente
instalado. Se puede vivir en él.
Informes, Tel. 643177 (noches)

NECESITO CHOFER con carnet de
1.a, para reparto bebidas y comes-
tibles.
Informes: Distribuciones A. Obra-
dor, Cala Murada, Tels. 833041
(marianas) y 573285 (noches)

Al eel sia

peal) Canet Espigas
va morir en la pau de Déu a Felanitx, dia 20 de febrer de 1989, a Pedat de 64 anys.

La seva mare Antònia Espigas Sagrera; fillol Nadal Obrador, tios, nebots, eosins i els
parents, vos demanen que el tengueu present en les vostres pregaries.

La Creuada de l'Amor Diví oferirà una missa en sufragi de la seva anima, avui dia 4, a les
del capvespre, a l'església de Sant Alfons.

Casa mortuòria: Carrer de la Mar, 51



FELANITX
vat.

EL CINE
Senyor Director:
Vaig llegir als diaris que l'Ajunta-

ment de Felanitx havia arribat a un
acord amb els propietaris del cine-
ma Felanitx. L'Ajuntament havia de
pagar un munt de milions pel local
(quasi el doble del que hagués pa-
gat si la barrina s'hagués fet un any
abans), canviaria la qualificació
d'uns terrenys situats devora la car-
retera del Port, a la sortida del po-
ble, i donaria permis per a construir
un «hiper» o un supermercat.

Crec•que l'acord va passar enda-
vant perquè les obres del complexe
comercial varen començar ja fa
temps, supôs que amb els permissos
i el canvi de qualificació en regla.
En conseqiiancia, resulta lògic pen-
sar, malgrat el mutisme acostumat
de l'Ajuntament, que el cinema Fe-
lanitx ha passat a esser propietat
del poble.

Si la meva deducció es correcta,
no creis que l'Ajuntament hauria de

RESTAURANTE

COPA D'OR
Comunicamos que hemos anticipado en

un mes nuestra apertura.

Vos participam que, amb un mes
d'anticipació, ja tenim obert

Tel. 658110	 CALA D'OR

TOT MODA ROBA D'AL.LOTA I DONA
C. Miguel Bordoy, 25

PROXIMA OBERTURA
Divendres dia 10 de març

a partir de las 5 de l'horabaixa

HI QUEDAU TOTS CONVIDATS
■•1•1,

Boutique PALMERAS
Comunica al público que a partir del

3 de marzo, cerrará su sección de moda
por REFORMA.

La zapatería quedará abierta

entre el earrcr
lia trona

La comunitat es competent
Ha trascendit a les planes dels diaris i de les revistes, i ha baixat a

les discusions del carrer, el document de més de 170 teòlegs d'Europa
criticant certes actituds, procediments i insistències del Papa. Actituds
d'autoritat distant i coactiva, procediments poc perceptius i d'ascolt prac-
ticament nul dels interessats, fins i tot dels qui hi tenien dret per tradi-
ció (per • exemple en els nomenaments de bisbes) i la insistencia en la
doctrina de la «Humanae Vitae» condemnant els  mètodes no naturals de
control dels naixements:

Erimig de tot aquest rebombori ha fet sentir la seva veu el P. Hae-
ring, rt_novador assenyat, mestre meu de teologia moral a Roma, ara ja
jubilat i malalt, contra un altre moralista Mons. Caffarra, teòleg del Papa
en les qüestions 'de matrimoni i familia i principalment en el tema del
control de natalitat. Els darrers (Caffarra i el Papa) repeteixen, arnb.pu-
nyenta i .condemnatòria insistencia, el «no» a qualsevolWmetode, •de , re
gulació responsable' de la natalitat que no sia «natural», sense aprofun-
dir massa en les motivacions. En canvi, el P. Haering ap'ega
ricórdia per una part i a la veritat de les raons; 'els metwie tgepsi44, ról-
gulació estan al . servei de l'operativitat de la decissió presa ., Per escatir
la qüestió, que es manté enverinada més en les instancies` el'ensaraitient
que en la practica dels feels —cal dir-ho ben clarament—, demana 'Hae-
ring que Roma consulti els Bisbes, les Universitats, els teòlegs. 	 E"

Avui voldria recordar la importancia i el pes que en totes aquestes
problemàtiques ha de tenir la comunitat. L'experiència, personal i cornu-
Pi {aria, en el coneixer i en el viure, es una bona medicina contra un
gisteri absolutista o que es cregui superior a la consciencia person ial,
contra normatives tancades i tradicions compactes, contra instanci4,-,irn-
mutables, absolutes, universals que no escoltin el «sentir» deis feels2del
poble.

Pau VI en la carta «Octogessima Adveniens» (1971), tal vegada alliço-
nat per la recepció contestada a la carta «Humanae Vitae» (1968), recor-
da que «enfront de situacions diverses no ens es fàcil —diu— pronunciar
una paraula única o proposar una solució amb valor universal. Ni és
aquesta tampoc la nostra missió. Ans be correspon a les comunitats cris-
tianes analitzar objectivament la situació prôpia, aclarir-la mitjançant
el recurs a la paraula de l'evangeli i dedeuir-ne principis de reflexió, nor-
mes de judici i directrius per a l'acció...».

«Fer teologia moral» as competencia de la comunitat, puix tots som
poble cnsenyat i mestre alhora. Comunitat oberta (deixar-se ensenyar) a
l'Esperit, al magisteri, als teòlegs com a servidors. Pere, també comunitat
mestre del que pensa, viu i celebra. La comunitat, la base, el poble, el
laic pensa, viu i ensenya. El laic viu (fe viscuda), pensa el que viu (fe
reflexionada) i ensenya allò que pensa i viu (fe proclamada i ensenyada).
No ens obsesionem pel grau juridic de llur autoritat. Cerquem més be la
fecunditat de la seva aportació per una major intelligencia, una més pla-
nera formulació de les qüestions i una millor transmissió de la revela-
ció salvadora de Déu. Això ens ho pot donar el poble, el laic, la comuni-
tat. Tots posseim el sentit comú (el seny) i el sentit de la fe. s un do
que agraim donant-lo, comunicant-lo.

Aquesta responsabilitat adulta ens obri al futur. Mantenir els adults
com infants no es un sistema bo per al creixement de les persones ni de
les comunitats. Pensar, informar i formar el pensament, contrastar el
pensament, viure com es pensa i tornar a començar el cercle: pensar, ma-
nifestar el pensament, etc. etc. sense pors ni manies, amb agraïment i
com a servei als altres.

Bartomeu Bennassar

MESON - OLE
PORTO - COLOM

Comunica al público que a partir

del día 10 de marzo,

estará nuevamente abierto

C. Hermanos Pinzón. 	 Tel. 575668 	 GRACIAS

fer alguna cosa en relació amb el
cinc? A Felanitx hi ha moita gent
que va opinar que la compra no te-
nia cap justificació i pens que la
corporació, amb la seva passivitat,
els dóna la raó. Si no havíem de
mester el cine, no l'havíem d'haver
comprat; si l'hem comprat, deu es-
ser per fer-hi qualque cosa.

Tenc l'impressió que aquest ajun-
lament no fa res que no sia posar
quatre pegats i el que fa, ho fa sen-
se cap illusió ni entusiasme. Perquè,
senyors, ens hem de creure -Lambe
que la cosa del cine no marxa per-
qua ho aturen «els coloms»'?

N.

'	 (Retirat de l'edició anterior)

EL CROSS «JOAN CAPO»
Sr. Dr. del Setmanari FELANITX:
Aprofitam la present per manifes-

tar el nostre desacord amb les bases
que regiran el VI Cross Joan Capó,
perquè a l'adjudicació de premis es
fa una discriminació als atletes lo-
cals que no són del Joan Capó.

Consideram injust que es doni un
premi al primer corredor del Joan
Capó en Iloc de donar-lo al primer
local.

Un grup d'atletes del Club
d'Atletisme Opel Felanitx

(Retirat de l'edició anterior).
(Passa a la pcigina



Escola de Ball Amable i de Saki
Els cursets de ball, que han començat dia 2, al local del Gu-

rugú, es regeixen amb el següent horari:
De 20 a 21'30 hores Ir. curs.
De 21'30 a 23 hores 2n. curs.
Aquests cursets duren vuit setmanes i el preu ès de 4.000 pes-

setes.
P.D.: Manquen molts d'homes perquè s'han apuntat un en-

filall de dones. A veure si s'animen niés balladors.
ORGANITZA: Rafel Miralles Mas.
COL.LABORA: Ajuntament de Felanitx.

La llibertat i l'amor va sempre units. Som lliures per estimar i esti-
mant ens feim lliures.

La quaresma ès caritat. Si la quaresma es canai, la caritat ès el mo-
tor per a resseguir-lo. Si la quaresma es un arbre carregat de fruits, la
caritat no tan sols es el fruit més saborós, sinó que esdevé la mateixa
saba de l'arbre.

Parlar de caritat es parlar d'almoina, solidaritat, ajut, servei, comu-
nicació, unió en comú, amistat, alliberació i entrega. Caritat no ès sola-
ment donar al pobre, sinó estar amb ell. Caritat es viure a l'estil de Crist.

No es ara el moment de parlar de la caritat de Crist que ho ompl
tot. Però per a concretar una mica, podríem pensar en les seves «obres
de misericórdia». I tenint present aquest model, fer-nos un bon progra-
ma d'obres de misericórdia per aquesta quaresma.

Aigua
La madona sorti
noltros la vèiem,
flastomava,
erem segurs rera la paret. 

Agraïment
La familia Sufier-Barceló,

de Can Xuric, davant les nom-
broses manifestacions de con-
dol rebudes amb motiu de la
mort de Maria Binimelis Julia
i en la impossibilitat de cor-
respondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitjà d'a-
questa nota.

A tots, mottes gracies.

SE NECESITAN DOS PERSONAS
para atender COCINA y BAR de
empresa. Meses de verano.
Informes, Tel. 581266

ZONA PORTO-COLOM, AYUDANTE
COCINA, menor de 30 arios.
Se valorará experiencia en cocina
mallorquina.
MUJER con conocimiento cocina
mallorquina.
CAMARERA menor de 25 arios.
CONTABLE con experiencia.
Informse, Tel. 575602 (Sr. Tomás)

VENC BARCA INFLABLE tipus
«Zodiac» amb motor fora-borda
Tohatsu de 30 CV. Direcció amb
volant i altres accessoris. També
es possible vendre per separat.
Raó a aquesta administració.

BUSCO APARTAMENTO para al-
quilar en Porto-Colom, 1 ó 2 dor-
mitorios. Todo el año. Persona
con referencias.
Informes en esta Administración

SE NECESITA DEPENDI ENTA con
experiencia para tienda artículos
regalo en Cala d'Or, con nociones
de ingles y alemán.
Informes: Tels. 580201 y 657054.

Autolavado Felanitx
C. Antonio Maura 8

Mecánica, accesorios, neumáticos,

cambios de aceite, limpieza, engrase

Estamos ya a su servicio

Abierto sábados todo el día y domingos por la mañana

informació 
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	.3C.11.111111111111111111=11•MMI lissyroc oryeerrn...rnt+r Brno agesmsar 

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Eis fruits de la Quaresma
CARITAT

Demà trabada de Premsa Forana
a Marratxí

Demà diumenge i dins el marc de
Ia V Fira del Fang, tindrà lloc a
Marratxí una trobada de totes les
publicacions de l'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca.

Durant la jornada sera. presentat
(per Gabriel Janer Manila) el llibre
«PCIrtol, guia d'011eries» i els grups
«Música Nostra» i «Xeremiers de
Sa Calatrava» oferiral un recital.

Organitza la trobada la revista
«Pôrtula» sota el patrocini de l'A-
juntament de Marratxí.

Noces d or sacerdotals del
P. Jaume Obrador, C.R.

Diumenge passat va celebrar les
noces d'or sacerdotals, el nostre
paisa. el P. Jaume Obrador, de la
comunitat teatina de l'església de
Sant Joan de Malta de Ciutat.

Amb aquest motiu tota la familia
teatina de Mallorca i fidels s'uniren
en una Eucaristia d'acció de gracies
celebrada al temple esmentat.

Concelebraren amb el P. Obrador,
el seu germa el P. Miguel, també
teati, el Provincial de l'Orde P.
Bartomeu Mas, el rector de la Par-
6quia de Sant Miguel, que portava

Ia representació del Bisbe, mem-
bres del Capitol de la Seu, teatins,
sacerdots diocesans i religiosos d'al-
tres congregacions. L'homilia fou a
càrrec del P. Vicenç Cariellas, orde-
nat l'any passat i de qui fou mestre
de novicis el P. Obrador. La part
musical fou a càrrec de les religio-
ses Teatines.

Un cop acabada l'Eucaristia, el
P. Obrador, en breu parlament,
agrai al Senyor aquests 50 anys de
sacerdoci així com també a l'Orde
Teati, i l'assistència a tots els que
eren presents a l'església de Sant
Joan.

Des d'aquestes planes enviam la
nostra felicitació al P. Jaume Obra-
dor.

La ventada
El passat cap de setmana i co-

mençament de la present hem so-
fert les embranzides de la ventada
que ha assotat una ampla zona de
la geografia espanyola, causant gran
destrossa al seu pas. En el camp,
sobre tot els arbres, han estat molt
maltractats i els temporals a la cos-
ta han assolit proporcions singular-
ment grosses.

A Portocolom les barques ancora-
des s'han vist amenagadas de debó
i un iot fou llançat per les onades
a sobre les roques del Babo.

Aquesta ventada, després de l'hi-
vem sec que hem patit, ha agreujat
encara més el trist panorama del
camp i les tribulacions dels .agricul-
lors.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
VISITA A LA FIRA DEL FANG. -

Dijous dia 10. La sortida sera a les 9
del mati del passeig d'Ernest Mestre.

Dinar a Ses 'Eres Germanes. Preu
tot inclós, 1000 pies.

l'Ise ripcions a partir d'avili.
CONCERT D'ORGUE.—Dimecres

dia 8, a les 6 del capvespre, a la
Llar, concert d'orgue a càrrec del
mestre E. Xalabarde, resident de
94 anys de la Residência de la Ter-
cera Edat de La Bonanova.

CASINO DE MALLORCA.—Dis-
sabte dia 11, sopar i espectacle en
el Casino de Mallorca. Preu de tot,
viatge inclòs, 2.600 pessetes. La sor-
tida sera a les 6 del capvespre.

Noves instal.lacions de netaja
cotxes

Diumenge passat queda inaugurat
un nou establiment destinat a la
neteja i manteniment d'automòbils.
Està ubicat en el carrer d'Antoni
Maura i té sortida també pel car-
rer de Sa Llana.

Les noves installacions estan equi-
pades amb els mitjans més moderns
del ram i tenen a més secció de re-
paració de pneumatics, mecànica i
accessoris.

Desitjam un bon exit als seus pro-
pietaris.

Curs Stvdia
El proper dimarts dia 7 de máig,

a es 9'30 del vespre, a la sala d'actes
de Sant Alfons, el P. Valentin Artea-
ga, explicarà la lliçó corresponent
del curs: «El hetmbre creador y
poeta».

Sorteig vaga extra» «Sa Nostra»
En el darrer sorteig «Paga extra»

per a pensionistes realitzat per la
Caixa de Balears .Sa Nostra», ha
resultat agraciat D. Antonio Diaz
Berrio del carrer de la Caritat, 18,
amb 25.000 ptes.

Confraries de Penitents de la
Parròquia de Felanitx

Es comunica a tots els membres
de les Confraries de Penitents de
Felanitx, que per l'Associació de
Confraries de Setmana Santa de
Palma hem estats convidats a un
conferencia sobre «Setmana Santa»
que pronunciara el proper diven-
dres dia 10 el Sr. Bisbe de Mallorca.
Tindrà lloc a les 8'30 del vespre en
el saló d'actes del collegi de Sant
Francesc de Ciutat.

Quedau tots convidats a aquest
acte.

El President de la Comissió dc
Confraries de Felanitx,

Antoni Grimait

Confraria de Sant Agustí
REUNIÓ

Dimecres dia 8, a les 930 del ves-
pre, en el Convent, reunió per a tots
els confrares.

La Janta Directiva



APART-HOTEL 	 BANQUETES,

PARQUE MAR Bodas, Bautizos,
Comuniones.

Un marco incomparable
20.000 m2. zona verde
vista al mar.

RESERVAS E
INFORMACION:
Apart-Hotel

PARQUE MAR

CALA D'OR MALLORCA
Tel. 657136
Telex 69716

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

Se alquila Restaurante

MAR BLAU
Inf.: Tels. 553920 - 552877

(horario comercial)

FELANITX 	 5

El VI Cross Joan Capóvida social
BODA

Dissabte passat a migdia, al San-
tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves M. Antònia
Veny Barceló i Benito Carrascosa
González. Beneí l'enllaç el rector de
la parròquia Mn. Miguel Serra.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius Srs. Veny-Barceló
Carrascosa-González.

Testificaren l'acta matrimonial
per la nuvia els seus germans Fran-
cesc i Margalida, el seu cunyat Bar-
tomeu i els seus cosins Tomeu i Tb-
fol, pel nuvi ho feren .els seus'ger-
mans Antonio i Ramón i les seves
cunyades Lola, Marta i Angela.

Després de la cerimònia els con-
vidats se reuniren en un dinar que
fou servit en el «Molí d'En Sopa».

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació els novells esposos.

NECROLÒGICA
Dia 20 de febrer, mori sobtada-

ment a Felanitx, a l'edat de 64 anys,
D. Pere Canet i Espigas. D.e.p.

Reiteram el nostre més sentit con-
dol a la seva família i d'una manera
especial a la seva mare D.a Antònia
Espigas.

Secció Religiosa
PARROQUIA RE SANT MIQUEL

Demà diumenge, presidira la mis-
sa jove de les 12 a la parròquia Mn.
Sebastià Salom, rector de Santanyí.

CONFERENCIA I CELEBRACIÓ
DE LA PENITENCIA PER

ALS ESCOLARS
Dijous dia 9 i divendres dia 10, a

les 5'30 de la tarda, a la parròquia,
hi haura una xerrada per als nins
de 5è., 6e., 7è. i 8è. d'E.G.B. d una
celebració penitencial.

Dilluns, dimarts i dijous, a les
7'45 del mati, les Laudes i Missa se
celebraran a la capella de les Reli-
gioses Trinitaries.

DimeGres, divendres i dissabte, a
les 8 del vespre, a la parròquia, Ves-
pres i Missa.

CONFERENCIES QUARESMALS
EN EL CARRITX0

Els propers dijous, divendres i
dissabte, a les 9 del vespre, es do-
naran unes conferencies quaresmals
a l'església del Carritxó.

Conferències quaresmals
OBERTES A TOTHOM

- Dilluns, dimarts i dimecres,
a les 9 del vespre, a la parrò-
quia, a càrrec del nostre paisà
Mn. Bartomeu Bennassar, en-
torn al tema «Moral cristiana
i seguiment de Jesús avui».

Conferències per a mares
de familia

Dijous i divendres, de 3'30 a
4'30 de la tarda, a la rectoria.
Parlarà Mn. Mateu Galmés.

PORTO-COLOM parte Aduana se
ALQUILA CASA amueblada para
todo el ario. Con referencias.
Informes, Tel. 462317

CALA D'OR, se necesitan CAMARE-
RAS para restaurante. Menores
de 25 años.
AYUDANTES COCINA, menores
de 30 años.
CHICA para contabilidad ordena-
dor..
Informes, Tel. 658033 (Srta. Lupe)

Empresa ubicada en Cala d'Or PRE-
CISA SECRETARIA DE DIREC-
CION. Trabajo todo el año. Se
requieren conocimientos de con-
tabilidad para ordenador, meca-
nografía e inglés a nivel de con-
versación.
Informes en esta Administración

(Ve de la pagina 1)

CADET FEMEN1
1. M.. Ceferi. García (C.A. Migjorn)
2. M.a Antònia Crucera (Joan Capó)
3. Apoliónia M.a Moll (C.A. Migjorn)
CADET MASCULÍ
1. Joan Barceló
	

(C.A. Migjorn)
2. Bernat Gual
	

(Fidípides)
3. Antonio Obrador (C.A. Migjorn)
4. Tomas Sanchez 	 (Joan Capó)
JUNIOR FEMENÍ
1. Joana M.a Tomas (C.A. Pollença)
2. Maribel Obrador 	 (Joan Capó)
JUNIOR MASCULI
1. Antonio Corró
	

(C.D. Alcúdia)
2. Joan Mora 	 (C.A. Migjorn)
3. Miguel Serra 	 '(C.A. Pollença)
PROMESA FEMENI"
1. Vicenta Cordón 	 ' (Hermes)
2. Isabel Vaquer	 (Fidipides)
PROMESA MASCULI
1 Antonio Frau 	 (Bodega Oliver)
2. Manuel Picó 	 (CA. 'Pollença)
3 Vicenç Mari 	!':(l'. (Fidipides)
4. Miguel S. Perellt(Joan Capó)
MAJORS DE 40 ANYS 	 •

1. Jesús Rodríguez (Olympo Inca)
,

2. Joan Barceló	 (C.A. Migjorn)
3. Joan Vadell 	 (Bodega Oliver)
4. Sebastià Adrover (Opel Felanitx)

8. Antoni Barceló 	 (Joan Capó)
SENIOR FEMENf
1. Felisa López 	 (Fichipides)
2. Mercedes Hinarejos (Fidípides)
3. Margalida Adrover (Joan Capó)
SENIORS MASCUL1
1. Juan Pablo Martínez

(Bodega Oliver)
2. Francisco Subires (Costa Calvià)
3. Francisc. Gomáriz (C.A. Pollença)
22. Victoriano Martínez

(Opel Felanitx)
PARES I MARES DELS
ATLETES DEL JOAN CAPO

Pares. - I. Gregorio Aceituno, 2.
FranciKo Páramo, 3. Antoni Bar-
celó.

moi*. -- 1. Margalida Adrover,
M.a Luisa Bautista, 3. Antònia Font.,

LLÀTZER SÁNCHEZ,
EN EL NACIONAL DE MARXA

El mateix diumenge el marxaefor
del Club Joan Capó Llàtzer Sámhet 1/4

competia en el Campionat Nataional
de marxa atlètica en mita, kne se
feia a Múrcia. Obtinguê l'a 25.a po-
sició amiestunt sensiblement él. 110e
aconseguit rany passat. L'equip jú-
nior de Balears, en el que ell li pre-
nia part, queda 7è per autoninnies.  

BOTIGA AL.LOTS
Próxima obertura

C. Proissos, 6       

ITAL ESPORT, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

ALFA ROMEO
Agente en Felanitx:

Juan Perelló Patró
Compra-venta de automóviles

nuevos y usados.
FACILIDADES DE PAGO 

Vía Argentina, 57 	 Tel. 581260
	

FELANITX 



cine prim   

Viernes 3. sábado 4, 9 noche y domingo 5 desde las 3
De gran actualidad en todas las pantallas españolas.
Seis razones para ser salvajes.

Arma Joven
	

El Misterio de la Pirámide de Oro
Viernes 10, sábado 11, 9 noche y domingo 12 desde las 3

No te la pierdas, el terror y el miedo te harán pasar un mal trago y
un buen rato.

Noche de Miedo 2 y A puño limpio
•

PROXIMOS ESTRENOS: «QUIEN ENGAÑO A ROGER RABBIT» y
«HARRI EL SUCIO EN LA LISTA NEGRA».

11■1=1,

FOTOGRAFIA BENNASAR
OFRECE

Un 40 % de DESCUENTO en el
revelado de sus fotografías standart

y si lo prefiere
REVELADO ALTA CALIDAD

Laboratorios KODAK

OFERTA CARRETES

1 CARRETE 135-36 FOTOS 350 	 3 CARRETES 850 Ptas.

1 CARRETE 135-24 FOTOS 275 	 3 CARRETES 675 Ptas.

C/. MAJOR, 5 - TEL. 580314 - FELANITX.

6 FELANITX  

Autocares lujo I excursiones.
Servicio Taxis y Microbtises •

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

• ¡Al fin! El C.D. FELANITX le
PUDO a su «BESTIA BLANOUINE-
GRAD, el CONSTANCIA, cuando to-
dos los hados estaban en -contra.
Pese a que las filas merengues esta-
ban diezmadas por las lesiones u
otros problemas y Jel equip() .visitan-
te abriese el marcador, sacó su ge-
nio a relucir y no paró hasta conse-
guir anotarse los dos puntos de
rigor.SAGRERA que tuvo upa exce-
lente segunda mitad rubricó su ac-
tuación con un magnífico gol, un
chaval de la cantera, como lo es el
jovencísimo JAVI MUÑOZ, que lu-
chó y bregó mucho, pero con menos. .
fortuna. Un TRIUNFOq sera re-
cordado.

* El pasado viernes en CALA
D'OR hubo una nueva «TROBADA
EUROPEA» en el centro cívico, el
local social de etsa agrupación. Es-
tuvo presente el presidente de la
«UNION EUROPEA». El acto fue
organizado por el presidente Ma-
llorquín JAVIER GINER y se trata-
ron asuntos bastante interesantes
que convienen al mundillo turístco
de la zona. Al fnal hubo cena de
comparierismo... Fue una lástima
no poder asistir, lo siento.

• El otro día nuestro esUra, co-
laborador de esta sección, :vió
PALMA en el restaurante «Can Jua-
nito» al felanitxer TONI GRIMALT
junior acompañado ni más ni me-
nos que de MIQUEL CONTESTI y
SERRA FERRER, enfrascados en
una animada conversación. ¿Sera
TONI el nuevo RELACIONES PU-
BLICAS del C.D. REAL MALLOR-
CA? Al parecer los tiros iban por
ahí.

• El sábado hubo PARTIDO
AMISTOSO de BENJAMINES que
jugaron excelentemente frente a un
COMBINADO BALEAR y vencieron
por TRES A CERO. La estrella,

MIRO, jugó con la selección. Des-
pues padres y madres jugaron un
amistoso con los chavales... Ven-
cieron por 6-3 los mayores a los ali-
caídos benjamines. En una de las
porterías... ¡UNA PORTERA, emu-
lando a ZUBIZARRETA! Al final
alegría durante Un espléndido al-
almuerzo.

• El domingo asistimos a la
INAUGURACION de AUTOLAVADO
FELANITX, S.A. que cuenta con las
técnicas más avanzadas para poner
su coche a punto.

• También pasamos por el «GU-
RUGG» donde se ha montado UNA
ESCUELA DE BAILE. Ya saben
que ha vuelto el baile clásico, el
tango, el vals... ¡A ballad' •

• El próximo día 19 de 'marzo
en «Es Torrentó», habrá UN PAR-
TIDO AMISTOSO justo homenaje
al jugador de la cantera JAUME,
BARCELO GARCIA
que sufrió un desdichado accidente
cuando venía de entreuar. El equi-
po inivitado, no es otro -que el REAL
MALLORCA.

a• , Por cierto que FERNANDO
MARCOS se ha ganado. a pulso la
titularidad en el. equipo que dirige
SERRA FERRER. ¡Enhorabuena,

rj
 -- EstoS días EXPONE su obra

en «SA TORRE DE SES PUNTES»,
PERE 'JOAN.

• Exito del pintor felanitxer
MESTRE OLIVER en la galería
«Bennasar» de POLLENÇA. según
se desprende de los medios infor-
mativos, • especialmente en la sec-
ción «Gente» de «U11.0 que firma
PLANAS SANMARTI.

• En el «cmig PRINCIPAL» te-
nernos este fin "de semana dos nue-
vas películas. g#RMA JOVEN» es

.f,.western•», una' de1,9este,,con jó-
, x(frkes actores hijos de; famosos ar-
iistas tales como CHARLIE SHEEN
Or KIN SUTTERLAND. Hay mucha
- violencia y acción. De complemento
«EL MISTERIO DE LA PIRAMIDE
DE ORO», una comedia Rena de
Nnoción y aventuras interpretada
•POI- JEFF GOLDBLUM (The Fly).

• El C.D. FELANITX viaja el
domingo a CALVIN, para vérselas
con el colista, que tan sólo ha ga-
nado un partido en lo que va de
liga. Pero la cosa no se presenta fá-
cil, hay demasiadas bajas en el equi-
po felanitxer... Arbitrará MARTIN
FRANCO, un colegiado no demasia-
do competente.

JORDI GAVINA

HA MUERTO EL PAPA
El mundo entero llora la muerte

del Vicario de Cristo en la tierra,
S.S. Pio XI...

...En nuestra Parroquia se cele-
braron también solemnes funerales
el pasado 8 de febrero... Severo tú-
mulo levantóse en medio de la igle-
sia en el cual estaban colocadas las
insignias pontificias. Dábanle guar-
dia los pendones de todas las Aso-
ciaciones religiosas de nuestra Ciu-
dad. Ofició el Cura-Párroco Sr. Mo-
ra, ayudado por los Rdos. Antonio
Bennásar, vicario y D. Antonio Mun-
taner. Al acto asistió el Excmo.
Ayuntamiento en Corporación y el
Capitán D. Juan Ramirez, en repre-
4sentación del Comandante Militar...,
HABEMUS PAPAM

El 3 de Marzo de 1939, primer dia
de la reunión del cónclave y a la
tercera votación efectuada por los
cardenales, fué elegido nuevo Pontí-
fice S.S. Pio XII...

Para conmemorar la elevación a
Ia Silla de Pedro, se celebró en nues-
tra Parroquia solemne Te-Deum en
la noche del viernes, a cuyo acto
asistieron las autoridades civiles y
militares, asociándose todo el pue-
blo que llenaba las amplias naves
del Templo.
NUEVO COMANDANTE MILITAR

Del Capitán de Infantería D. Bar-
tolomé Adrover Vadell hemos reci-
bido atento B.L.M. en el que nos
participa haberse hecho cargo de la
Comandancia Militar de esta Ciu-
dad.
SUBSIDIO AL COMBATIENTE

Habiéndo observado esta Jefatura
Provincial que por parte de algunos
comerciantes e industriales y par-
ticularmente en cafés bares, taber-
nas y similares, se vienen burlando

Ias disposiciones sobre aplicación
del tiket del Subsidio al Combatien-
!e... se les advierte que han sido
ciadas instruciones a los inspectores
para que inicien una constante y
activa campaña, denunciando toda
infracción, que sera debidamente
sacionada por la Superioridad.

Es de esperar que en lo sucesivo
sera unanime la tributación en to-
dos los establecimientos para bien
de España, del Subsidio y de los
propios interesados.
EDICTOS

La Delegación Sindical local pone
en conocimiento de cuantos afilia-
dos necesiten sulfato de amoniaco,
pueden formular su pedido pruden-
cial... El precio sera de 45 peSetas
los 100 kilos.
PALOMAS

Por el presente se recuerda a to-
dos los vecinos de . Felanitx, dueños
de palomas denominadas «Bucho-
nas», la obligación que tienen de te-
nerlas encerradas y no en estado de
libertad como vienen haciéndolo;
por cuyo motivo se les advierte que
de no cumplir con esta Orden, se
les aplicará las sanciones reglamen-
tarias por su desobediencia. El Al-
calde, Antonio Obrador.
AZUCAR

Esta Alcaldía pone en conocimien-
to de este vecindario que se ha pues-
to a la venta en las Oficinas muni-
cipales, una pequeña partida de azú-
car exclusivo para las personas en-
fermas, pudiendo sus familiares,.
mediante,receta del medico que les
asiste, recoger la cantidad que se fi-
je por dicho facultativo en la expre-
sada receta.

D'ALLAVORS
V110011MINI.W..100.11MIONIMIN.111.14.. AIM!

Aviso de GESA
Lecture 	 P

Los dias 6 y 7 de marzo
en Porto-Colom

- -
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Pese a ias numerosas bajas...

El Felanitx también le pudo al Constancia
Felanitx, 2 - Constancia, 1   

FELANITX 
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Tarde desapacible. Regular entra-
da en «Es Torrentó», tal vez el afi-
cionado se dejó influenciar por el
trio ;y el viento, amen de la lluvia
que, finalmente, no cayó una vez
más. En la segunda parte lució has-
ta el sol, lo que es ya el colmo.

FELANITX. — Parera (3), M. Rie-
ra (2), Juan (2), Valentin (3), Llu11
(2), Agustin (1), Javi Muñiz (2), Ga-
llardo (1), X. Riera (1), Teruel (3) y
Pont (3). En el min. 34 sali,6 Sagre-
ra (3) por Gallardo, lesionado.

ARBITRO: Arbitraje del colegia-
do Sanchez Orfila, casi perfecto.
Mostró tarjetas amarillas para Pe-
reiló y Cepillo del Constancia que
pudieron ser rojas.

GOLES: 0-1, minuto 43: contrata-
que visitante, Mas se anticipa a Va-
lentin y Parera marcando un gran
gol de magnífica vaselina. El viento
que sopló en este printer tiempo a
favor de los inquenses tuvo mucho
que ver en esta jugada. En cambio
este fenómeno atmosférico amainó
en la segunda mitad, perjudicando
al Feanitx. 1-1, minuto 45: centro
con picardía de Teruel y un defen-
sor del cuadro visitante toca ino-
centemente el balón con la mano
dentro del Area, penalti que lanza
Valentin engañando a Martinez. 2-1,
minuto 76: sensacional jugada de
Pont, el balón va a Sagrera que de
un gran chut manda el balón al fon-
do de la portería inquense.
COMENTARIO •

El Felanitx afrontó este difícil
compromiso por las muchas bajas
que padece el equipo local, cinco-en
total, en las que destacan las de
Rial, Juli y el máximo goleador de
Tercera División, Mut, por lo que el
entrenador local Perez tuvo que sa-
car la juventud de la cantera. Esta
nueva juventud se entregó con gran
voluntad, pundonor y acierto. Cabe
destacar la actuación de Sagrera,
que salió por el lesionado Gallardo,
jugando una magnífica segunda par-
te y marcando un espléndido gol. El
Felanitx, pese a tener enfrente a un
equipo más ducho, supo no sola-
mente igualar un marcador en con-
tra, sino que merecidamente venció
a base de garra y anticipación.

El Constancia fue un adversario
difícil que supo estar siempre bien
situado en el campo, pero le faltó
profundidad. El equipo visitante,
cuando se vio con el marcador des-
favorable, sacó a relucir los malos
modales, por lo que el colegiado tu-
vo que sacar en lus últimos minutos
tarjetas de amonestación.

MAIKEL
2.• REGIONAL
CAS CONCOS, 2 - CAMPANET, 2
CAS CONCOS. — Huguet, Cerda,

Risco, B. Adrover, Uguet, Zamora-
no, Obrador, Fiol, Rosselló, J. Bar-
celó i F. Barceló (G. Adrover).

ARBITRE. — Sr. Barceló Gonzá-

lez. Regular. No va mostrar cap tar-
geta per tres o quatre entrades que
ho mereixien i, en canvi, en va treu-
re cinc per xerrar. La van veure
Rosselló i Obrador, dels concarrins
i Mut i Capó (2) dels visitants.

GOLS. — Min. 7: (1-0) Internada
de Fiol que es travat dins l'àrea. El
penal el transforma J. Barceló im-
pecablement. Min. 14: (1-1) Contra-
atac del Campanet; reb Mut en pos-
sible fora de joc i marca. Min. 51:
(2-1) Fiol, de jugada personal. Min.
69: (2-2) Falta (?) sobre la ratlla de
l'àrea. Llan;a Horrach, ajustat a
l'escaire.

COMENTARI. — Partit dolent i
fred, com el temps. El joc dels pri-
mers minuts feia pensar en la pos-
sibilitat de veure espeetable, però
no fou així i, si exceptuam les ju-
gades dels gols, la resta del partit
no mereix ni esser comentada. L'ex-
cés de nírvis, tant de Vilar com dels
seus homes, algunes decisions erra-
des del collegiat, la nova imatge de
l'equip campaneter i el vent, per
aquiex orde, foren les causes prin-
cipals que el Cas Concos no conser-
vas, com sempre, els quatre posi-
tius.

Diumenge, amb una baixa més,
visitarem CALVI.A. .

d.
JUV. SALLISTA, 3 - S'HORTA,

UN PENALTI DIÓ PASO
A LA DERROTA

, En una primera parte de 'juego ni-
velado el S'Horta controló a los lo-
cales, pero en la segunda un penalti
a favor de los inquenses desmOrali-
zó a los visitantes que se vieron su-
perados, encajando dos goles más.

Un partido para olvidar.
El próximo domingo en «Sa Lleo-

na» hay un partido con ciert riva-
lidad: SPHORTA-PORRERES ATCO.

S.
JUVENILES
ATC. BALEARES, 2 - FELANITX,

Nada pudieron hacer el pasado
domingo por la mañana en el esta-
dio de la vía de cintura, para ven-
cer a uno de los equipos mejor cla-
sificados en la liga. Una de las no-
tas a destacar, fue que el fuerte
viento, hizo que el juego no pudiera
ser dominado por ninguno de los
dos equipos, pero el equipo de Pal-
ma, supo «esquivar» mejor el vien-
to a la hora de marcar goles.

INF A NTI LES
EL VIENTO LO FASTIDIO

PORRERES, 3 - FELANITX, 1
Este fue el encuentro, de todos

los que jugaron los equipos felanit-
xers, que se vio más perjudicado
por el viento, ya que el Felanitx
tuvo muchas oportunidades de mar-
car, pero, cuando el balón era em-
pujado para entrar en la portería,
el viento racheado, hacía que botase
en falso y saliera fuera; en cambio

RESULTATS
Cadets masculins:
SYRIUS PATRONAT, 	 89
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 45
JUniors masculins:
J. LLUCMAJOR,	 65
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 66
Sèniors masculins:

CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 51
PORRERES, 	 42
Juvenils femenines:
PUIGPUNYENT, 	 59
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 21
3. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 22
BONS AIRES, 	 32
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 42
BONS AIRES, 	 43

COMENTARI
La confirmació del definitiu lide-

rat dels SENIORS es la notícia de
la setmana. Amb la victòria sobre
el Porreres se completa la impeca-
ble trajectoria per una lliga que ha
comptat amb 20 partits. El balanç
de 16 triomfs j només 4 derrotes
(tres per un sol *punt i una de set
punts) ha estat suficient per quedar
campió de grup en solitart. Jo hem
parlat en altres ocasions de que la
clau de l'equip ha estat la magnífi-
ca defensa, la millor de la competi-
ció i el comptar amb el suport d'un
equip júnior. A partir d'ara. comen-
ça una noya fase, la deis «pláy7offo,
que després de sucessives eliminatò-
ries, ha de donar els equips que as-
cendiren i promocionaran.

L'altre equip victoriós de la jor-
nada va ser el de JUNIORS, prota-
goniste d'un emocionant partit ju-
,gat en el pavelló del Llucmajor. Par-, 	 ,

el equipo del Porreres, tres oportu-
nidades que tuvo, fueron los tres go-
les _que le dieron la victoria. .
ALEVINES

CAMPOS, 4 - :FELANITX,
A pesar de jugar un gran encuen-

tro, los pupilos que dirige Toni Pro-
hens, nada pudieron hacer para no
salir otrft vez derrotados, en el par-
tido jugado el pasado sábado en
Campos del Puerto. Los felanigen-
ses, realizaron un excelente juego,
quizá el mejor de la temporada has-
ta el momento, a pesar del fuerte
viento que soplaba en aquellos mo-
mentos.

BENJAMINES
FELANITX, 3

SELECCION MALLORCA, 0
BRILLANTE PARTIDO

El pasado sábado, jornada de
descanso para esta categoría, se
disputó un encuentro amistoso en
el campo de Es Torrentó, entre los
equipos de la Selección y el C.D.
Felanitx. El partido fue de dominio
local, a pesar de la lluvia y el fuer-
te viento, pero el «gran coraje y las
ganas» que pusieron los jugadores
locales hicieron que la gran victoria
quedase en manos de los felanit-
xers.

Los goles del Felanitx fueron mar-
cados por el jovencito jugador Va-
lentin.

GORI VICENS

tit d'alternatives i final d'aquells
que fan patir el cor. En el descans
s'enregistrava un 36-34, després d'ha-
ver tengut els locals 9 punts d'avan-
tatge pocs minuts abans. El segon
temps fou dominat pel Joan Capó
que arriba a tenir una maxima di-
ferencia a favor de 9 punts a dos
minuts del final. Una s?-_-.rie d'erra-
des dels felanitxers i uns encerts lo-
cals (en els tres minuts finals anota-
ren 8 dels 9 tirs lliures) ens feren
pensar en una capgirada en el mar-
cador, tal com succeí rany passat.
Sensacional el partit de Perelló (25
punts) i molt inspirat Villalonga,
autor de 10 punts i 4 assistències.

Els :CADETS foren superats amb
claretat, però el resultat es ben 16-
gic; 1 tiles sí tenim pn compte les
baixes que tenien. Antoni Sierra fou
el maxim anotador del partit (17
punts).

Per si no bastava l'aire que bufà
el' . 4;lissabte i el diumenge, els equips
femçnins en reberen més, ja que als
dos conjunts els toca jugar contra

,Bons Aires de efutat... j els vents
buffaren en contra. Tant les JUVE-
NILS com les SENIORS perderen.

r •

No foren suficients els 13 punts de
Margalida Estelrich per a que les
juveiti,ls.es fessin .seu l'encontre. Les
falte eersonals (31, amb 5 elimina-
des)Aptuitilláren les, seniors, derro-
tades' a pocs segons del final, gra-
cies–O'dos tirs Mures transformats;
abuts, durant els 40 minuts, l'anive-
llainent de forces havia estat gene-
ral. Les juvenils havien jugat, entre
sett-11313a, .a Puigpunyent, un dels

O
seus partits ajornats, resultant un
tempteig advers.

AQUESTA JORNADA
El dissabte juguen fora els cadets

(Penya Mallorca) i les juvenils (Ci-
de). Jugaran a Felanitx els júniors
contra el Marratxí.

El diumenge, els juvenils mascu-
lins ,comencen una nova fase a Al-
cúdia, contra l'invencible equip lo-
cal. t& seniors havien d'anar a Só-
ller, però l'encontre s'ha canviat de
data. Ets seniors rebran el Bunyola
aqui, en el primer partit dels «play-
off».

LARRY CISTELLES

VENDO APARTAMENTO EN POR-
TO-COLOM. 2 habitaciones. Muy
buena vista.
Informes, Tel. 296310

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
de 45 m2 .y sótano de 375 m2, en
Cala d'Or.
Informes, Tel. 657042

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. 3 dormitorios, 2 barios.
En parte Aduana.
Informes, Tel. 675352.

NECESITO MUCHACHO con car-
net de conducir.
Informes, C/. Zavellá, 7

BASQUET

Els sèniors, campions de grup



Coloras a la Sala
EL CONGRES EXTRAORDINARI
DE DISSABTE PASSAT

Entre d'altres coses, decidirem re-
cordar públicament el següent, i co-
negut, poema d'En Miguel Mara-
ell:

Es tan fàcil, pensar-ho Lisia,
esllanguir-se tot seguint
«Les Onades de Danubi»
asseguts davant la mar!
Tu ja saps que, a tots nosaltres,
els estralls d'aquest carni...
Ja no cal mai més parlar-ne,
que sabem, exactes, clars,
tots els mòbils de les gestes
i la clau per alterar-les...

RENAULT

-'GARANTIA
--SUpereinco
$1upereinco GTL
Ford Fiesta
R-25 GTX
R-21 GTS
R 21 TXE A.A.
Seat Panda

Ocasión
NACIONAL

PM-AT
PM-AF

PM-V
PM-AD
PM-AJ

PM-NB
MONS    

Francisco Manresa S.A.
CONCESIONARIO RENAQI.T

FELANITX-CALONGE -
Tels. 581984-85 y 657393

PORTO-COLOM parte Aduana, se
alquila CASA amueblada para to-

• do el ario. Con referencias
Inf.: Tel. 462317.

•EXTRAVIADA PERRA pequinesa,
color marrón. Atiende por Cani.
Se gratificará su devolución.
Informes: C/. Convento, 13

Passeig Ramon Llull, 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521

OPELS
Marres pair exiwnentla

Estas son nuestras  •

ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Opel Corsa 1.0 3 p.
y,	 y)

Peugeot 205
Renault 4 TL

» 	 R-5 Turbo
»	 18	 »

R-5
Ford Fiesta L

PM-AG
PM-AJ
PM-AD
PM-AJ
PM-AG
PM-AD
PM-W
PM-P

FELANITX

Orpanitzat per La Protectora
Per quart any consecutiu, el Club

d'Escacs Felanitx i la Mutualitat
«La Protectora», organitzen el tor-
neig social per a jugadors i afeccio-
nats, en memòria del malaurat ju-
gador Francisco Lorenzo.

Aquest torneig es regirà pel siste-
ma suis a 8 voltes. I els dies de les
partides seran els dissabtes a les 17
hores, per bé que es podran avan-
çar les partides als divendres.

La data inicial sera el dissabte dia
11 de marg.

Les inscripcions es poden forma-
litzar al telèfon 580021 (els horabai-
xes) fins el dia 9 de març.

Esperam una nodrida participació
ja que per a la propera temporada,
el club tendra dos equips dins la
maxima categoria.

A 3'5 Km. DE CAJ..A DOMINGOS.
SE VENDEN 4 CJARTERADAS.
28.000 m2, magnifica vista al mar,
con muchos árboles: naranjos, li-
mones, algarrobos, etc. Con pozo
propio, rodeado de pared, con pe-
queria caseta. Lugar muy tranqui-
lo. Precio 4.000.000:
Informes, Tel. 552227

„	 -
BUSCO CASA DE CAMPO para al-

quilar todo el ario. Luz y agua.
En comarca Felanitx-Santanyí.
Informes en esta Administración

ALQUILO NEGOCIO alquiler motos
y bicicletas, en Porto-Colom. Inte-
resante para profesional.
Informes, Tel. 757710 (sólo a par-
tir de las 20 h.)

Se necesita AUXILIAR ADMINITRATIUO
Informes: Tel. 657388

Consulta, de GINECOLOGIA
•Or. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

FAX -Modelo Murata M-1 - 170.000 pts.
Ordenadores BONDWELL compatibles

desde 144.000 pts.
Destructoras de papel 	 38.500 pts.
INFORMES: PEDRO MAS MAIMO, C/. Marian Aguiló, 24, 4..-A

Tel. 581771 - FELANITX

Notes sobre la «Historia...
(Ve de la pàgina

l'encarregat de dirigir-les i de donar les classes de manera gratuita (10).
També en aquell temps l'Ajuntament de Ciutat va disposar la construcció
del Jardt Botanic que hi ha devora la Misericórdia sota a direcció del
metge Xamarri, però el projecte no es va dur a terme fins després de
molts d'anys quan el metge Obrador era catedràtic a Madrid. Ja he apun-
tat que els afegits del tercer volum no estan en cursiva i no podem saber
allò que correspon a l'original i allô que fou escrit pel metge Xamarri.
Per exemple, hi ha dues referències al Dr. Orfila (pags. 500 i 543) i no
sabem si són a l'original o no. Supbs que quan parla de Mallorca es
tracta d'anotacions del traductor. Situa a Mallorca les plantes següents:
Fucus helminthocortum (pkg. 216); cblquic, Colchicum autummale L. (pàg.
248); cireretes del Bon Pastor, Ruscus aculeatus L. (pàg. 256); herba fe-
lera, Teucrium chamoepitys L. (pàg. 352); malrubi Marrubium vulgare
(pàg. 357) i el trèvol d'aigua Menyanthes trifoliata (134. 382). A les Ba-
lears en general hi situa l'orenga, Organicum vulgare L. (pàg. 160) i Arbu-
tus uva ursi (pàg. 392). També diu a la pagina 528 que «las naranjas mas
esquisitas son las de Malta é Islas Baleares».

L'única nota del tercer volum que esta en cursiva es la que hi ha al
peu de les pagines 68 i 69. Ad parla d'una planta endémica de Mallorca,
Hyperacium triasii. Explica que es molt abundant en «Es perial des Coll
den Portell» en el terme d'Esporles i que la va descobrir D. Pedro Jose
Trias l'any 1824 de qui era amic. El nom de la planta el va posar el bo-
tanic Cambessedes, en honor de Trias. Al llibre «Memoires du Musem
d'Histoire Naturelle» d'aquest autor diu «Hanc specium dixi in honorem
clarissimi Trias, insulae Majoris incolae, botanices curiosi, qui plantas
balearices ben multas communicavit, et in plantis circa Esporlas perqui-
rendis nihi benevolum ducem se proebuit». Ara sabem que aquesta planta
no és només endémica de Mallorca, sinó que s'ha descrit també a Menor-
ca i a Cabrera (11). Possiblement és una de les primeres plantes endémi-
ques descrites a Mallorca, si no la primera, ja que la majoria s'han des-
crit a la darrera meitat del segle XIX i principi del XX.

(10) Rodriguez Tejerina J.M. Historia de la medicina en Mallorca.
El siglo XIX. Caja de Baleares «Sa Nostra». Ciutat de Mallorca 1986.

(11) Bonafé Barceló F. Flora de Mallorca. Volum IV. Editorial Moll.
Mallorca 1980.
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IV Manda' «Francisco
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