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-Pels comerciants de la ciutat ha sigut presentada
una sol ·licitud demanant que tots els venedors ambulants que ocmpen llocs públics els dies de fira i marcats,
els siguin· exigits els documents demostratius d'estar al
corrent dels tributs que per a tal objecte els pertoca
pagar, a fi d'evitar Ja natural competència. Ho trobem
molt ben fet i esperem que el nostre Ajuntament es sabrà fer-se càrre.c de les justes aspiracions del nostre
.c omerç.

tresorer; Vocals: Ramon Marsinyach Serra, jesús Massana Vilà, Josep Solé Garriga, Domingo Villaró Au-.
guets, Josep Caro) Company. i Ramon Xandri Colilles.
Representant per la Junta Directiva d'Acció Popular de
Solsona, Josep Caro! Company, i pel Consell Conssultiu, Ramon Cabot Fons.

- A una edat molt avançada, ha mort sobtadament el
veí d'aquesta ciutat En Ramón Canal.

SANTASUSAGNA

A tota la seva família i en particular al seu fill Salvador, enviem el testimoni de nostre més sentit condol.
- ACCIO POPULAR es troba de venda en la papereria de En Joan Regués, Plaça de Ja República, l,
~on també poden fer-s'hi subscripcions:
-Dijous, dia 17, a les vuit del vespre, en el local
d'Acció Popular, el R. P . Jaume M,.ª Gir.on, C. M. F.,
donà una conferència sobre «Alguns aspectes d'Acció
Popular relacionats amb les organitzacions estrangeres,
Feu la presentació de l'eminent orador, el Dr. Vendrell. La selecta concurrència que amb fervorosa aten-;ció escoltà l'autoritzada paraula del P, Giron, no es
cansava d'aplaudir els bells paragrafs del seu eloqüentíssim parlament que, al finir-lo, fou objecte d'una
entusiàstica ovació.
Sentim vivament no disposar de l'espai necessari
per a poguer donar un breu resum de tan important
acte.
Tanibé en la mateixa entitat, demà, diumenge, a
les sis en punt de la tarda, el P. Jaume M.ª Girón, C.
M. F ., donarà un interessant conferència sobre qüestions socials d'actualitat. Podrà assistir-hi el públic.
· - Ha sigut nomenat pendonista en la processó de
la Soletat, e). Sr. Lluís Genís , Notari d aquesta ciutat.

CLARIANA
ï\mb una nombrosa concurrència tinguè lloc, el proppassat diumenge, la formació de la Delegació local
d'Acció Popular de Clariana (d'acord amb els Estatuts
d'Açdó Popular de Solsona, delegació' comarcal) la
qual compren eb pobles de Clariana, Santasusagna i
joval, agrupats.
Quedaren elegits per a formar la junta Directiva de
l'esmentada delegació local, els senyors següents:
Pere Torres Garriga, president; Ramon Lladó Ro vira, vice-president; Ramon Cabot Fons, secretari; Ramon Vila Solé, vice-secretari; Josep Bajona Llorens,
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El diumenge de Quinquagesma es feu en aquesta
parròquia la erecció del Via-Crucis.
Plena l'església de gom a gom, i dites les preces
dels dies festius., el Sr. Bisbe, revestit de Pontifical,
explicà l'objecte del Via-Crucis, fent veure com tots
havem de portar també lo nostra creu amb resignació; i
després de recordar les indulgències útimament concedides a tan devost exercici, exhortà a tots els fidels a
·
practicar-lo.
Procedí després a beneir els quadres i lts creus; i
• là pietat del Sr. Bisbe, qui , .
admirat el poble fidel de
de memòria, recità i resà cada una de les estacions, seguí devotament alternant amb els cants tots els passos
del Via-Crucis.
Els quadres de cartró-pedra, regal dels padrins de
benedicció de la Parròquia, els esposos Roler-Ribera,
són adients del tot amb l'estil romànic i gentilesa d'aquell nou temple.
Fou en conjunt, altament agradable, aquella devota
i senzilla festa de família .-Corresponsal.

JOVAL
En a.q uest joliu i simpàtic poble també hem celebrat
enguany la no,s tra Santa Missió que predicaren els P. P.
Caputxins Ricard de Olot i :nmoteu de Palafrugell.
Tots els actes es vegeren extremadament concorreguts.
Els propietaris feren ofrena d'una magestuosa creu
de ferro qut, després de beneïda, fou plantada al cim
del turonet de Sant Martí.
La diada final, fou espléndida a tot ser-ho. Una munió de veïns dels pobles de la rodalia , vingueren a par·
ticipar de la nostra festa, qu·e la feu molt més simpàtica
encara, els cants de l'Escolania de la Capella del Claustre, dirigida pel seu mt;stre_-Director , Or Anton Llorens. En fi una festa que Mn. Joan, el nostre Sr. Rector, pot estar-ne ben satisfet, i tots nosaltres en guardarem un bon record.-Corresponsal.
l°'premta de R. Corominas, Passeig de le!/ Moreres.-Solsona

