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CONT/NUAMENT ARTÍCLES
DE

VERTADERA

vintejant els incidents entre jugadors i públic, agredintse els jugadors Monrós i Corunya i creuant-se entre els
partidaris de ambdós bà ndols tota mena de paraules
gro1xudes.
A Gironella, el Navarcles perdé un partit qu e me resqué guanyar, car dominà en quasi la totalitat del s
dos temps, però la millor oportunitat del Gironella li
valgué la victòria, que tingué amb Sant el millor puntal
de l'equip i el forjador de tres dels quatre gols marcats.
A Navàs. Ja Penya Solé sucumbí per sis gols a tres
davant d' un equip qu e es mostrà superior, sobresortint
la tasca del mig centre Santamaria e n qui poguerem
apreciar notables avenços en la conducció del e ix mitger .
Pel diumenge v ine nt estan senyalats els següents
partits. al c:imp dels clubs no:ne .iah en primer l'oc .
C. d'E. Berga
Penya Solé
F. C. Súria
C . d'E N 1 varetes
C. d'E . Sellent

C. d'E Manresa
F. C. Artés
F. C. Na vàs
U. S . Bergadana
C. E. Gironella

'

Pel comitè de competidó, ha sigut imposada, als
jugadors Perpinyà Ill i Puig de la U. S. Berga da na, la
pe na de vuit di es de desqualificcició pels incidents ocorreguts amb i11otiu del partit U. S. Bergqdana i C . E.
Manresa.
·
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OCASIÓ.

Gironella
Durant el Dijous i Divendres Sant foren molt visitades les esglésies de la vila. Les funcions de l'església
parroquial foren concorregudíssimes i es celebraren amb
una gran solemnitat . Al vespre del dijous Sant no es feu
la processó que s'acostumava . Fou substituïda per una
funció eucarística que es veié concorregudíssima. Els.
sermons d'aquests dies foren a càrrec de nostre Sr~ Regent Mn. Pere Vila. De' la part de música se n'encarre-.
gà la Capella Parroquial.
- El dia de Pasqua foren moltes les colles. de Cara rnel les q1;1~ alegraren al veïnat amb els seus típics
cants
Al vespre a la societa t catòlica «La Perla del Llo·
bregat» s'hi representà •L'Incapacitat » i «Los Reclutas, >
drama i sarsuela, respectivament. L'Elenc artístic de Ja
societat es lluí de debó en la representació de les esmentades obres, reben t e n premi del seu acurat treball,
'
e ls entusia;stes aplaudiments del nombrós públic que .
·
omplia el saÍó del teatre.
-BUTBOL A les tr es de la tarda del dilluns de
Pasqua es celebrà en el camp del C. D, Gironella un
bonic - encontre entre aqnest equip i el F. C. Jove1üut,

