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també de la vila.
Començà el partit a les tres trenta minuts La lluita
fou interessantíssima, car els dos equips empraren un
joc molt viu. En el primer temps el Joventut dominà
quasi pert complert, marcant, als trenta minuts un gol
que fou anul.lat per haver-lo l'àrbrit considerat offside.
El segon temps fou d'un domini altern. Als quinze
minuts el joventut marcà un gol al seu favor. Això feu
que el Gironella reaccionés fortament i que el joventut
passés de dominador a dominat. Es tirà un ~ penalty»
contra el joventut que el porter parà d'una manera esplèndida, en mig d'una gran ovació. L'encontre acabà
amb la victòria del joventut. El partit fou arbitrat pel
Sr. Moncunill qui actuà amb molt bon encert
Els equips s'arrenglaren de la següent forma.
Gironella: Torrentbó: Rafart, Travesset 11; Solà,
Tort, Bonet: Capell, Feliu, Ferrer, Viñas, Travesset l.
joventut: Vallribera: Sanya, Puig: Orriols, Pastor,

Corominas: Bellot. Macià, Subirana, Grifol, Bovet.
-Aquests dies s'han repartit a la nostra vila unes
fulles, sense peu d'impremta i furiosament sectàries. Es
prestà a grans comentaris el què un dels_ repartidors
fos la filla del propi batlle
-A primers d'abril quedarà oberta al públic una
nova llibreria a càrrec del nostre amic Salvador Coromina:; Li desitjem felic, èxit.
-S'està treballant d'una manera molt activa en
l'enbelliment dels jardins del Grup Escolar.
-El nostre Ajuntament ha obert un concurs per a
l'adjudicació del servei de conducció de carns, des de
l'escorxador a· casa de cada un dels carnicers.
-Actualment està engravant-se el troç de carretera que des del Pont Nou mena a la Plaça.

COM AR
S olso na

Testimoniem a tots els seus fills. i en particular a
nostre bon amic M1:1rcelí Corominas, la nostra més sincera condolença.
·

'Fai com anunciàvem ep el número passat, va celebrar-se la. fira de St. josèp que, amb motiu d'escaure-s'hi dues festes, va resultar molt concorregada. L'a fluéncia de tota classe de bestiar va for que es realitzenssin moltes transaccions.

-Per fi em vist ja acabades les obres de pavimen- tació del carrer de Sant Josep. Felicitem als veïns , boi
desitjant de que tinguin força imitadors.

- El vinent dilluns, també se celebrarà en aquesta
ciutat, la fira dita de Pasqüetes.

-A la tendra edat de 11 anys morí el nen Pere
Cots, fill del regidor d'aqúest Ajuntament, Sr. Francisco. A la atribulada família acompanyem en el seu condol per tan dolorosa pè rdua.

- En la cabana nomenada Torra del Martins, el dià
de Sant Josep, es calà foc a un paller. S'hi acudi amb
promptitud a apagar-lo i les pèrdues foren de poca importància.
- El dia 21 després . de llarga i penosa dolença,
finà Na Dolors Trasserres Morera, vídua de Ramon
Brichs. L'acte del sepeli es vegé concorregudíssim. -
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SETMANA SANTA. Els divins Oficis del Dijous
i Divendres Sants, se celebraren amb gran solemnitat,
ademés de la Santa Església Catedral, en les de les MM.
Monges, Casa- Missió i Hospital. En la Catedral, nostre Exm. Sr. Bisbe oficià de Pontifical, qui feu la consagració dels Sants Olis. Acte seguit s'organitzà Ja processó per a portar a Nostramo al Monument. Tant

