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Sant Pere Màrtir, Patró de la Partida del seu nom, han
estat molt concorre~udes. Nostra felicitació a les diligents prioresses.

rist Valeri, pel Patronat Tradicionalista de Solsona. (La
Congregació Mariana no feu designació de representant
pel Consell Consultiu).

-En aquest temps d'entusiasme periodístic a Solsona-ço que pot significar un desvetllament cultural
-han sigut nomenats corresponsals informatius d'aquest periòdic, En Miquel Auguets Bajona . a la Partida
de Sant Bernat; i En Josep Gangolells Torra i En Josep Subirà Mases, a la Partida de Sant Bartomeu.
Dintre de pocs dies es faran els nomenaments de corresponsal de les dues Partides restants. Apa, amics,
de cara a la caça i recerca ·de les notícies del Vinyet!

-El diumenge prop-passat, fou un jorn de glòria
f>er a Ja Congregació Mariana de la Verge del Claustre
i Sant Joan Bt. ª de la Salle. Amb motiu de la benedicció de la seva preciosa bandera, l'esmentada entitat va
celebrar tot una colla d'actes amb gran èxit els quals
sentim no poder resenyar ampliament per manca d'espai.

-TROBALLA: Quan els químics ho diuen que en
aquest món res es perd. quelcom hi haurà de cert-Ara
no recordo corn radiastre varen endevinar-ho que'I cronista sempre seria criatura-El cert del cas és que al
soló-teat.r e d'Acció Popular de Solsona , el dia 24 d'.abril prop-passat, va trobar-s'hi un BRAÇALET DE
NENA-sembla d'alguna vàlua-el qual probablement
fou perdut durant els actes que aquell dia tingueren
lloc en l'esmentat local. Fem avinent que la joia de referència està dipositada en la matei xa entita t i a disposició del seu amo.

RESERVAT

- En la capella particular de la masia Les Cots,
.d e Viver i Serrateix, el dia 11 d'aquest mes es celebraren les noces d'en Lluís Cots Masana, fill del metge
en Ramon Cots, amb la simpàtica solsonina i virtuosa
senyoreta na Miracle Farre.res . Celebra la missa el re ve
rend doctor Eudald Sampons. Assistiren a la festa uns
35 parents dels nuvis. Donem l'enhorabona als recent
casats i a llurs famílies.

SASTRERIA DEVESAS
participa a la seva nombrosa clientela que
ha rebut les més a ltes novetats per a la
pròxima temporada d'estiu .

-El diumenge al ve!'pre 1:1rribara11 a Solsona uns
quants elements de «Unió Catalanista» de Barcelona.
S'entrevistaran amb els seus amics de Joventut Catalanista de Solsona i sa comarca per a canviar impresions;
i el dil luns, dia 16 uns i altres sortiran cap a Berga,
Gironella i Casserras per a visitar aquells pobles i ferhi propaganda.
-El Consell Consultiu d'Acció Popular de Solsona. esta integra t pels senyors següents:
President , Molt li.lustre Senyor Dr. Josep Vendrell Llort, canonge; vocals: En Manuel de Dahnases i
Masot , advocat ; En Josep Ginestà Escur, procurador
causídic; En Silvestre Grifell Algué , pintor; En Celestí
Besora Orriols; farmacèutic: En Joan Bajona Balletbó.
propietari; En Pere Algué, obrer.
Vocals-delegats de les entitats adherides: En Ramon Viladrich Capella, procurador causídic, per Joventut Catalanista de Solsona i sa comarca; En Joan Mo-
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per cal Massana
Francesc Macià, 4

SOLSONA

-Es troben en aquesta ciutat el senyor En Jesús
Garriga Mas i la seva distingida esposa Na Dolors
Ríu i Roca .
-Quan el cronista arriba a l'impremta tot moix i
pensatiu. ai, fillets de Déu; a l'impresor i amic caríssim
senyor Corominas, se li reflecteixen tot seguit a Ja cara una mena d'angoixes ... -sort que aviat li passen-i
uns desigs de comprar una rotativa moderna; els amics
i diligents caixistes -xicots ben eixerits-es carreguen
de paciència i esguarden de ;eull, però sense enfadarse mai, i les lletres volen eixir de llurs caixonets per a
declarar-se en vaga general ... Tothom protesta i tothom
té raó.
-P. S. El cronista. com sempre, tan inge_nu, ¿sabeu?, vol retirar i retira la paraula i retorna la bona fama a l'eixerit i galan mes de maig, el qual no fa gaire
acaba de fer les paus amb seva preciosa novia, la sus pirada primavera. Encara que la neu, però. amb llur en veja freda, vigila l'idil.li des del cim de l'orgullós
Cadí. Uu hom hi trunfa sempre en mitologia, vull dir,
en cacofonia.
¿No us sembla, amics, que l'ofici de llauner, al noi
cronista. li hauria quadrat bé?
-Ai, té raó. home !ja han arribat una munió de
guatlles,-camperoles i ciutadanes.-Canten la cançó
del blat florit. Pobres animalons! Altrament,-anem al
dl-¿sabríelt dir-me, amics, perquè a la guatlla la feren
patrona dels mentiders poca-penes?
Impremta de R . Corominas, Passeig de les Morcres.-Solsona

