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Baró qui al llenguatge florit i ben raonat , completa els
seus dots d'orador i la seva veu clara i potent.
Recomanem molt l'assistència, segurs que plaurà a
tothom .
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BLAUS EN PASTA I EN BOSSES COMPRIMIDES, CRISTALL
:-: SOSA I LLURS DERIVATS:-:
l

Hotel Restouront Mun~inl

•

i Cafè Alhambra
Aigua calenta, freda, calefacció, banys i telèfon
en les habitacions.

JOSEP 'PERRAMON

•

Passeig Pere Ill, 16 i 18

@

DIPÓSIT DE GALETES DE TO-

: .. : TES

Carretera de Vich, 31 l 33

Telèfon, 1352

CLASSES ~

:-:

·.·

Manresa

Telèfon, 354

man resa

-FELICITACIO. La tenen ben merescuda els joves de la Congregació Mariana que, gràcies a les seves
gestions, aquest any poguerem veure a Berga les festes de Corpus amb les solemnitats litúrgiques acostumades ; la donem també als dirigents del «Butlletí dè la
Congrega'ció> perquè llegint el número que acaba de
sortir, hom hi endevina un gust en la presentació, distribució i contingut que palesen el treball i cura esmerçats en la confeció, que el fan ben atractiu i agradable,
per al joves. Molts anys de vida .

·~·~·
-MES DE PATUM. Estem de sort! Sabem que
la Patum va ~Barcelona. Veiam quina cara hi faran els
barcelonins contemplant els plens i les «Masses» potser
atemoritzats veuran !'imatge tètrica de la segona «setmana tràgica».
l

- L'ESBART DANSAIRE. Volem adreçar un mode::;t elogi a !'«Esbart Dansaire» que , d'una manera tan
brillant, ens portà un bon xic d'alegria e n les festes de
Corpus. Ens felicitem d'haver-los tingut e ntre nosaltres
i fem constar que foren molt aplaudits.
DIA 29 DE MAIG. No passarà res! tothom afirmava mig convençut mig espantat . Amb tot ho endevinaren. Els nostres terroristes passaren el dia tranquil·lament, sense gaireres ganes de rebre ... Salut!
- EL PABELLÓ DE SUECIA. Est an ja acabantse els fonaments. Actualment treballe n e n aquesta construcció de 30 a 40 homes . Es dirig ida per l'empresa
«Edificis i Construccions, S . A. > de Gironella.
-TRETZENARI. Amb molta concurrê ncia de devots va cel ebrant-se a l'església de PP. Franciscans de
nostra ciutat el tretzenari a Sant Antoni , de_Pàdua. Val
la pena d'assistir-hi per a pogue r sentir a un dels millors
predicadors que han ving ut a Berga, el Rvnd . Miquel
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Gironella
-A l'església parroqu]al s'hi feu la conclusió del
mes de Maria amb una lluïda funció organitzada per
l'Associació de Filles de Maria i congreg ants de Maria
Immaculada i de St. Joan Bta. de la Salle .
Al vespre a e La Perla del Llobregat» una secció
de nois de la Associació hi representà el bonic drama
en tres actes «La ve u del cor», en e l que reeixiren
abastament totes les senyoretes que hi prenguere n part.
Foren molt apÍaudides.
- El di a de Corpus tingué lloc en el camp F. C .
j oventut l'encontre entre aqnest equip local i el Penya
P la nes.
Començà el partit a dos quarts de cinc. La Lluita
fo u bastant ig ualada. Als quinze minuts de joc el j oventüt marca el primer g ol , als vint- i-dos, el segón i als
trenta . el tercer , Lla vors el Pl anes reaccionà una mica
i d'una magnífica avençada aconseguí el prime r gol.
Pocs minuts abans d'acabar el joventut s'a puntà e l
qu art.
A dos quarts de sis comença el segon temps amb

