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Noves de Berga
—OBITUARI. Després de penosa i llarga malaltia, soferta amin: cristiana resignació, lliurà l'ànima a Déu. el
dia 23 del mes passat, Mn Josep Espinalt Closa, beneficiat de la Rda. Comunitat de preveres de Berga.
Malalt i gairebé cec, ingressà a les Qermanetes
dels Vells desemparats, on, donant proves d'alta paciència i santa resignació, ha anat portant la creu del
sofriment que Déu li havia reservat, fins que amb la
sorpresa de la mort, l'ha cridat per a portar lo a la seva
Glòria. E. P, D.
—També el dia 20 de març, morí en la pau del
Senyor. En Manuel Pla i Farriols, pare del regidor de]
nostre Ajuntament i soci protector de la nostra entitat,
Sr. Josep.
Rebi el testimoni del nostre condol la família del
finat.
—El dia; 25 del mateix mes va morir Ramon Corominas Minoves de edat avançada. E. P. D.
CONCERT. El pasat diumenge, diada de Pasqua,
a la nit, l'Orfeó Bergadà organitzà un magne concert el
qual anà a càrrec del notable cantant del Liceu de Barcelona, Sr. Morro i els seus aprofitats deixeples dels
quals forma part la senyoreta bergadana Na Elena de
¥ilardaga. Tots foren molt aplaudits, resultant una vetllada que deixà complagudíssim al nombrós públic Felicitem als dirigents del nostre Orfeó per l'encert en la
organització i i'èxit obtingut.
SETMANA SANTA. Tots els actes resultaren
brillanííssims assistint-hi una gran concurrència. El Dijous Sant a la tarda, tant les fàbriques com els altres
treballs, foren parats. Hi havia pels carrers l'ànimació
de les grans festivitats. El dilluns de Pasqua, tampoc
és treballà.
•Des det dissabte al matí els nostres carrers foren
envaits percolles de jovent que, lluint la típica barretina cantaren les tradicionals caramelles Er diumenge
sortiren el chor «Unió Bergadana», «Orfeó Bergadà» i
«U. E. Bergadana» a escampar per nostra ciutat les notes típiques i escaients de la diada de Resurrecció.
NEU. Una groixuda capa a tornat a posar-se damunt deies nostresmuntanyes. Són molts els grups que
passen, tots els dies per nostra ciutat, equipats per a
-. esplaiar-se'ambTesport de l'esquis.
N A T A L A C I . La llar de nostre volgut soci Tomàs
Pujol, s'havist augmentada amb un xamós nen. La nostra enhorabona.

EXCURSIÓ A LA NOU, El dilluns de Pasqua la
Congregació Mariana de la nostra ciutat, efectuà la seva visita anual al Santuari de Lourdes de La Nou, Fou
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animada com mai, tant per les funcions religioses, qúe
foren molt lludïes, com per la vetllada de comiat. Hi
pregueren part alguns congregants, les Víives -al·locucions dels quals, entusiasmaren al veins de la Nou, i als
bergadans que havien visitat el Santuari. Ufis visques
entusiastes a la Verge i a la Congregació Mariana, foren les paraules de comiat.
—Constatem amb satisfacció que amb poc temps
han sigut agraciats per l'Excm. Sr. Bisbe de Solsona,
tres sacerdots fills de Berga. Mn Joan Santamaría amb
el nomenament de Secretari de Cambra, el Dr. Josep
Viladot amb el de Notari Eclesiàstic i familiar de sa
Excia. i el Dr. Ramon Espert amb una caaongia. La
nostra més coral enhorabona.

Campionat de Futbol de l e s comarques de Manresa-Berga
Resultats dels partits celebrats el dia 20 de març
U. S. Bergadana 1
C. d'E. Manresa 1
F. C. Súria
4 C. d'E. Berga
1
F. C Artés
3 C. d'E, Sellent
3
C. d'E. Navàs
6 Penya i-olé
3
PUNTUACIÓ
Súria.
Navàs
Gironella.
Sallent.
Artés.
Bergadana.
Manresa.
Penya Solé.
Bergu.
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Dolenta jornada pels equips locals la de començament de campionat.
Un empat a un tanto i una desfeta per quatre a un
registra el marcador, que a dir veritat, no reflexa prou
bé el què fou la lluita entre els contendents.
La U. S. Bergadana no pogué vèncer un Manresa
desorientat i el C. d'E. Berga fou batut per un Súria
pletòric d'encerts i facultats.
Les característiques de ambdós partits, foren la
duresa emprada pels jugadors que no sempre reprimí
l'àrbrit, pel qual motiu el públic apassionat pels seus,
extremà la nota i sovintejaren els crits i sorolls.
El partit entre la U. S. Bergadana i el C. d'E.
Manresa, no pogué acabarse per agresió dels jugadors
Perpinyà III (Aranya) i Puig (Jardinet)a l'àrbrit Sr.
Font de Manresa. Mancaven dotze minuts per acabar
la segona part. A Artés, el Sellent empatà amb l'equip
d'aquella població, després d^una lluita aferrissada, so-

