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Sr. Josep Caiiips, sobre l'important tema: «Blat, patates i la manera racional de llur cultiu i d'adobar-los»
Recomanem, amb gran interès, als nostres agricultors, l'assistència a tan important acte.

En el número pròxim donarem el programa dels actes amb que aquesta entitat pensa celebrar aquest esdeveniment.

—Han estat nomenats corresponsals informatius de
aquest periòdic: Santasusagna, En Ramon Real Company.—Clariana, En Miquel Torres Garriga.—Joval,
En Jesús Massana Vila.

S ABATERIA

— La Comissió de senyoretes encarregada de la
festivitat religiosa de Sant Jordi, Patró de Catalunya,
ens prega fem constar que s'admeten donatius en la
caixeta que hi lia an l'altar del Sant (abans altar de St.
Josep).
Preguem als devots dei Sant i fervorosos aimants
da les tradicions de Catalunya, no es mostrin escassos
en el seu òbal, a fi de que pugni celebrar-se amb tota
solemnitat tan senyalada diada.
—La Unió de Dependents d'Acció Popular, convoca Assemblea general per al diumenge, dia 10 d'abril,
a les onze del matí, en e! seu estatge social, Portaferrissa, 13 bis, Barcelona.
En aquesta Assemblea es procedirà a l'elecció de
la Junta que ha de regir a la dita Unió, d'acord amb els
Reglaments de la mateixa.
Tots els dependents socis d'Acció Popular, hi són
convidats.
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]oui Parr3in Bolet
Gran assortit de calçat. Preus econòmics

St. Llorenç, 3 i St. Nicolau, 6

SOLSONA

—ALCIO POPULAR es troba de veuda en la papereria de Joan Regués, Plaça de la República, 1, Solsona.

Santasusagna
El dia 28 del passat mes de març, el P. Jaume M.^
Girón donà una conferència brillantíssima sobre «Acció Popular». Disertà magistrabnent sobre les obligacions dels catòlics en els moments actuals. L'església
parroquial estava plena de gom a gom, i amb joia, devem fer constar que la majoria eren homes. Hi assistireu molta geut dels veïns pobles de Clariana, Joval i
Freixinet. Corresponsal.

CASTELL, 17
SOLSONA
—Devem fer constar que és completament falsa la
notícia publicada de que s'hagi fet cap enterrament civil. L'individu que morí en aquest Hospital, rebé els
Sant Sagraments i fou enterrat gratuïtament pels sacerdots de la parròquia.
—Seguint la costum de tots els anys, avui ha sortit el Combregar General, portant el Viàtic als uialalts
de la ciutat.
—Està senyalada per al dia 24 d'aquest mes, la
inauguració oficial de la nova entitat Acció Popular
(delegació comarcal) d'aquesta ciutat
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Brichs
Ha quedat constituïda la Junta parroquial per a la
«Obra Pia del Cu'te i Clero$, sots la presidència del
Sr. Rector, la qual està integrada pels Srs. Miquel
Jouijou Viladrich, Florenci Colell Torra, propietaris, \
Josep Codina Argerich massover.
—El nies passat fou batejat en aquesta església
parroquial, un nen fill dels massovers de l'Alsina, al
qual se li imposaren els noms de Llibori, Lluís, Josep
Torrent i Cases. L'enhorabona als seus pares.

Impremta de R. Corominas, Passeig de les Moreres.—Solsona

