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—Efluvis priniaverals, exultació del cor...Al món
no hi ha malícia, ca! Aquest producte no existeix.—
Vols dir? Mira que...—Et dic que no existeix, home.
Diga'm, aon l'has vista tu la malícia? El cronista n'ha
sentit parlar moltes vegades, l'ha cercat percí i per llà,
i mai ha pogut palpar-la. El cronista no més creu el que
veu, i prou feines...—Em deixes parat!—Doncs no't
paris, i para compte aon poses els peus. Des de que algunes lloses dels carrers han esdevingut balances ultra-inodernes i brolladors de xocolata, no val a badar.
—Aixís digues que som molt rics...—Els vestits nous
t'ho diran això. Ai. què dic jo; el cronista sempre somnia. Es un defecte. Dispenseu-lo.
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—El carlista vull dir, el cronista, —no val a confondre—avui no pot pas dissimular de cap manera la
gran simpatia que ha de tenir i té envers els seu distingit amic, el company cronista de Berga. La satisfacció
i simpatia són ben justificades: Amb una trista ploma
de llauna rovellada—pobre cronista de Solsona-ha
pogut trobar imitadors. D'imitadors no poden pas trobar-ne fàcilment certs savis de Vilatrista ni determinats suros de Grècia. De primer el cronista va inflarse d'aquella mena de vent que'n diuen orgull, i ja quasi no saludava ni als amics,—sobre tot els diumenges,
quan anava mudat—però, ara, ha tornat a quedar natural i disposat a venir a la formosa ciutat de Berga per a
veure les boniques festes de la Patum,-de la Patum
llegítima--no d'aquella mena de jPa ta-púmü antisocial, esdevinguda enguany molt abans del Corpus
Christi. «Ni dona desvergonyida, ni planta per Març
florida», que diu l'adagi català. Rebeu, amic cronista
de Berga, l'homenatge de la meva consideració més
distingida. I endavant sempre. A veure si amb el nostre soroll de llauna podrem desvetllar al menys l'entusiasme dels indiferents. Es que encara n'hi ha que
dormen com uns panxa-contents. Potser la//««/JÍZ tingui més virtut que \a pirotècnica. Aneu a saber. Al
món hi han coses tan estranyes...
—El cronista va aplaudir amb tot l'entusiasme a
l'elenc artístic d'Acció Popular de Solsona en la vetllada teatral que vàreu celebrar per Pasqua de Pentecostes. Les moltes escenes emotives de «l'Alcalde
de Stilnionde», posaren un bri de cel al mig del cor».
El teatre moral és una bona escola per a ennoblir els
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^Ja sou subscriptor de
''Acció P o p u l a r " ?
Per anuncis i subscripcions:
Berga: Casal d'Acció Popula , S.
Francesc, 3.
Solsona:
Llobera 51.

Casal d'Acció Popular,

Llocs de venda:
Berga: Llibreria de Vídua Escobet, carrer Major.
Solsona: Papereria de Joan Regués, Plaça de la República, 1.

—Hem tingut la satisfacció de saludar al distingit advocat de Bercelona, senyor En Manuel de Babot
i de Perelló qui ha passat uns dies a Solsona.
—La consergeria i arrendament del cafè d'Acció
Popular de Solsona, han sigut adjudicats a En Joan
Torrent Orrit.
—El dia 24 dels que correm, en la Parroquial de
Calonge de Segarra, es celebraren els funerals en sufragi de l'ànima de Na Ramona Castellà Sala, muller
del secretari de l'Ajuntament de Pinós, En Ramon Vinyals, i mare del veí d'aquesta ciutat i soci d'Acció Popular, En Josep Vinyals Castellà.
—Una senyora piadosa i ben devota de la Mare
de Déu de Lourdes, ha fet ofrena d'una artística imatge
de la Beata Bernadeta per a la capella de la Verge de
Lourdes de la Casa-Missió d'aquesta ciutat. La imatge
està exposada als aparadors de la casa Viladrich.
—Els vinyetans ens diuen que la collita del blat
per ara es prçsenta bona com pocs anys.
—Durant aquesta primavera es feren obres d'importància en la capella de Sant Honorat, gloriós Patró

