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ple domini de! Joventut i desplegant els dos equips un
joc molt violent. Ais vint minuts es tirà un còrner contra el Planes i el Joventut aconseguí el cinquè gol. Seguidament el Planes s'apunta el segon i últim, d'un
centre sobre porta. Deu minuts abans d'acabar el sisè'
gol vingué a completar la victòria del Joventut.
Arbitrà el Sr. Font.
Tots els dos equips feren bona feina i es portaren
dignament.
El Joventut s'arrenglarà així: Vallribera: Puig,
Sanya: Corominas, Lliraós, Griful: Bovet, Boix, Subirana, Seuba, Bellot.
—Diumenge passat a l'església de l'Hospitai, com

Solsona
—Per manca de treball en llur ofici, han quedat
sense feina en la nostra ciutat uns deu obrers paletes.
Fins ara no s'havia notat ací la crisi de feina en els mestres d'obres. Convé preocupar-se d'aquest afer. Per
part de tothom, s'hauria de cercar el remei prompte i
eficaç de conjurar aquest iniciament de manca de treball. ^Com fer-ho? Cal un xic de generositat, naturalment. S'hauria d'evitar que'is paletes sense feina, no
tinguessin d'emigrar de Solsona, procurant donar-los
feina: sempre hi ha algun adoba fer o pedaç a posar
pels edificis. I millor de construir-se'n algun de nou.
Cal donar la mà a l'obrer; i encara més quan ho necessita. Mirar-se amb indiferència llur desgràcia, representaria una manca de germanor inconfessable. Els
nostres obrers són pacífics i de costums morigerades.
És una obliaació moral i social de protegir-los sense
esperar més temps ni que ells tinguin de . demanar-ho.
Ara fóra una magnífica ocasió de conjurar aquest
començament de crisi procedint a la construcció d'un
nou local per a, la nostra entitat el qual tanta manca ens
fa.
No sabem si la Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'estalvis, segueix amb el propòsit d'establir una sucursal a Solsona, que tant hi convindria. Hem de supo-
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a coronació del Triduum que hi predicava el P. Josep
de S. T., s'hi feu comunió general al matí, i a la tarda
un solemne acte eucarístic, finalitzant amb la benedicció
de les roses de Santa Teresa de l'Infant Jesús. Hi hagué una gran concurrència.
—A les noces dels vostres bons amics en Martí Serra i Bernardí Colilles amb Na Maria dels Àngels Viladomiu i Mercè Casadevall, respectivament, devem afegir-hi les recents d'En Josep Boix Berenguer amb Na
Ramona Ballús Plans i d'En Joaquim Macià amb Na
Mercè Calveres. Vagi a tots la nostra més coral enhorabona.
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Jaume P a r r a m o n
Venda

de calçat fort i
marca

econòmic
«TRACTOR»

Gran assortit de calçat. Preus econòmics

St. Llorenç, 3 i St. Nicolau, 6

SOLSONA

sar que sí. En cas afirmatiu, podria en aquesta ocasió
construir un edifici.
1 l'Ajuntament, ^se'n ha preocupat dels paletes
sense feina? Suposem que la situació econòmica de
l'Ajuntament, no deu ésser pas massa falaguera; no
obstant, en un cas de necessitat, podria emplear transitòriament alguns obrers paletes en l'empedrat dels
carrers que tant ho necessiten.
Solsonins: Cal tenir en compte que hi han paletes
sense feina en la nostra ciutat. És un deure nostre el
protegir-ios d'una manera o altra.

