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—Els dies 23 i 24 dels que correm varen tenir lloc
les oposicions per al benefici de Mestre de capella de
la Comunitat de Berga. L'únic concursant que va presentar-se fou Mn. Josep Llucià, Catedrattic i Director
de r<Schola Cantorum» del Seminari. Feu Mn. Llucià
unes brillants oposicions, mereixent especial menció
uns «Kyries» a 4 veus, compostos sobre la melodia dels
Goigs de la Mare de Déu de Queralt, que li han valgut la felicitació unànim de tots els crítics musicals. Al
testimoniar a nostre particular amic Mn. Llucià la nostra més afectuosa felicitació per l'èxit obtingut, ens
condolem en l'ànima al perdre a l'amic preclar, el qua I
deixa un buit en là direcció de «l'Orfeó Nova Solsona;;,
difícil d'omplenaC

CLARIANA
Festa de la Primera Comunió.—Després de
vuit dies de preparació, amb actes matí i tarda, el diumenge de la Santíssima Trinitat va celebrar-se en
aquesta Parròquia la corprenedora festa de la Primera
Comunió, una de.les més belles festes parroquials.
Daba bó el veure com ja dos dies abans aquells
tendres infantons i demés nens i nenes coraparexien
matí i tarda carregats de boixos i flor per adornar les
rodalies i l'interior de l'església. jAmb quin entusiasme
treballaven per a construir ramells, arcs, portala-des
— per a fer l'enramada que deien ells!
I arriba ja el matí de la festa; dia alegre, primaveral; perfums de flors embaumen l'espai—A punta de
jorn compareixen endiumenjats pares i fills amb cara
alegre, rebossants de satisfacció, de santa alegria. No
cal demanar la festa que celebren; els vestits indiquen
prou bé que és la festa de la Primera comunió.
I es arribada ja l'hora tan esperada. Aquells infantons, adornats encara amb el blanc vestit de l'ignocència, acompanyats de llurs pares, tots els nens i nenes i
una gran munió de parroquians, enfervoritzats per la
plàtica del Rnd. Ecònom reben per primera vegada a
Jesús-Infant. jQuines coses lidirien! iCom l'apretarien
sobre el seu tendre cor! íQue bé si trobaria el Bon-Jesús! iQui pogués tornanse infant!
I ara cap a casa a esperar la funció de la tarda que
també va resultar solemníssima, Mes de Maig amb els
seus corresponents càntics; renovació de les promeses
del Sant Baptisme; consagració dels nens i nenes a Jesús i Maria uns breus advertiments del Sr. Rector als
pares recordant-los l'obligació que tenen d'apartar als
seus fills del mal i encaminar-los pel camí del bé i de la
virtut; distribució d'estanpes-recordatori als nens de la
Primera Comunió, tot aquest enfilall d'actes constituí-
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la funció de la tarda que per cert va veure's molt concurreguda i lluïdíssima.
La part musical; tan del matí,com de la tarda, va,
anar a càrrec del Sr. Mestre.
Festa tan simpàtica va acabar-se amb l'enlairament
de globos aereostàtics que constituireu l'admiració de
xics i grans.
— La llar del nostre amic En Joan Santamaría, s'ha
vist augmentada amb el. neixement del segon fill. Rebin els seus venturosos pares la nostra felicitació.
—El dia 21 de maig s'efectuà l'enllàs matrimonial
en aquesta Parròquia, entre Joan Reig Clot i Montserrat Lladó Jou, filla de nostre bon amic En Ramon Lladó i Vis-president d'Acció Popular d'aquest poble. Desitjem als novells esposos una interminable lluna de
mel.
—El dia 22 del actual celebrà la primera Missa en
la església dels Pares Missioners del Cor de Maria de
Solsona el P. Sabastià Solé i Carol, de Salo, Cusi de
nostre amic En Josep Carol i Company. Per molls
anys.
Corresponsal.

OGERN
En l'Església dels PP. del I. Cor de Maria de Solsona, el diumenge dia 22, va celebrar la primera Missa
el Rvnd. P. Missioner Josep Angrill, fill d'aquest poble. Li ajudaren la missa el seu pare Antoni Angrill i
el seu germà Anselm,
Donem la nostra més efusiva enhorabona al missacantant i a llur distingida família. Per molts anys.
Corresponsal.
Impremta de R. Corominas, Passeig de les Moreres.—Solsona

