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despistar tot...—Vaja, cronista, amb els teus invents
ets tot una trumfa. -Doncs, èquè't pensaves de mi?
Quan jo vull excitar la iractíndia dels amics, començo
per a parlar-los de les ires i provocacions dels contraris,
encara que les tals, no existeixin. Això és d'allò més
pràctic, isaps? I ningú sol donar-se'n compte...—Portes tòt un programa, cronista; amb un programet
aixís, t'obriràs pas arreu... Paraula.
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present any: Jaume Codina, de can Joval; Dimas Massana, del Solé i Martí Villaró, de La-Torra, Prioresses
elegides: Cecília Solé, de Sampons; Carme Bajona, de
Bajona i Pilar Vantolre, de Golorons.

—Ja entrat en màquina el present número, hem rebut de Sr. W, el segon article sobre «Les comarques
catalanes davant l'Estatut». Ens dol moltíssim el no haver-lo pugut publicar en aquesta edició. Ho farem, si a
Déu plau, en la vinenta.

—Com cada any, el poble de Joval ha visitat, en
el present mes de maig, la Verge del Miracle, en cumpliment del Vot de Poble, emès per nostres avant-passats. No hi ha mancat representació de totes les cases
parroquials. El senyor Regent celebrà l'Ofici solemne
cantat per la Comunitat Benenictina, aplicant amb la
intenció dels visitants, per a obtenir l'encís divinal en
llurs ànimes per la intercessió de la Verge i també perquè ens guardi de l'açot de malúries i tempestes.

—El dia 5 dels corrents en el Convent de l'Ensenyança lliurà la seva ànima al Creador, la religiosa Pilar
Viles de Pinell, donant-se-li, al dia següent, cristiana
sepultura en el cementiri particular conforme a l'expedient que, segons marcà la llei, s'havia fet per a totes
les religioses d'aquella Comunitat.

—Havem celebrat amb entusiasme la tradicional
festa major el dia 22 de maig en honor a Santa Rita.
Ha fet de celebrant en l'Ofici solemne el senyor Rector
d'Olius Mn. Josep Pons, i el cant ha anat a càrrec de
l'Escola parroquial Catequística. Felicitem els 30 novells cantaires per la seva justesa.

—Per la diada de Sant Pere, la Secció dramàtica
d'Acció Popular, posarà en escena el drama en tres actes «El fill del poble» i el sainet original d'ApeUes
Mestres, «La Sirena». »

—La diada de Corpus ha sigut una jornada Eucarística aquest any per Joval. A la missa matinal molta
freqüència de Sagraments. A les deu,.ofici solemne
cantat pels senyors Rectors veïns, alternant amb els infants i novells cantaires sota la direcció de Mn. Francisco Antich, ecònom de Navès, mestre en'müsica.,Per
la tarda, Sant Rosari cantat i alternat pels alumnes de
l'Escola parroquial i poble. Processó del Santíssim i
sermó pel docte i zelós apòstol, Dr. Ignasi Boix, professor del Seminari, cantant magistralment les excel'lències de la Sagrada Eucaristia i omplint de unció espiritual a l'auditori, Acte seguit «Tantum ergo», benedicció i cant dels goigs del Santíssim Sagrament.
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—S'ha constituït la Comissió de Propaganda
d'ACCIÓ POPULAR, sota la Presidència del Sr, Joan
Qay
Els nous dirigents de l'esmentada Comissió pensen
donar un gran impuls ales activitats d'ACCIÓ POPULAR, en el camp de la propaganda avui dia tan fecund.

Joval
—En aquesta parròquia el dia del Roser de maig
s'ha procedit el canvi de Priors, quedant elegits pel
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—CASAMENT.—L'ha contret la molt piadosa
donzella Maria Casas Torné, veïna de Joval, amb el
simpàtic jove Josep Viladrich Riu, d'Olius. L'enllaç s'efectuà en la parròquia de Solsona. Els hi desitjem totes les prosperitats d'abdós ordres.
—BATEIGS.—El dia 26 de maig fou batejada
una nena de cal Casas. Se li han imposat els noms de
Rita, Magdalena i Monserrat. Foren padrins Joan Vila
Casas, de Súria, i Magdalena Tubau Espel, de Berga,
cosí i tia, respectivament. El dia 2 del present juny rebé també les aigües baptismals una xamosa nena de ca
Fontcalqué: Ara es diu Palmira, Florentina i Càndida.
L'apadrinaren Pere Coliiles, oncle patern i la seva avia
materna. Nostra enhorabona a les dues llars per l'increment en la fillada.
Et campaner de la Parròquia.
Impremta de R. Corominas, Passeig- de les Moreres.—Solsona

