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Bona Llevor
Setmanari Regionalista ·

~; Les próximes festes d'inauguració
del ''Foment Cultural'' de Malgrat
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git a totes elles unes lletres de

A mida que a'acostl' el jorn
·d'inauguració de nostre :f'oment

(Conclus/6)
En eis bons temps antics, quan
ld societtd era cristiana, el pauperisme no era posible; avui que la
soc,fetat es positivista, el pauperisme no pot evitar se. Allavors els
proletaris no busca\•en el plaer en
la dissipació i la disbauxa, sino en
la Jlar doméstica. ahont hi trobaven alegries i satisfacious que avui
ja no. hi disfrufen, perque .la revolució ha fet esforsos fita nies per . a
destruir Ja familia,, com va fer-lo$'
ja fa mes d'un ~gle per a de&-.1
fruir aquelles institucions populars
.
:.,"l
que, fonamentades en . la caritat

convit. Les que no les hagin . rebudes
ae donguin per convidades 1 se
creix i>entu11ia1me i se mulftipliquen
pregµ
avisin lo méa avia.t posible
els treb<tliB per a que les e8tes re·
vesteixin la aolemnitat que mereix ei deeitjen assistir parque .•~Je hi
út• acooteix_ement de tnnta impor· · reeervarieQ lloc en el solemne acte
taoeia por nostra aimada víla. l.a d'inauguració que tindr4¡;\ lloc a
11ova de la vinguda de nostre Mti· doa quarta . de cinc de la farda i a
m.adissim Prel~t pehr a pendrn part qajn .acte a'entrara per invitacil),t,
Ademés del . açte inaugural que
. a.ctiva a les est.ei 1A causat,grau
alegria entre ele malg1·a.tence. Arri~ ç,pnsistira en una grandiosa vetvara l' Ilm. Dr. Mil8 el diHabte llada literari·musica.1 en la que hi
prop-vinent precedent del veí po- pendràn part oradore i mú..aica de
ble de les Fe·r rerie" on baun\ pas· gran volúa d'aquesta vila i de forll
sa.t la visita pastoral. Se comensa se celf'brara en nostra esglesiÍÍ. pàja a f-,r prt>paratius p\.)ra ornamen- rroqi:ial un...eolemne ofici en el que evangêlica, assegurave~ al obrer
tar- ele car rere per on tingui do. hi prt>di«arA,~nostre tim. Sr. ~Jsbe lo n~essari en tots els ordres de
.passar el Sr. Bis\l~. en la ~eva ·eu.:' i e.xr>cutara una bè1 mosa missa la vida. La· destrucció del. régim
-t rada, que son: el,~e -lHrona, de polif4,.i)ica ~l menta t Òrfeó M}lria de corporatíu, perpetrada als crits de
Girón-i. Acabat rofi.ci s;efPCtuara lliber:tat, igualtat l fraternitat, va
Passada fins a la plaça. de l •:l Cons
titució, i d ' Escla.pere. Sabém· ta1n- per nostre Rdm. Prel"' t la solemne sumir G.Is obrers en el més com~
bé que ·les autoritat¡ locals .ha.o · be'nediecíó del xamós local del «Fo· plet abandon, deixanl·los . isolats
tingut diferentes reunions per a ment Cultural». D ela àemés nom- . i sense defensa enfront dels potractar de Ja rebuda que s'ha. d~ bres d3l programa en donarér.n derosos qui'ls esploten.
Lès corporacions gremials cons
dispensar al Or. Mas. fent ee difo- coJI)tc detallat.rh el nombre vinent;
:rentes ge~tions encaminades a que Sole ens resta avui :<Yexeitar UDI\ tituien l'organisme d'un cos que vol
aquella. sigui digna de l'il·Ju~tre volte més a tots els hons malgra- viure vida robusta; agrupacions d•
tenca a que ·ocupin en tal dittda homes _.que lluny de rebelar-se tonpersonalitat a qui va. dirigida.
son
lloc d'honor contribuint a19h tament contra les desigualtals, naPodém també noticiar als nos_ires llegidors que pend"a 'part en la. ~e va tisistencia, a mb el seu turals i per lo tant necessaries,
les festes la Congregació Mariana. entussiasme i altre.s mitja.us de fundaven precisament en elles · Ja
de Giron~. Una. masa choral d'una cocÍperació al major exlt d'aquestes seva forsa social. La corporació
trentena de Lluisos Gironins sors f rstes que no dubt~m obriran una instruia a n 'els agremiats., els hi
la h .ttUtdo de son expertísim direc· nova época de cultura, moralita~ prestava apoi durant to ta la vid~ i
tor P. Creixell est<\ encarrf>g•ida y religiositat per a. nostra aimada. els hi as's egurava la subsistenCfll
medi del treball; essent atia~
d e la part mu:Jica.l amb la coope· · població.
vors impossible la lluita entre
ració de la. secció coral del Foment
x
aquest i el capital, perque·~~mestre.
que dirigeix nostre distingit amic
Meo. Abrian Burcb.
et company i l'aprenent. qui fornaven l'escala gerarquica del gremi.
Algunes assecia~ionm católiques
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El pauperisme

per

. j_culturals do 1 º"tre costa llevan·

tina ban anonciat a Jla seva assíetencia als actea mcntats. S'ha díri·

!

Bona Llevor. Volum 22, Núm. 22, 9/6/1918. Pàgina 1

no estaven en contraposició. sino
que formaven un sol cos.
,.
El capital ocupav a en la indu&-

