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moría i els seus companys de mi~
noria hag-uessin lluitat en defensa
A mon estin1at amic En
de fa llengua. del Dret i la coslúrn.
Seba~tiá Garriga i .Jiitllor
En elles va quedar desvanescut
Aql!eil moviment grandiós, i i desaparegué per sempre deis esaquell esplet d'entusiasme deis fllls cenaris de la política, aquell fande Calalunya, en les diades benau- tasme misteriós del separatisme.
radeti en que va constituir-se 1a So- Homes eminents i patriotes exposaHdcritat cafalana; i en la plana, la ren amb tot coneixernent i carinyo
vail, la montanya i la marina s'aco- la verditdera doctrina cata1ana, re·
,blaben en tom de la senyera de la marcaren l'exisfencia del nostre
Patria els descendents deis Otgers propi Dret. enahinl com se mereix
i Lluríes i deis subdíts .fidels .del la llengua més dol~a i la més armog1·an rei jaume, per lluitar en defen· niosa i una áe les vives segons
sa d'aqueils principis que donen opinió del gran filoleg- En Marceli
person.cllitat als pohies i car acteril- Menendez i Pelayo.
zen les ndcionalitats. per obtenir
Fou en aquelles Corts, on en
com a victoria gloriosa una ampla mig del entusiasme deis Diputats
autonomía i el t•egoneixement d'un de totes les tendencies, )'ánima cadret, una llengua i una personalitat, talana va dir en castellá que l'audeuen venir avui a la memoria de ronomía de Catalunya había d'esser
tots els catalans i per a recordar el despertar d'Espanya i que fins
amb alegría la data memorable del i tant no fos un fet el regim auto~
20 de Maíg de 1' any 1906 perqué nómic de les regións espanyoles
ella assenyala en la Historia patria no podríen pensar amb una Espaun ret remarcable i de grao tras- nya gran i poderosa, dones Espacendencia, portal a terrrie per un nya está constituida per un conjunt
~poble viu amb la serenitat i reflexió
de pobles que .son .verd<lqere~ na.admirables que acompanyen els cionalil<lts en el sentit estricte de la
¡l'JtéS grans de la vida i SOD radmiparaula i quants més beneficis i mi·
~t·ació deis pobles i nacions.
llores obtingue~in cada un d'ells,
La primera conseqüencia d'aq~ell més grandesa, més prosperitat,
~Rtoviment mai vist, rou l'enderro~
més poder i més riquesa gaudirfa
.camenr del caciquisme. i la explén- la nació espanyola, ja que tots els
dida, sana, admirable i sabia repre· pobles que la composen, i Catalu·
.$~tació catalana en el Parlament nya el primer, volen esser graos
.:espanyol i com a derivació de la perqué gran sigui Espanya.
Aquesta doctrina tant marave.,znateixa el :.Planteig del problema
.~talá
com el primer a resoldre. en· llosament exposada, es avui una
.
.
.Jre els innombrables de la polrtica part del programa deis partits polJeneral e~panyola. En aq ...ell~s lirics, fins d'aquells que més la
. Corfs pot dir~se que fou g~ .V~{~n combatiren en altres temps, i aques~
..,,xposar-:~e amb SQta claretat i CQtJ· ta confessió es la prova més ple.,clsió les aspir:acións catalanes, en- na del nostre triomf, la raó més
qu'éJ}>,an~ ~JI .el mmeix P.arla- podero~a per sostenir-la i defensar...ent el Dr. Robert, de glori~a me- Ja i més avui que no sois regonei-
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xen la seva eficacia els mateixos
que foren sos detractors, sinó qu'és
considerada com J'únic farell qu 'en
mig de la negró deis horitzonts polítics pot conduir la nau del Estat
al port de la saivació.
En mig del malestar que regna,
amb la desorientació que s'observa
en general i de la lluita que sostenen els partits vells, que s'esmico·
len poc a poc, per efecte deis seus ·
desacerts en la gobernació del Estat, es avui la única esperan~a, l'es·
purna sortida de Catalunya que extenent-se com la bona llevor pe1·
tots els indrets d'Espanya, ha
abrandat la flama del patriotisme
i ha fet sentir ansies renovadores
formant
estat d'opinió que dona
ideia perfecta de rabnegació, amor \
i patriotisme dels catalans que llui ·
ten per assoJir un regim autonómic
en totes les regions, per la salvació d'Espanya.
Aquest estat d'opinió, aqueix
entusiasme amb que son rebuts
els portaveus del nostre catalanisme, i aquestos desitjos de renovar
la constitució i funcionament del
gobern, per haber-se demostrar la
ineficacia del ·turn pacffic de qQs
parfits, es la prova més gran de
que encara el patriotisme existe.ix,
de que la opinió adormida desperta
d'un llarg somni ide que ha fructificat aquella Uevor.sembrada fa quasi dotze anys per la Solidaritat .catalana i per aquesta rao aixís com
la nostra Solidaritat fou la causa
fonamental del. desenrotllament . d.el
poble catalá, .la solidaritat d.ideies,
pensaments i afectes de tots elsA~s. panyols
amb els principis i cause..s
'
.
qu'induiren als catalans a formal'
aquella, será també si a Deu pla.u.
i .a no tt·igar gaire, la . determinant
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d 'una transforn1ació absoluta en la
goh~rnació del Estat per gloria i
honor de la nació espanyola.
¡
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es la qüestió de la IHber-

Hi ha molts obrers que per el

tai pel mars que fins en Wilson
defens<, . L'lmp~ri Británic no voldría despendre 's mai del domini
deis mars perque representaría la
seva ruina económica. No obstant
la pau va apropant-se. Els pobles
la desitjen amb daté. L' afer Callaux .
les grans manifes tacions pacifistes
en les principals ciutats d'Anglaterra i d'Austria ho proven palesament. El trágic quadre de Russia
presa de convulsions espaventables, ha de fer pensar molt als homes d'estat d'Europa. Els grans
estats unitaristes están en greu pe ·
riH ·de trocejar-se en petites nacionalitats. Irlanda cansada ja de trucar arnb forls cops a les portes de
la ca mbra deis lors demanant am ple autonomía .... amena~a avui a
Ang late rra en separar-se de ~on
. imperi. Els flamencs també pretenen constituir-se en esta! indepen ~
dent de J'antiga Bélgica, i de les
despulles encara sagnantes de la
vella Russia en van sorgint cada dia
noves nacionaliwts que poden esser
base ferma d'una pau duradera. En
r esum; la aurora de pau brilla amb
gran resplandor; e-l s pobles escla us
recobren la lJibertat, l"h wnanítat entra de.finiliv<>,ment en una nova
'
epoca.

seu rnafeix coneixement natural
comprenen ~larament que a voltes
una revolta o vaga no ' ls convé de
cap manera, carde lluny oviren no
sois la ilegalitat, si que també el
xorc fracás que'ls espera. N 'obstant, si a per falta de carácter, temor, solidarit at o fi polític que sempre haurien de despreciar, tiran
élvant.
Tres o quatre frases ben rebuscades de Sobiranía popular pronuncié1des tal volta per un ;viv idor,
basten per a fer estallar una v aga.
¿No sería millor, volgut obrer,
que si tens f'am de redempció i vols
millorarte, busquessis dintre ta propia cla::;se companys ben experts i
hcíbils que t'encaminessin cap el
verdader triomf? ¿No sería cosa
lloable que 1'obrer se org·anitzés
per medí deis anlícs gremis que no
eren altra .cosa que societé)t de resistencia en el pobJe, en la comarca
'
o en la provincia? ...
Aleshores l'obrer respectava al
amo, i l'amo e ra el verdader pare
del obrer.
L'obrer que anarquerar per e¡
pes del treball ·¡ que degur al suor
de son front co neixía milior que
ningú el g·ust del amassal pa que
menjava i que guanyava per sos
fills, era també quí míllor que qualque altre solía amb l'avinencia de
sos companys agremiats dem anar
les miilores a n'els seus amos casi
sempre amb forma nwnada.

d'arregl~r

La g-uerra dorm . No sabem pas
si aquesl beneít somni es signe de
que la guerra ha enl;·af ja en perío
de dgónic, o be si aquestr'l calma
plaenía es pl'essagi de trágic<1 lempesla. Lo cert es que al rn enys per
aquests díes la ve u dels ca nons i
fuselk:; ha sigu i reemplassélda pels
discursos. L 'h!-Jmanitat torna a par·
lar son llenguaige naturid i propi:
el de la raó. }él era hora. M entres
els guerrers r eposen en les trinxeres e.ls hom es d'estat de les ~ ra ns
nacions bef·Jiger¿=mfs llensen al mon
les dSpin:tcions de pau de llurs po~
bies. De.sprés de l'invHació de Russia nmb assentirnení d'Aiemanya
í Au siria, a toles les· nacions de
·'
,...
«I'E n ¡ente» a les negoci acions de
.,·: '
una pdu general, eran esperades
...,
amb vera expectació les manifestacions el' en Wilson , Lloyd George i
IGNOT.
Clemenceau.
El missatge del President de la
Repúblic a Yanqui lluny de les seves
ambicions manifestades en missa!ges anteriors, s'hi trasllueix un gran
desifg de pau. Les paraules del pl'i
mer ministre anglés, si be no han
p~puiar
sigut interpretarles ¡Jer Alemanya
Si quan se parla del Contracte
com un sencer desilf? de pau, malgrat aixó cal confes~ar que 'Js som- social o Sobiranía popular en els
. nis d'aplasfar a Alemanya s'han mitins, lluny d'excitar al obrer conesvjlit per complerl del cervell del tra 'ls patrons, contra el capital i
polític anglés. Alemanya i Austria contra tota autoritat, se 'Js hi donhan contestat per boca del gran gués més bona organitzacíó i iluscanciller Compte Hertling i pel mi- tració ensenyant-els-hi bé els seus
nistreCzermin coincidint amb molts drets al ensems que 'ls seus debers,
deis punts tocats per en Wilson. no esdevindrien amb tanta freqüenLa qüestió batalladora es la de cia tls conflictes socials.
Está molt posat en raó dir ·al
J'Aisacia i Lorena . Fran~a reclama
per ella aquestes riques provincies, obrer que no ha d'esser una vfctimcs
mentres que el compte Hertling vin- ni menys un pur esclau del amo,
dica amb l'Historia a la ma el dret empró cal també instruir-lo en lo
.. ...
d"A.lemanya a posseirles justament. referent al deute que traballant con·
éll.
·:J,~ Una de les qüestions més · difíciles . trau amb
.
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Contracta social
o Sobiranfa

•.•
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Avui s'imposa també rnés que
moi la redempció del obrer; empró
a nostre humil entendre, no per
medi de les revolucions qu'enlairen
tan sois a n'els polítics vividors i
falsos redemptors, sino per medi
dels mateixos obrers conscients,
ben organitzats. i ben agremiats.
Fora, ets eterns embaucadors
del Contracte social ¡ Sobirania
pop·ular, jaque, volguenf amb eixes
teories donar al obrer grans dosis
de tlivertat, lo que 'ls hi donen es
solsament esclavifut, tiranía i despotisme. Sobirania popular no vol
dir altre cosa que l'imposició de la
forsa del número contra la for~a de
•
la intel·Jigenci~ i de ra ·raó...
Vol dir-~bús de
.:
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BONA LLE VOR
poder, contra to ts els d rets sagTa ts
del indivídu i de la familia .
¡Alerta dones, volg ut o brer,
am b aqueixes flamantes doclrinesr . .
¡No son aquestes les redempto res del o brer!. .. El día que sápig ues despreciar- los i rublet de coratge formis una gran entitat sind¡ ...
caJista lliure de to ta política, miran!
sois el te u enlairament. .. , aquell dia
haunis tr iomfat.

AMIC.

Nostra Senyora de
la Candalera
Sublim i gran com tot lo de la
Relig i ó C ató lica , es el rnister i qu' en
clou la pr esent festivitat. ¡O h qui
ting ués !'arpa sonora i 1<1 inspiració i geni del P rofeta Rei per a fer
vibr ar i commoure !'ánima de la
humanitat entera, al exterioritzar
mon pensa mentl ;Quina escena
ttm patetica i corprenedora la
qu 'ens refereix l'Evangeli d'aquest
día!
jerusalé m tenía les porres oh.ertes de bat a ha t del seu sagrat temple, ¡ un a celestial criatura, una
t~ ndre do nce lla , formosa com el
sol i escollida com la lluna , penetra en fan a ug ust recinte, po1·tant
entre sos bracos un petit i br.ll In
fant.
S imeón 1'ungít del Senyor, ve.··
nerable vellet de !larga i blancd
barba, els atisba i surt a rebre'ls.
E mocionar pel espectacle, sos uUs
hrillants co m foc sagrat, deixen
caure un r ajo lí de dolces llagrimes,
i posant-los ara damunt el flll, ara
damunt la Mare, resta en mig d 1 un
sant arrobament.
De8pré~ allarg a tremoJós . les
seves mans pera recullir aqueJia
igriocentfssima ofrena. la víctima
expiatoria, el nou Isaac, disposat
a im mol ar~se en el Mória de la
mansuetut, de la ob~diencia i del
amor.
En aque11 instant, Ja Uengua
profética del L~vita, muda i !ligada
p~r la emoció,~ es deefa, i sos ' Ita·
.
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desg rane n un cant .sa turat de
f e, de con sol i de es peran ~ a. lns tanr supr-ém , deva nr el q uol eb
chor s angélics co ntemplen aquella
escena; en la· terra els pa trim ques
i profetes des de llurs sepulcres
~5estrern e ixe n de goig· i de plaer;
les dures de pr ima vera tr ansporten
d !largues dist.nncies !'eco mag esluós d'aquell inspirar c<lntic, i fins
el sol apar que br illa arnb nous i
més radiants esplendo r s. 1\~rmi 
nat que fou el cántic , Jesús es fornat als bracos amo r osos de la V er ge, pero a í qu ' aq ue.s t dol~ plaer es
amarg at i gre ual per les pun yen··
tes p ara u i~s reveladores d' un dolorós v aticini , res pecte la · fu fll l'i1
sor t d 'aquell d ivf lnfant.
1 dl escohar -les , de la b oca de
S irneón , la fa\= de M aria es contrau, per<t la.· seva diafcmiiat i be ..
Ilesa í co ro l a ny de lliri. en flor ¿¡J
esser tron xat per la tempesta, se
sent el cor Jraspassat pe! glavi del
mes crudel dolor.
Apreneu , fills meus . ens Jiu
n:~q-lesia al reme m br.:Jr aqu est fef ..
d'aquell Vell , In fe, la es peran~a i
la practica de la virtut .
1 en ca p epoca con en la nostra
es mes urgent i necessari el seu
record .
¿ Qui':-. r eco rd<l av ui de la prac tica de la v irtut? .

f ortes, ínvictes i remu des rorenEspa rta i Atenas m entres ob servaren les virt uoses i austeres ll ei s
de S alón i de Licurgo. P ersia també brilla i fou poderosa rnentres v a
seguir les rígi des costums im pla ri ~
tades pe! gran C iro .
Roma domina el mon , es sen t
pi1triél de Genis immorrals abans
d'enllot<:lr-se en lil immunda llacuna de Siharis; i els <lg uerrits exér dts d'Anibal sempre cenyiren son
cap amb el llorer del triom f. fins a
wn que les delicies de Ca pua enerv aren le:1 for~a, la seva virtut i les
seves energ·íes. ·
L 'ac t·ual so cietat, ai xís .. com els
seus ind iv idus deuen aneJar necessaria ment, si volen trobv r enc a ra la sev a ditxa i feli ciltit, purifl-.
car-se totalment, abando nar els
v icis, cer car el camí del Temple i
davanl del sacerdof prestar solem ne jurmnent d 'estimar la v irtuf que
s.:mlificl'l !'ani ma i enno bleix el co s.
;DesgT<ldades les soci efats que
renf-se sordes d les profétiques i
comrninadores paraules de Jo nas,
conrinuin en Jlur funesta v ía de
.tmpuresses 1.. sgum
'
sorpreses en
i,)llél pel Angel jusficier del Apocalipsis.

. '·

.

f . P.

........

Per uns la v irt ut no es alrra cosa q ue un m i tE>. p~r a lfres una ide'-1
~e nse realitat . qui la co nsidera com
un retrocés , qui com und lleg anyo so venta-focs. i qua si tots co rn una
practica elastica i acomodaticia al s
Teníern en cartera aq uesta nora
~eus g·usto~ i passions. Les mo
per '' ¡>ublicar-la en temps oportú.
dernes societats tot Q'<
... 1llelanf de
més <JI veure que un periódic de
ciencia. i de prog rés, la menyspreuen. la mofen, s'aHunyen de. ella, nostra blava Costa n 'estampa una
i la condemnen al més vil os lracis- de semblant, hem tingut a be dome. Com altres siltirs del pag anis- nar-la a coneixer en el present
nombre.
me, sois pensen en coronar son
El gobern ha pres respecte a les
front de roses i de flo rs , en posar
sos c1rdents lla vis en les ubriag-a- properes elec cions de diputats a
dores copes del sen sual plaer, i Corts v aries disposicions que con~
vé no oblidar. Vol que aquestes
tapan -se els ulls per a millor sabor ejar en llur vertig inosu ca rrera la sien fetes sense presió de cap mecrapula i el v ici, no voJ~n veur e la na, perq ué'~ manifesti ~incerament
realital, ni enteodre que quan )4 la voluntat popular. Disposa també
societat s'aparta de l é! v irtut í de la .qw ateses les· llels vig-ents, es un
puresa. es . despenya fofaliblement deure sagrat de tot ciutadá el penal pregon ablm .de sa ruina,
dre parten els afers públic~, ió, per ·.·

Profit a treure de
les Eleccions
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La

La broma inmensa de mals augu·r ¡~
!~a fón tanella que diu murmuris
Nrf~ d 'hivernada. postes de sol:
Un bcl d 'ovella dalt de la serra
Plan ys del qu 'cmigra lluny de sa tem.1
Oarl:le:s cobrades en pie Juriol.

Canttt-'1 poeta !'historia lrlsre

...

•

Canta'l poe1a can~ü d 'amor
~ 101 díenl-lo n 'esdevé en,, plor.
•

lAU!'VIE CARDONA

C alella2.'5 de joner de 1918.
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Dat~s ' ¡-torio~s ev~a un dh:f

'

D~ queh la nostra sobiratfflr
Eñ.l ~ei eA Jaume i eA Pere ti ¡raa..
.. . .
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avui sois s'ha fet la proclafiuíl~ íó
oficial den Oaspar l?osés que lh.itta
com en altres ocasions ambla filiació política de «La Lligá)>. Ha sonat
també molt el nom den Barfrina
peró aquests últims diés s'assegura
torna a la reelecció en San~nier
qui perteneix al partit conser'vador
qut acapdilla en. Dato.

Pa-

·· . ·-Per Mataró ademés den
drós, Iliberal, lluifa el coronel Márquez í en Serra i Moret Aquest
últim en el discurs de presentació
se dedará rietament esquerrá i obrerista aflrmant que els deslins del
districte habían d.(> sser regifs per,
fés esquerres. Mes la nota nova i
shnpatica la doná el capeliá de reglrnent Mossént Planas presenrant
seva candidatura amb programa
soeiid caiólic . Sabem que la presentado de Ja seva candldarura ha
causat excelen l impresió en e1 dis'"
rifde prinCipt~ lment eu lá part
óiWera~

la

De la donzello qui mai foo vista
PÚ '" coJiada d'ardits hereu&
Le breu rondalla de la pastot'e
Qu' un princep 'iove' stn'ehamof'ir
Tbt nant dt cassa pels Pírineus:

.: . r.ra;ona que·l ¡eni de Maristany ha
,\

aa cel.

C ants d'a lc!fria, rim~ de gauban~a
D~u s de ven lura , brolls de gaubanc;a
Dlácides ho res plenes d'nmor
Sosr ir.s recóndi t~ Qtfansíen vida·
Volior$ d'ensomnis cercant norída·
r~mn a n ses tér1Ues qu'ixen del cor.

constancia .
.
BHftot quá se li ha donat. no ·~
por· ser· més apropiar. Argenrere_,
e~·et nom d 'urt6) írnmensa · i roco&a :
·.mt,.1tany8' de Ja.': prov incia de T-ap

'

del poeta

Cc'lnta'l poeta quifnt senf anyo r
C ahta les troves d'amor·dolor

·ral~m· i a ta

.

can~ó

Lema: de Cara

Al donar el . Monarca aque1iila
¡;tova del seu reial apreci al gtitn
))'(Jtrici, ha rendit culte al rrebail,. al

..

Allá en le's f.Jlffés cf'ÉurOpil vella
La bayonel o vencé a la rella
Germans s~ m a len amb. gr~u rencor
flordels id ilis ja s'es marcida
¡Ai del poeta, ai de la vide.
Natur,l fina, la pau Senyor!

Notes electorals

Secció literaria

N atib.n<JI .

·~ .~"'

Dins la pineda floires frondo~s
Les naus mariries, fonts saJabro~s
El sol puríssirn un somris franc.
Mes. ai! l'oratge de llunycs lerru
Rcss() d'envejes, crils í desferr~s
Clem~ de venjan\:<1. ~ole~ de s<mc.

En nostre districtc d' Arenys flns

Ho es sens dupte, ~on E duard
Maristany i Gibert a qu í el Rei aca ·
ba de concedir el tífol de Marq ué~
: de Argentera. ,
Als 17 anys, era ia dbctor en
cienci es, i al cumplir els 24, ~ro en. ginyer de camíns, canals i porrs,
Brriv ant més ende,·ant a enginyer
qtJefe de prlmera dasse de dit Cos

Bona Llevor. 'Núm.
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¡Oh quan deíxondil la primavera
1 al bes aurfftc de lá enci8'!ra
Ver¡ters escléten d•imcells i Oors!
¡Oh la rris'St'Jnsa del gris Novemb~
quan la plegaria del mon remembre
Hores d 'angunia planys i dolors!

aali•aliallií

Els grans horrtes

·

Epitalamis en aboridant.

.,

·····::'

El loe soie mne de I'Au·María
Dd cloqutr próxhn are r·hi ~nví~

convertir en pas deis trens de la línia directa de Madrid a Barcelona,
quin time! mideix 4,044 metres,
essent el major i primer que existeix
actualment a Espanya. Ob.r a tan
colosal, por tent d'eJ]ginyería, portada a felís terme rnalgrat mil i
mil obsracle.s, meresqué que don
Segismond Moret digués parkmt
de ella «que si'ls espanyols tinguessirn verdader sentiment patri, ha uría de enorgullir-nos el que un patríotd hag·ués portat a efecte tals
rreballs , sense Id colaboració de
cap extranger» .
Es ta n m és d 'agrair la concessió d'aquest lílol nobiliari, per haver sigut solicitada per vínticinc
mil empleiats í obrers de ferro~ca
rrils, contents de la seva actuació
per les m ellores obfingudes en les
condicions del treba 11.
-~~'>
Bastin tres paraules per a sinfetisar la personalitat del excelenti·
ssim Marqués de Argentera : es un
horne ex traordinari, bondadós i treballador .

consegüent que'! votes obUgatori;
i que tota abstenció no justificada,
porra aparellada una sanció penal,
que's fará efectiva a les contribucions per riquesa rústica, urbana,
industrial, de cédutes personals, de
nómina de Estat i de Corporacions
etc., etc., i que llur producte sigui
a benefici de les associacions de
beneficencia de quiscuna localital,
mitjantsant petició expressa.
Enteném interessant per molts
conceptes la finalitat de la llei ~ peró sois volém fixar-nos en el bé
que faríen, i desitgém que facin,
les associaci ons de beneficencia
existents en aquesta v il a, com son
les Conferencies de Sant Vicens de
Paúl, !'Hospital. i la mateíxa beneficencia .municipal, si s'ajunfessin
.
pera plegats demanar a 1' Admi-.
nis tració d'H isenda de la ccJpitai, lo
que es de dret. amh el certificat de
cens votat i de l'abs ting·ut.
Aixis es conseguiría cl costumar
al poble a votar, ia que costigdda
sense contemplació l'ahstenció, efs
abstencionístes escarm enrarien, o
amb llurs cahals contribui r íe n a 1<1
. beneficencia, essenr en un i aitre
cas Justa finalital, car t ot ciu tad::1 te
el deure legal, mor<1l i flns religiós
d'inreressar-se rer la co~.l r ~·, hli ca.

'1

' ' ,'' .~· ;;·,,·¡ .. · ,• :·..... ·.·. ·.:···).. :.. ' . .;·, .::;.:· ... ·~ ..:. ·,:..:.:·;~:::·:;·;,::,:
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Borges Blanques respectivament
s·ens assegura van a l'elecció el
canonge Gaya i tnos5én ViJaplana .
r no sembla se trovin .sois aques'fs
clergues que aspiren a la representació parlamentaria,
dones pér. al.
guns districtes de Navarra i Vas·
congades se diu presenten la seva
candidatura diferents párrocos de
aquelles comarques. Aqúest fet es
•
comentat molt favorablement en
els circols politics i eclesiástics .

Sta. Dorotea vg·. i mtr . i S t. Ti tus, p.
7 Dijous, St. Romuald, ab. i
fd .• San Ricard rei i Sta. Juliana,

vda
8

Divenáres, Sant J(mn de Ma ..
ta , flll de Proven~a. fmrd~idor, i S1.
Juvenc!, b.
9 Dissabte, 5an Ciril Alexan ·
dri, Sts . ·fermí. Prim y Donat mrs .
i Sta. Polonia verge i martre.

•

···-Pel districte de Santa Coloma
de F a'rnés enfront del ministre de
Hicenda lluifará un candidat de les
esquerres que será proclamar dintre
poc en una t eunió que se celebrará
al Empalme on hi concorrerán re·
p"r esentants de les forses republica
nes del districte .
.

.

-Per la círcunscripció de Barcelona sem&la que han arribat amb
una avinen(_;a les forces dretane.s
i «La Lliga» preséntant candidatura
de coafició enfront de les esquerres.
En la cdndidatura esmeidada hi tindrá tres repn~sentants «La Lliga»
soóant els noms den Dere Rahola,
Ferrer i Vidal i C ambó, un els rradicioru11i8tes que sembla será 1' Argemí i un alfre les demés organit~
zadori·s de dretes. No cal dir quan
desitjem se confkmi aital nova pel
triomf de la cáusa del ordre de
Cauilunya i de ia Ret·ligió
.

.

R"t:PORTER

Santoral
3 Diumenge de 5exagi:.sima.
Sant Blai b . i mtr. ~ .San la Ceferina i Santa Aldetrudis, verge. - -

t

~

Comensen e/,, set diumenges a SI.
joAep. .
.
..
.
4 Dilluns. - ·-St. Andreu Corsini, bisbe. i Sta. Joana de Valois,
reina.

5 Dimars. Sta. Calarnanda, filfD i patrona de Calaf, i Sra. Aibedi! vg. ,i mr ..
6 Olmec~s. sia. ft¡\;1nm de
.

1 •

Mariscot~. pt·ovine~r

de

Sc:iÍ~na,

. ·= •

L.:f

f'esfcl de la Sagrada Fa11ii-

!la . · ·Dí umenge prop passat tingué
!loe en . l'esg(esía parroquial amb

\

\

forsa lluiment i concurreucia. Al
LA FE~11VITAT D'A VUI
mntí se eelebrá miss~ de comunió
.
g·eneral que digué nostre senyor
...._ LES CANDELES ~-Rector . Ans de repartir el Pá Euca~
Molts ignoren conpleiament el . ristie, p ronunci<i una ferventa plátique s'i:J·
significal de Id cerimooía d'avui, ca . Foren molts eJ.~ devots
'
de beneir les candeles a la ígle- cosiaren a rebrer a Jesús Sagrasi tl . La importancia no rau en el mentaf. Ourant la ~ comunió el chor ..,
fet dé la benedféció, sinó en el de Filies de María cantá escollfts .
de la Hum de que candeles f'an de- motets apropiats al acte.
..
En la funció de la tarda se can·
r i var. L a benedlcci6 é~ la sautificació d'un element natural, la cera: tú pel esmentat chor de Filies de
la quaJ així, en cremar, devé tota M arío i sots la direcció de la Sreta.
........
·
plena de simboJisme. Perqué Id llum Antonieta de Garriga un inspiradissignífica el Crist, qui digué «io so ~ im Trisagi en honor de la Sagra- ·
la llum del mon» . i la seva doctrina da Familia.

~~~~-~
- ~-----------.----------------------~-------------

Jlovhneut de poblach)

Fontrodona, qui per son carácter
bo, coritaliu i pacífic es feía esti·
Defimdons i naixements hBguts
mar de lofhom: i aixó que eren
en el pa8:>af mes de Oener.
molts els que'l tractaven a causa d'
Defuhcions . · Adulte.s : Trinitut
ésser un expert patró d' art de pes- ·
Garaogou Parera, casada, 33 anys; · C<lr . .2\t aete de son enterrament,
Pere Martí Gispert. casar, 45 itoys; ocorregut el diumenge passat per
jóm1 M.a Chognard Anboyer, rel ·H- la tnrda,.hi assistí gran concorrengiós marista. 75 anys; josepa Rei- cia, no falrant-hi represeotacions de
xácb Aroitli, c·asada, 47 anys~ An · pescadors deis pobles comarcants. ·
toni Verdaguer Teixidor, casar, 74 Rebin sos fiHs, nets i demés fami·anys; joan Turró Coll. viudo, 88 lia nostre rnés senfit eondol~ boi
anys; Sebasriá fontrodona Garrí- desifjant-los-hi la conforinitat crisga, casat, 78 anys.-·--Parvuls: loa- tiana per a soportar tan sentida
quima San Evaristo Paulfs i Sal- pérdua. •
vador Oarriga Colomer. - Total , 9.
•
. Al rnatí del diumenge pas·
Naixements: ~ebastlá Robert
sat ting-ué tloc la revista del Soma~
Colomer: Anton·i Paradeda Regl;
rén d'aquesta~ i per la tarda a tOe ,
josép Garriga Bstevez ; Enrie Tr~ 
de campanes com se . feia antigapat Tarre. -·-Total, 4.
rdent e·s reuni a la, Casa Consisto_, Coriforh!r Sino els sants sa- rial la Comissió ·M'unicipal o .sigui
grairients ha deixat aq~sta vida ~ls Oklors de compres per a exami-

per altré
.. .

..
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il· !umina lots els .. homes. Per xó en
els actes litúl'g'ics ha de cremari
llum, i. de cera pura, per significar
•
la presencia de Crist. La llum de
les candeles a vui ai·Judeix també
. .
al cant de Sim'é ó quan
rebe eu sos
.
'
bra~os el Salvador, al cual })ráfe~ ·
titzá que fóra la Hum per a la re. · . .
d"empció" de ¡e$ nacions .. ,

. ·... .

de

rnillor, ~n Seba8tiá . ntit tls de dita adrporació .

..
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\

._ En el diurnenge passar celebrá nostre Ajunlament la se ssió de
costúm tracfant-se de la rectH!c ació
deis mo{:os del reemplás actual.
Després d'aprobada !'acta anterior, se doná compte de la forma
en que restaríen distribuits els fondos del mes de Febrer i ensems de
qUe s'havfa rebut un telefonemél i
'
un telegrama del President del Conc~ll de ministres com a contestació
del que anteriorment se li havfn envial demanant·li !'amnistía pró presos d eis últims acontei xements.
fon també rebuf amb molta safisfacció rer raludit Consisrori la
iniciativa d'algunes senyorete8 que
entussiastes per lc:1 causa de Catalunya s'han ofert pera confeccíónar

"

Hem ,rebut de Blanes
la segnenta nota per
la seva publicació
'·
1

'

.~.

.

.

...

.... '

.'

\ i'l

.:-~e n yor

Blanes

gLANE.S: S oisamenr

una rica senyera catalana per ¿¡ que
ondeigi en nostra Casade la vila .
A cte seguif
i amb . cumpliment
.
del arficle 68 de la llei municipal
que disposa les renovacions de les
Juntes de Vocals Associats se procedí a la elecció deis següents : don
Eduard Puignou, don Enrie Cama,
don Ramón Vieta, don Ermenegildo Gelpí, don jaume Benet, don
Pau Torrentó, don Narcís Pou. don
Josep .Sicra, don Ramón Marrí, don
Jaume Safont i don Alfons Garri~fi.l .
·•
La Junta local d 'lnstrucció
este; diesg irant una visita a les d iferentes escoles oficials i p articulars
de lcl població demostrant aixís
h"ran interés per l_a bona ensanyan-

p ~r

a con

testár el sol t. «L 'ullirn P:-es id~: nt
del Centre» p ublical en el n omhr~
corresponenr cl l 9 7 de J<m·a d'en güany del setmc::nari Vidi!· Novd i
sen., ánim d'enlaular con!n.) ve r~ia
ele cap mena, c<~r es!€' 1il •.: n tc mps
que necessité m 1' esforc; i c.oópera ció de to thom qu e pensí en eMol íc
per Ja defensa del bé en tot ~ ds
ordres en front del mal qu e r~:r
tot arre u escampa son veri.
Fá cosa de qtiatre <my s poc
més o menys. que el senyor Vilo
siguént president del Cenlle Ca tó·
Jic comensá a desvetJJár l'ensop iinent del mateix, compéldescut de
la viaa miseriosa i obscura que
portava en aquell entuvi; i a n'aqueix fi comensá amb empenyo i
contancia dignes de lloanc;a, a fer
gestions pera traslladar·Jo del Uoc
obscur i humil aoot nasqué, al.més

que per unaními l a t foren
aprovades i aplaudirles.
Al fer-se carrec el seny or Costils de la presidencia que deixá va··
c:anla el senyor VUa, continuá la
obra co men ~ ada per aquel! amb
un lacte esqu í~it fins que's comple·
iaren a pleiw satisfaccíó del Centre
i Sindical Agrfcol amb quina Socierat se con vi u. regnanr entre les
du es una cord ialitat i germanor que
dona bo de veure.

El senyol' C ostas dirigí la So(Centre Católic) amb un
i.lcert i entusiasme, dines de tot
d o~í; son activilat. per la bona
marXtl i progrés, era cada dia mes
intensiva , son afany per a qu'el
Centre, ademés d 'assolir sos fins
especials i propis pogués colocarse a l'allura de un gran Centre
cultural li . ocasioná no pocs neguils i rreballs, mes a la fí sortí
amh la seva,regoneixent~ho actual·
ment els propis i extrany.,,
de i <JI

Mar. i foren .tan del agrado de ta

Reelegir en son cárrec presi dencíal continuá sa tasca d 'expanssíó i eng-randiment del Cenrre fent
que en ses !listes de socis hi ffgu·
rin les families més distinguides
CJU'estiuejen en la ! nostra xamosa
vil~, ~tretas per l'e.splendidés de

de dit

les vetlle& d'art· i eultural& que en

<':>

•

vistós. espayós i esbell que en la
actualit at.té en e 1 bonic Pa~eig. de

.Junta

General

let

iniciativa.

.
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ell s'hi c~ Jebre n amb mo lti'l fre.cuen•

Clél .

S'acabo el segon perióde presidencial amb paraules encomi ástiques del Rnt. senyár ConsiJiari
remerciantli les fadigues i el gran
z el amb que treballá sempre i se ns
defalliment per la bomr manca de
la .Societat, durant el llarc temps
de la seva presidencia, i un vol de
g racias demanat per el soci senyor
Bosch que fou concedit i aprobar
per aclamació.
Les cualitats excepcionals que
adornan al senyor Costas d'honradés, cultura i sentiments nobles
l'han portat apesar de sa modestia a formar part i amb el corree de
Secretari, del «Consell Prov incial
d' Agricultura i Rem adería de Gírona ...
No duptéru en afirm ar que'J senyor Costas o qni coneixém lo suticient, fará cas omís de lo dit per
1\wticulista de «Vida Novi!» (O es
que se !'es relegat al des ert i i:1 la
abstenció, sinó q ue co n ve n ~ ut com
ens consta de la necessifat apremiant avui dia de Huitar amb totes
les forc.es, com a soldat disciplinal
del exércit dé Crist, ' estará sempre
en son punt d 'honor i de peril! sí es
menester, car el mérit de la victo·
ria correspon proporcionalmenr ti:1 n
al modesr soldat com al general.
Per a terminar vagi un vot de
c onfian~a. creient aí xís interpretar
el comú sentif de la quasi totalitat
deis socis, de la Junta Directiv a actual, de la qua! n'esperém g rans.
coses, donades les réi·Ievantes
qualitats d'entussiasme per la obra
del Centre honradés i cristicmisme
práctic de que están adornats tor~
i cada un d'els individus qu~ la
composen.

:;:
.:.

·>

''·
'

i
'

'

'·

· - Ha vingut a passar CJ!guns
dies entre nosaltre$ e! senyor Ca nonge Oms pera restablir-s~ un
poc de les fadigues inherenfs a sos
delicats cárrecs, i d'al~ una malura
que'l molestava . .Se trova m~s bé,
g-racies a Deu, lo que C(>lebrém .
,

-··Un crit d'alerra i de protesta·

1.

Ja més enérgica hem de donar avui

''
.'

oontra els Cin es~ ja perqué en moJ..

'.:

ta ocasions les pel·Jicoles tener.
•olt que .desitjar;
ja per r atreví• .>'

-~¡

.. ·¿:

.

.

.

:¡'
.':
<
~:;·

..

1

ment d' alguna ar!ista-eouplelisld,
·COm Ulld que fa quinze dieSes presen!d en u u deis cines d' aquesta de
la manera més descocada, com si 'J
púb!ic no fos cristiá, educat i civilirzat. sino del interior de la Pata·
gonia, i els couplets eran marcadament lascius i provocatius. Vida
Novc1 demana per carifat no's re·
peteixin tan asquerosos espectactes; nosaUres jnsistim per les lleis
divínes i humanes i excitém a les
Autorilats competents no cooperin
amb sa tolerancia al desbordament
de les passions humanes; ans al
contrari procurin la moraritat, viriut i tranquilitat deis individuus i de
la familia.

ll11 soci del Ce11tre Cató/k'.
·· ··A 1a riaJiera edat de b ¿mys,
el Xi-Jmós nen Güelfo Zola i Mainou. ha volar a la eternitat.
Si d! deixm el mon material
per anar él augmentar el célic chor
an¡Je!ical que <-'ldora la Savidurfa
incredda, ht~.sumir en el major descomml als seus afligits pares,
Güelfo i Mdría, deu aconhortar-!os
la seguretat de la gloria de llur fill,

en l<!

ferman~a

de la identHicació

de ies seves amistats -en la s;,~va
dolor, en la que d(~ cor els h i desitg-ém cristiana resígnació. · ·E'!
Correspons¡:¡/.

Les ferreríes ... Palafolls
Per a celebrar la inm.l~uri'Jció
de la nova c<:1rretera que partin de
la de Barcelona termina a Sant Genís; el día 25 del corre ni varis veins
d'aquesta, junts amb el diputat provincial Sr. Barlrinu es trasladaren
al hotel «Mont Calvori» d' A1·enys
de Mar, aon ringué lloc un esplendit
apaf.
-·-Hem tingut el gust d'admirar.
un preciós joc de sacres, candeteros i Sant Crist que amb destí al
altar nou de nostra esglesia, rega~
la una distingida familia de Caleila.
- Nostre estimadissim Prelat,
de la colecta verificada e) dia de
Snt. Pere a favor de la Bona Premsa, ha destinat 45 pessetes per la
fulla dominical que aquí es publica.
, -La Simpática María Crossas
<te la present ha sigut demanada
pél iove joan Bosch, propietari de
La Bisbal.-E!Corresponsa/.
•..-••••-••••••·---·•-.-•••v••••o•.-••••--......._,_..,..••_ . ,••_......,,_ _ _ _ __

Calella
· En la academia «Salom» tingué
•ltoc el dijous dfa 24 de jener Ja re;.partició de premis als alumnes del
,passat curs de solfeig i piano a

. ......,

.
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quin acte assistiren les autorifats i
nombrós púJ>Iic.
.
En la mateixa academia al publicar-se les presents rarHes haurá
ja donat la segona audició anunciada per a el dijous a la nit del 51
de janer el violinista de fama mondial Marius Mateo, únic imitador
d'en Sarasate.
Es un acte de vera importancia
pe'ls c1maleurs de rart musical per
_lo que felicitém als organitzadors.
-La Agrupació de Teatre de
«La Paz Social» t~ en ca1·tera per
a la próxima temporada de Quaresma un escullit repertori d'obres ckl
Teat¡·e Católk que no duptém constiluirán un remarcable exit conti~
nuador deis molts que dita secció
fe adquirits.
.
--En el Teafl'e del Casino Calelk.nc lingué lloc el passat diumeng-e la flnyal vefllada que en honor
Je les Autoriíats i farnilies deis es
colars orglmituí en joan Rotger
rnesrre de rEscola Municipal.
Del programa. que fou curosament executat, mereix especial mendó lü representació de In sarsuela
iuft.mril «Muset i Bernadeta» en la

que revelaren verdaderes qualitats
artístiques els nens protagonistes
i1<mlón Castefls i Lola MaHol.--C.

LJoret de Mar
El prop-vinent

diumen~e

el Sin-

dicat Agrícol celebrará ·Junta gener·al de segona convocatoria per a
procedir ·a Ja renovació de la meitc1t del Comité Oirectiu i donar
compte a n'els seus socis del balans del exercici de 1917.
-Ha produít ag1·adabie impresió en aquesta Vila la noticia d'haber-'se presentat per la Cambra
Agrícola del Ampurdá a 1' Assamblea ferroviaria ultimament celebra·
. da a Madrid el projecte d'un ferrocarril estratégic desde restació de
Blanes a Vilajuíga. De resultar un
fet l'esmentat proiecte, cosa facil
de conseguir amb la presió de les
autoritats i forses vives de les 1ocalitats afectarles per la projectada
reforma i contant com se suposa
amb el concurs deis diputats qu'aixís podríen demostrar 1'amor que
senten pels llurs districtes respectius, donarfa una gran empenta al
desenrotllo de t•industria i del comer~ de la nostra ·hermosa i rica
comarca, contribirint d'aquesta ma ·
nera també a la major facilitar de
comunicacións i més are que está
ja subastat, el pont sobre') Torde·
ra, que mai se comensa.
-BI problema del encariment
de la vida també deixa sentir aquí'
els seus efectes amb la puja de les

7

subsisten-cíes, restant els habitants
d: aquesta .població," com els de totes 'las pOblacions de la costa, condempnats al vigorós suplici de
T ántal, puig m entres aquí escaseijen els queviures. continuament passen devant deis nostres ·nassós
innombrables convois de vapors
abarrotats de mercaderíes, que suposém no serán rot taronges ni ferro, en direcció a Fransa.
-Per cúmul de calamitats, a la
manca de pá havem d'afegir-hi, i
d'aixó no'n té pe~ !a culpa Ja guerra, sino que ja es un mal vell, el
periil que té de trenear-se la crisma
el pobre mortal que'.s veu obligai a
sortir de nít peJs carrers de nostra
vil,:.~, per rescassa llum que despedei:v.en les cuques de llum que aquí
n'anomeném raimnbrat púbiic, de- .
gut a que en lloc de les bomi>eres
de filament metálic que ja's veuen
fins en els més arreconats poblels
de ia munlanya hi regnen encare
les antiquades de fiiarnent de carbó. ¡Oh g·lori.ó~ sicle de les .llums!
--El movtment de poblactó durant el finit mes ha sigut el següent:
defuncions: 8, naixements, 2.
-Son algunes les fnmilies forasteres qu'han vingtit ja per procurarse hostdtge per la temporada d'
istiu .·········El Correspon,"UJI.
.. . .. .. ... . .. .. . ..... . .... . . . . . . . . ...... ········--..-···-·-···········-·-········ ..······ ....... .
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En la sessió últimmnent celebrada per nosire Ajuntament, ade~
més de restar aprovats els p¡·essu.postos per a l' any 191 8, la presidencia doná compte d' haver encomenat al senyor Rosés s'interesses
a Madrit a fí de que's modifiqui
prompte els preus per a la construcció del port de refugi que s' ha
de construil' en nostra vila i per
consegüent se celebri aviat la segona subasta. Després d'haver~se
enterat 1' Ajuntament deis treballs
del senyor Rosés per la prompta
solució del mentat assumpte feu
constar en acta i per unanimitaf 1'
agraiment de la Corporació vers el
senyor Rosés.
-S'estant fent els treballs d'organització per una gran vetllada
necrológica en honor del ii·Justre
flll de nostra vila i célebre académic P. Fita. Pels preparatius que's
fan i pels valiosos eJements que hi
pendr6n parr es d~esperar será un
acte digne def gran savi a qui va
dedicada.- Corresponsal.
·
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