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aquest com el de les demés esglésies, estaven amb força gust il.luminats i adornats, els quals foren visitats
durant la tarda del dijous i el matí del divendres per
multitud de fidels, la majoria constituïts en família, costum altament cristiana.
A les set de la tarda del divendres sortí de la Catedral la processó de la Soletat, la qual es veié concorregudíssima com cap any. De retorn, el catedràtic
d'aquest Seminari, Dr. Ignasi Boix feu el sermó, glosant la solemnitat de la diada.
— Enguany, a no ser per una colla de nois de la
Congregació Mariana que sortiren el dissabte de Glòria a cantar les tradicionals caramelles, no hanriam dit
que ens trobéssim en aital diada. El nostre jovent té altres preocupacions i diversions que fan ésser més home
que el fer caramelles.
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—Se'ns prega la inserció de la següent crònica.
-JOVENTUT CATALANISTA DE SOLSON A . - E l dia 21 de març. últim, el P. Jaume M.'"^ Girón. C. M. F., va donar una conferència als socis d'aquesta entitat, versant sobre el tema «Religió i Nacionalisme». .
Digué el conferenciant, en començar, que el voler
fer una biografia, \\\\ estudi històric, no citaria cap
autor ni ho trauria de cap llibre. Feu esment dels monuments, dels museus i de totes aquelles coses nostres
(|ue'ns parleu dels temps passats. Remarcà els lligams
que hi ha hagut sempre entre la Religió i el govern de
Catalunya, l'exèrcií català i la família. Recomanà molt
la lectura de la història, però que abans s'examinés bé
de qum autor era per a poguer nos situar i extraure'n
un coneixement clar i Ihure, no fos cas que ens deixéssim manar per l'influència que pogués tenir en qualsevol sentimentalisme. Si algun aspecte un autor no el
tracta, es cerca en el llibre,—diu—aixís podreu seguir amb neutralitat tots el historiadors. Establí un
parallelatge entre la part poètica i la part política,
qualificant als nostres poetes (després d'un breu elogi;
de verb sentimental de nostra Pàtria, o com una part
mística al costat dels polítics. Explicà la psicologia catalana, donan.t luia fàcil demostració d'aon aniríem a parar sense religió. Invità especialment els joves a restaurar una Catalimya com la tenien els nostres pares,
plena d'aquelles santes tradicions amb im esperit llibe-
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ral i de justícia. Digué que no hem de deixar-nos enganyar per aquestes pàtries noves d'aquestes idees
modernes, que serien la ruïna total de nostra catalana
terra.
En acabar, ima salva d'aplaudiments premiaren la
bella tasca del conferenciant.
En resum. Una disertació concreta i clara del camí
que tenia de seguir, sigui a on érem i que volem, fou
en l'autoritzada paraula de l'il'lustre conferenciant.
Els assistents sortiren satisfets i disposats a no deixar perdre aquesta mena d'actes de preparació cultural
que bé hi fan prou falta per la manca de catalanització
de la nostra comarca.
— «Joventut Catalanista de Solsona i sa Comarca»
està preparant, pel dia 23, la festa de Sant Jordi, Patró de Catalunya, convidant a tots els catalans en general, als actes els quals seran degudament anunciats
més tard.
—També ha estat signat per aquesta entitat, un
manifest dirigit al poble de Catalunya, que la benemèrita Unió Catalanista ha fet sortir fa pocs dies. La manca d'espai ens priva de reproduir-lo sencer. Copiem el
següent paràgraf que ja ve a donar una idea de tot
plegat:
«L'únic camí. ^Com trobarà doncs, Catalunya, la
seva llibertat total? Unint-se tots els patriotes en un
bloc compacte, fent el front únic, la unió sagrada en un
partit que. enlairant l'esperit del poble, no descuidi res
del que dóna a les nacions força, prestigi i dignitat».
— Fou enviat un telegrama als nostres germans
de Euzkadi, en el cinqnantenari del nacionalisme basc.
—VALLS.
— Per al dia de la fira, dia 4 dels corrents, a dos
quarts d'onze del matí, està anunciada, en el local del
cinema Setelsis, una conferència que donarà l'enginyer
agrícola de la «Societat ïComerçial del Nitrat de Xile»

