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( A.

FESTA

Organitzad
Ordre de les d
putxina i Fran
tat, es celebra
nent ulla festa
na; en la Capel
deis Pobres, am

I Matí. A les
mió general <111

{ ria. A dos quar·
I lemne cantat p

1, Catedral¡ fara
P. Josep Puigd

i Vespre, a le
sermó i venera
Beat_

Canonge Penitencier de ia

MORI EL OlA 21 DE DESEMBR

TAT AMR ELS SANTS SAGRAMEl

Totes les Misses és celebrar.
Catedral, Se. Domenec, Sto FeBp Neri, N. Sr¡¡.
Regla, Sto ]l.lst N. Sra. deIs Oolors, Sta. Teresa
ciutat, i a la parroquial de Borreda, seran apIle-

El M. I1.ltr<: Cabildo, germa

Me U-tire Or_ O~ Lluís

SANTORAL - Mlis DI:! D'S!MBR~

Dia 20 Di vendres. Sto Macari prv.

Dia 21 Dissabte. Sant Tomas, ap.

ESGLESIA DE LA MERCE

Amb gran solemnitat i for~a

concurrencia de fidels es celebra en
aquesta església des del 14, la No
vena- del B.o P. Ciaret, durant la qual'
el Rnd. P. Maria Brossa hi fa unes
prediques ben adients tót .comen
tánt les Benaventurances.

Dema, acaba la novena amb els
actes següents:

CARLES SALVADOR

(De «La República de les LItres»
de Valencia).

-

·Les dade5 seran defectuoses en ab
solut, no en relatiu¡ i tota escola
que funcioni amb el peu forr;at

· d'uns defectes que se saben abso
luts és escoJa sense entusiasme, sen
se virtualismes, sense eficacia¡ és
escola inútil. 1 les generacions P¡;S

sen per ('escola sense una plena
formació, i així podem observar la

· manca de caracter en el valencia d'a·
, vui que ha creat un poble col·lectiva

ment impersonal. Solament els ele
ments racials mantenen la persona
l!tat que ['escola actual esta des
tnúnt i que destrui'ra irrerr.issible
mcnt si no es transforma l'escoJa
-~'una manera profunda.

Quina és la saludó al present
problema? Senzillament: que l'en

s~ny~rnerit a- les es~~res ~alendanes ¡
slagUl fet er: valencla.-Que en valen-' ¡
cia s'ensenyin totes les disciplines ¡
escola"rs i que una d'elles, imprescin- ¡
di ,ble, ha d'ésser I'estudi gramatical I
de -la lIengua valenciana. I. .

1 no és digui que representa un I

número escolar de poca importan
cia, puix que la població de llf'ngua
valénciana al País valenéia és de
1.543,102 habitants, mentre que la
població de llellgua castellana no
més és de 353,636. Ara bé¡ nosaltres
els qué parlem el valencia, no som
sinó el 31 per 100 Jels habitants
que dins l'Estat esp.IOYo!, parlem
la nostra Ilengua, ac;ó, és, 5.014,681
habitants. No so m, doncs, un nudi
despreciable eú aquest aspecte. En
altres pai·so$ finb més població
tenen ja aixo que tanta gent ens
regateja_ Es cert, pero, que un es·
perit europeu campa per aquelJes
terres.


