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Val la pena r¡ne posem esment en aquesta ('l'anca confessió del fracàs que lza seguit a l'àctuació de
la malévola societat atetsta. Val a dir. però, que
no podia esdeveni?' d'altra manera. Déit no mor ni
morirà mai en la consciència lwmana.
Fixem-nos pel nostre consol, en lo què passa en
la nostra terra. Mai no liaviem vist itna pe1·secusió
tan aferrissada ni de tanta extensió; però la reacció
sorgeix també ampla i poderosa. Les funcions litúrgiques i tr'rtdicionals dels nostres temples més concorregudes q11e mai. Per la p1·emsa ens assabentem de
lçs activitats que constantment i arr,;u despleguen tes
entitats catòliques amb la noble finalitat de propaga1· la cultura cristiana i fer adeptes, poguent salitdar a «Acció Popula1·» com a capdevantera d'aquest'
moviment a nost1·a tefrn . Presenciem també l'entusiasme de les joventuts que s'acoplen en ag1·npacions
pe1· ajustar forces i treballar ardides en el seu perfeccionament ltumanistic i espiritual.
Tot això és coas9lado1·. Però és necessa1·i que hi
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Alimentació del nen
Lactància natural.-La mare deu nodrir al seu
fill. Veusaquí el principi fonamental que presidirà la
dietètica del nodrissó Sols d'aquesta manera seguirem
la llei universal sego·ns la qual tota especie animal es
desenrotlla millor amb la llet de la seva especie, perquè
només aquesta s'adapta d'una manera perfecta a les
exigències del seu creixement.
Però aquesta veritat és tan sovint oblidada, que
la infracció de la llei natural, arriba a constituir una
veritable malura social. Ultra les raons d'ordre material,
ha de tenir-se en compte les se11timentals i morals. La
tendresa natural de la mare pel seu fill és un factor de
primer ordre per la vida de tots dos. La mare no pot
considerar·se integral si la maternitat de sang no va
seguida de la maternitat de llet. La mare que alleta és
la que coneix .bé al seu fill, 18 que s'endinsa en la seva
psicologia naixent, la que endevina els seus malestars.
Però totes aquestes raons són controlables per les
xifres estadístiques. Durant el primer any la mortalitat
dels nens criats al pit, és de 13 a 15 per cent: la dels
criats amb biberon, és de 70 al 75 per cent, és a dir,
cinc vegades més gran.
La llet de la mare és se1J1pre ben tol.lerada i si l'infant presenta transtorns en la seva marxa ascendent,
caldrà cerCf:lr-ne la responsabilitat en altres factórs, però no atribuir-los a la composició inadequf.lda de la llet
de la mare.
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ajudem tots amb el nostre esforç. T1·euen el Sant
Crist de les escoles ... entronitzem-lo en el nostre cor,
i penjem-lo al pit dels nostres infants per tal que ens
facin continua companyia i en el nostre amo1· el des g1·eugi dels agravis qne els altres li fan. Acudim ara
mé.~ que mai, a totes les manifestacions de fe i de C(t
to/ieisme amb el cor abrctndat i el cap ben alt. I
quan rtrribi l'liora de donar el nostre vot a algiín
candidat, pensem-o consultem- à qui podem o lzem
de donar-lo, i no ens quedem còmodament a casa nostra, deixant que els enemics de les nostres creences
s'emportin el triomf, i el triomf no ha d'ésser d'ells
sinó nostre si per la nostra banda sabem tots compli1·
amb el nostre deure, no tan solament en la nostra vida privada, si qtte també en la nostra actuació social:
que Déu p-er la seva banda ·mai 1w ens mancarà_
Déu no mor ni nzoririt.
P. C.

Solsona. i maig de 1932.
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Els pretextos que ordinariament hom exposa per
a '-Uprimir la lactància tenen en general poca importància. La belleça femenina no queda pas rnolt alterada si
l'embràs va seguit de la cria del fill. D'altra banda sembla demostrat que les dones que alleten, es restableixen rnf's ràpidament del parteratge i estan menys exposade, que les altres a les infeccions després del part.
En general tota d9na sana pot nodrir al seu fill; altrament l'obra de la natura seria mancada, i això repugna
al bon sentir.

Indicacions i contraindicacions de la lactància. ja abans del naixement es planteja el problema de
l'alimentació del nadó Per aconsellar la lactància al pit
ca l tenir la certesa que ni la mare ni el ne'n en patiran.
Es precís. doncs: que la futura mare consulti a un facultatiu per assegurar-se de què no es troba en ella cap
circums tànci a que impedeixi l'alletament del 3eu fill.
Durant molt temps, hom admetia, amb facilitat, contraindicacions per l'alletament . Avui el nombre de contraindicacions s'ha reduït al rníni)num. Els únics cassos
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Castell, 42

Especialitat en matalassos, edredo11s,
coixins de llaurar i collans de carros.Tapisseria per a autos i cotxes. - Venda
de llanes de totes classes.
PREUS ECONÓMICS.
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