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pels germans creients i pels extraviats, pels incrèduls,
pels infidels, pels mateixos enemics de Déu i de l'Església a fi de que se converteixin, i per últim per tota
l'humanitat.
Aqueix acte d'oració i desagravi sigui ben intens
tota l'octava. Recomana als Bisbes que procurin pregàries públiques i actes de pietat els més que les circumstàncies permetin realitzar per a les intencions esmentades per tal d'obtenir misericòrdia i gràcia i el socors
oportú.

Consells pràctics.
Exhorta als fidels cristians a que s'abstinguin de
les diversions profanes i als rics que d'aqueixes privacions ne facin almoina als pobres, aixís com aqueixos
sàpiguen soportar la vida del treball amb esperit de
penitència, aixecant els ulls a la sublimitat de la Creu
de Crist, pensant que si el treball és un dels majors
valors de la vida, l'amor de Déu pacient va salvar al
món, donant la vida en l'arbre de la Creu,
El Cor diví de Jesús es commourà davant de les
pregàries i sacrificis de l'Església i ens concedirà el
què tant desitjem.
Aqueixa esperança es avalorada pel record de la
santa Creu, senyal sagrada i instrument de la nostra
salvació.

O I E N T í
Alimentació del nen
Pràctica de la lactància materna. La secreció
de la llet no és franca fins al tercer o quart dia després
del part. Durant aquest temps la glàndula mamaria segrega encara calostre en quantitat aproximadament
igual que durant l'embràs. Però aquesta substància cal
que sigui absorvida pel nadó per les seves propietats
laxants que permeten una evacuació més fàcil del ven
tre del nen i també perquè les succions del nen tenen
per efecte apressar la secreció mamaria i accelerar la
pujada de la llet. Cal desterrar la pràctica de donar infuses i xarops al nen mentre s'espera la pujada de la
llet.
ciQuant tardarà la mare a donar el pit? Si el part
ha estat fàcil i la mare no es troba fadigada, donarà la
primera mamada al cap de 10 ó 12 hores; si per el contrari, el treball ha estat llarg i penós i la mare està molt
descaiguda, pot esperar de divuit a vint-i-quatre hores
sense inconvenient.
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Es datada l'Enciclica «Charitati Christi compulsi»,
en sa festa de l'Invenció, 3 de Maig de 1932; donant a
totom la benedicció apostòlica..

LITERÀRIES

fira de Sant Aaloni a Solsona
—De tota mena de bestiar, com les altres fires
de l'any; té la fisonomia semblant a la de Sant Isidre, de la qual és filla, segons es diu. Previsora
la seva mare, si per causa de la pluja no pot fer
negoci aquell dia, feia sortir la noia pel Juny; i
engormandida aquesta per Vèxit que tingué sempre, s'emancipà i es quedà la fira per a ella. I ben
grassa i bonica que va creixent d'any en any!
El temps de segar i de batre s'atança, i el bon
pagès fa les compres de falç i de forques; d'aqui
el sobre nom que té de «Fira de les forques-».
Al firal hi trobareu bous minsos i cepats; vaques grasses i remats de bens; moltó, crestó, xais
i anyells de raça segarrenca, i cabres i cabrits
que donen goig de veure; i tot pot comprar-se a
bons preus.

F I Q E S
Abans de dotiar el pit caldrà fer la «toilette> de
mugró amb compreses bullides.
Nombre, interval i duració de les mamades.
Durant el període que precedeix la pujada de la llet no
,ès convenient posar massa sovint el nen al pit. El primer dia es podrà donar cada 3 ó 4 hores, a intervals
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