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BONALLEVOR
¡ Quina contalla

()

mes

De eléccións

trista 1

¿ Vritai lector?

\

quals, com pot compendre, perteneixem per fe, per comunió i pel
nostre estat. Ems referim per lo
tant a l'acció positiva a favor deis
interessos relligiosos i eclesiastics
qu' amb aquells estan units.
..

·.

Dones aqueixa es la mar del
món .
Tot son manyagues, tranquili
, tat. joia gaudarfsa, dins eixa mar
encisadora. Tot son plaers, alegrfes,
- diversións, lo que'n mostra eix ten~
tador de la joventut formosa, de

Partidat·ls decidits i entussiastes de que el clero actui en tots els
'o rdres de la vida ciutadana, per a
procurar la major abundancia de
be social ·possible, fent valdre:- el
se·u prestigi, la seva influencia i els
seus vots en dfesd'eleccións,CI'eiern
d'interes
la publicació de la següent
..
carta, dirigida al candidat Sr. Ven··
tosa en contestació a una de sev u
en la que dem ana als sotscrits sa cerdots el se us vots i'l seu_ apoio
.en les properes eleccións: diu aixís
la carta·contestacíó de referencia :

l'humanitat tota.
Habillada la cega edat , de les
n ·tusions amb trajos els més atractíus i seductors, ornada amb fiors
que'n .emborretxen i b:rtllants d'or
i plata que n hipnotitsen, pentina da a !'última moda, en contempla
extasiada als magnifics i encisadors espectacles amb que la convida el món, sempre · nous, sempre
· novells ...
No poguent resistir- lo~ n'exclam a e 1 joven t; «¿Anem- h i , ... i ug uem amb les ones, .. . divertimse'!»
1 ja está dit. 1 n 'esperen una
o nada i un altra; i en frequenten
les diversións totes ... ¡Qué r'es
de bonic de jugar amb les ones!
¡Qué n'es de bonica la vida divertida! n 'e xclamen les juventuts.
· 1 aixís passen temps, mol!
temps; i els afalags del món en. dormisquen
cada vegada més
aquells somiadors . ..
M és ¡o Deu! Les passions, negres com l'abím, ets vicis lletjos
com un llagardaix comencen a eixír : i les ones van inflant-se, i creixent i creixent sempre, fins que
abrassant- los amb ses manac"cs
diaboliques els hi roben la joventut , la salut , els diners, el benestar
~aol'tes vegades la vida .del cós, i
~empre, lo que es mes trist la vida
de 1' ánima, per descuit i negli!ofencia deis pares .....
Pares que'm llegiu, ;vigllandc.L
vigilancia! No deixeu que vostres
filts juguin amb les ones .... t"':l pare
del conte ..sortí amb u.n till .iA~i 
mat als brasos: vosaltres padr(ilu
quedar v~n~uts i sepultats . .
¡Lectors aimats, no jugu~u mnb
les ones!

.

Distingit Sr. En contestació a
lu seva atenta carta circular en la
que'n s manifesla la seva pre-senta ..
ció com a candldat per nquest d istricre en les properes eleccións , i
·ns demana que l'apolem amb els
nostres vots, devem milnifestar-li
que donades les presenls circumslcmcies V. pot compldr redimen! que
votarem la seva candidatura . Per a
satisfer, no obstan! a la nostra <.: o nciencia i declarar una vegada mes
el nostre criteri , amb franquesa
catalana afegirem . que hauríem desitjat que la seva actuació com a
diputat a Corts . per aquest dist'ricte
hagues tingut cornplerJ,1 coincidencia amb el criteri de les dretes, a les
......
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Es també la nostra convkció,(lfermada
pels aco nl'eixemenl·s mon-,
dials i nacionals d 'Espan ya i ·d'
aquest-a regió . que la divisió entre
dreres i esq uerres s'accentuará cado dia mes, i que l'agrupació política, de !<.1 que V. forma part molf
si~fnific<:ldtl, se veurá arrossegada
a un costc:tt o altre, i haurá de venir
amb les dretes si vol fer obra construcfora i regeneradora .

.:

.1

V~g i

en que poden servir-lo els
seus afms. segurs . servidors en
Crist ··-.. Francisco Magí, Pbre-Parroco; Caries de Cirassot, Pbre-Beneticial; Pere Bosch, Pbre.; Josep
Mundet, Pbre.
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Seee:l.ó rei:I.g~o•a.

TAULA
deis dfes de Dejuni i Abstinencia~ durant l'any 1918,

..

pels que tenen la BUTLLA de la Sta. CREUHADA i el co-!
rresponent INDULT d'ABSTINENCIA i DEJUNI,
'

Fehrer
I)J. a l''
''.
'b

Uimeeres de Cendra .
Di\"endres 1 (:¿uaresma
DisM.pte "
»
.
,,
l)~rueeres ,.
»
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• 22.
)) 23.
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----)• 1H vend res ,.
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Diesa.pte ~
Dime-eres 3
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Entre altres coses recordem r
assumpte del pressupost de c.ulfe i
cl~o. que mai s'acaba de resoldre
a favor de les justes reclamacións
del dero parroquial, que no ha Jogrm tant sois les mil pessetes, que
figuren coma sou mfnim pels professors d'escol<l, millora que si en
ells es justific.ada. doblement hó es
en nosaltre-s, que no gravaríem els
pressupostos del Esrat. si aquest
no s'hagués . incauta!, diguem-ho
aixis, deis bens de l'lgfesia espa.:
nyola.

Madrid
Lloret de ·Mar 12 febrer de 1918.
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Sr. D. Joan Ventosa Calvell

J. E. S.
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Hejuni sens Abstineneia,
Oejuni i -4\bt?tinencia.
.Dejuni sena abtinenda.

Dei• uni

..

"

Dejuni .i Abstinencia.
Dejuni sena Abstinencia,
Dej uni •
'
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