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PR E US D E SUSCRIPCIQ 
Barcelona. un mes. . 
Penlnsula, un trimestre. 
Amèrica. un trimestre . 
Altres països, un trimestre. 

P,.E. 2'50 
7'50 
9'50 

.. 25'00 

No es tornen els originals ni es manté correspondència sobre els 
Que no hag1n estat demanats. 

Tota la correspondènc1a. excepte l'administrativa. d eu dirigir-se al 
Director. 
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L'ACT:UACI 6 DE L'AJNTAMENT R E PUBLICA U N ALTRE AVIÓ GEGANT R esposta 
L'obra de l'Institut 
d'A ssistencÏa O b rera 

Un dels serveis més encerta ts, 
creats per l'Ajuntament republlca 
de Barcelona. és l'Institut d'Assls
tència Obrera, que actua a la nostra 
ciutat des del 26 de lullol d'aquest 
any. Per a informar als no!tres lle
gidors de l'obra que l'Institut rea
litza, hem volgut assabentar-nos de 
la seva actuació. quedant veritable
ment sorpresos tant per la seva 
organització model, com pels resul
tats obtinguts en el poc temps Que 
la Que està e.tablert. 

les cuines que amb aque.t propòsit 
va crear l'Ajuntament, Per a obte
nlr una d'aquestes targes sols se'ls 
exlg\ residència mlnlma de dos anys 
a Barcelona - avui portada a Qua
tre -I posseir certltlca ts de les case. 
on havien treballat. Res com això, 
ens prova Que la majoria dels Que 
ells mateixos es deien "sin trabalo" 
no eren d'acl, car la sola ex1gèncla 
dels esmentats requls1ts va reduir 
automàticament el nombre d'aquells 
pertorbadors de trenta. mU a ua mi
ler. La. primera t5etmana de functo
nar. l'Institut va repartir 6610 àpats. 
o .lgUl un promlg de 944 menjars dia
ris. La primera t5etmana el reparti
ment tingué lloc amb 25 guàrdle. de 
seguretat a la porta de l'Institut. 
Avui. al cap de 15 setmanes. l'Insti
tut reparteix 19.310 àpats sense que 
et5 vegi ni un sol guàrdia de segure
tat enlloc. Què vol dir això? Que 
aquell cos tum sistemàtic d 'escan
dalitzar en la Que es distingien en 
gran manera els pen tnstzlars vin
guts darrerament a Barcelona, t5'ha 

L'Institut d'assistència Obrera es
tablert provisionalment al Passeig 
de Pujades I que lou creat per inicia
tiva del Tinent d'alcalde senyor 
Joan Casanelles, es troba sota la di
recció del batallador republicà Roc 
Boronat, el qual no t501s ha estalviat 
moltes mils pessetes a la ciutat. 
sinó que ha acabat amb el vergqny6s 
espectacle d'aquelles .reunions de 
gent que, amb actitud pinxesca, es 
veien pels carrers de Barcelona a les 
primeres setmanes d'haver-se pro
clamat la República a Espanya. 
P erò per a formar-se una idea de 
l'obra admirable I de l'esforç realit
zat per l'Estatut, és necessari re
m untar- se a l 14 d 'abril 1 comparar 
a lgun es dades. En imbaurar- se In. 
República. varen sorgir de cop I vol
ta. automàticament. constituint un 
veritable problema per a la ciutat. 
nombrosos grups de gent sense fet
ne i sense recursos Que diàriament 
anaven a man1testar-se davant la 
Generalitat i davant l'AJunta.ment. 
Aquestes corporacions. davant els 
crits i les amenaces d'aquella gent, 
que fins aleshores havien .romangut 
callats 1 amagats, decidiren la crea
ció d'un subsidi que lo beneficència 
municipal s'encarregaria de repartLr 
en forma de bons que alguns co
merços barcelonins acceptarien i 
canviarien per subsistències. El re
m ei semblava que havin de don'lr 
resultat. Però posat a la pràctica. 
p rompte es va veure que era pitjor 
el reme1 que la malaltia, Prova d'a
Ixò és que els grups en lloc de dis
minuir augmentaven. és dtr, dismi
nuïen dels veritables "sense feina" 
per augmenta r t erriblement, fins a 
Quedar-ne quasi exclusivament com
postos de vagabunds, ganduls 1 gent 
viciosa que sabien Que a Barcelona 
se'ls mantenia sense que haguessin 
de treballar. A tal grau havia arri
bat l'afluència de gent, que volent 
viure amb l'esquena dreta, va ena
morar-se repentinament de Barce
lona, Que els bons que repartia la 
beneficència 1 que la primera set
mana de crear-los pr~ ren a 2,728 
al cap de 12 setmanes se'n reparti
ren la xifr a fantàst1ca i escandalosa 
de 178.015. Com e. pot veure. allò 
era un robatori declarat!, Que for
çosament havia d'acabar..,' La ciutat 
no era tan rica per a gastar els di
ners d'aquella manera., I encar que 
ho hagués estat. no podia permetre 
que els seus diners Sf'rvissin per a 
mantenir tota aquella ganduleria 
que. de mica en mica., hauria aca
bat per apoderar- se de Barcelona. 
l llavors s'intentà buscar una solu
ció Que permetés .separa r els cone
guts "sln trabajo" del. veritables 
"sense feina", i en intentar-ho C~ 
descobriren un sens fi d'irregulari
tats, totes comeses en perjudici de 
Barcelona, com. per exemple, la fa
e1l1tat amb Que cada individu obte
nia 10 1 12 bons que despres entre
gaven a certs individus sense escrú
pols, no a canvi de subsistènciet5, 
sinó a canvi d'unes quantes pesse
tes. Hom descobrf inclús la falsifi
cació de 40.000 bons. que la ciutat 
no ha tingut altre remei que pagar
los com el veritables, es d':', un veri
table escàndol que va costar a Bar
celona en les 12 setmanes que aUò 
va durar. la suma de 504.146 pesse
tes! I llavors vingué la creac1ó de 
l'Instit u t d'Asslstèncla Obrera. Le3 
primeres disposicions d'aquest orga
nisme varen ésser de suprimir radi
calment el repartiment d :: bons, re
emplaçant-los per unes targes Que, 
ent regades cada dilluns al cap de fa
milia, servien perquè ell 1 els seus 
anessin a menjar tota la setmana a 

Italla no vol ésser menys que Ale- I una llargada de 28, un pes, buit, d e I gegant vol emprendre un nou vol 
manya I Que Anglaterra, I també té 15.000 Quilos. I amb la lorça dels I trans-occeànlc. l es d iu Que vol ler
el seu avió gegant. Es el "Capron!", sis mot os que porta, desenrotlla una lo sense escales. Tot to creiem pos
obra de l'enginyer d'aQuest nom. velocItat de 220 Qullòmetres per s1ble, avui dia, davant de l'estat 

El lorml.c!able avió. assajat amb hora . avençat de l'aviació moderna. 
~xit, té una alçària d'onze m etres, Ara, es parla de què el "Ca.pront" R. 

de Ventura Gassol 
a mossèn Pau Queralt 

Amic Mos.sen Pa.u : I Ja podeu suposa.;., .est im.at.s lecto~ 
Sl veure la vostra s1gna.tura al ~u que, Sl els ho~es d Aires de la COnca 

d'una lletra d'envit, apareguda a El g~n a l'!'!.~rlt U': respecte li: una cosa que 
Mati" em fa pena, veure-la seguida del ve1~ren nu1.s d homes~ que. no faran en 
Pvre., m'escandalitza i em revolta. ~l ~:rreny de les inslI~uaclOns 1 de l~s 

I l és que, 51 la slt'nple s1gnatura em lnsldles svbre coses prlv.ades? Ja no es 
revela .. ; plec lnterior de l'amistat d'un es~ny que en el mate1X numero , arri
home que jo estimo, veure-la seguida bessu~ .a dir, i!lfanti1m~nt, que l estat 
de la. paraula Pvre., em recorda el ca- de CnsI social 1 econòmlc de casa nos
rà.cter de sacerdoci que, en aquest cas, tro. en !1.quest perlOde constituent (com 
Jo refuso. si ~'n ha~ess1n ~.lv~t l~ mate1xe3 

Accepta'e amb respecte aquest ca.rà..c- naCIons ml llor co~stltUldes 1 més avan
ter sempre que el que l'ostenti, sigui çades del món) era. degut a les ~reben
amic o enemic, ho faci per a predicar des 1 d1sbaux~~ dels homes de 1 esqu&-
l'amor i la pau entre els homes 1 la rra.. p éu meu. . .. 
veritat CI refusaré amb tota la meva De1a més a.munt davant del vostre 
ànima ' quan no s'ostenti sinó per a sl.lenci" JX'l'què c~l que e~ ~ectors sà,.. 
propagar la mentida. fomentar la. d.Ls- pIguen que els P':"1lt1er ~n U1vltar tórem 
còrdia l abonar la difa.mació. nosaltres. Valg es.Eer JO personalment. 

Potser els leetors que només hagin al m1ting de Mon tbla.:nch, que vaig dema
llegtt l'esmentada lletra, trobln tort el nar-vos que vinguessm a r espondre. ca,.. 
que acabo de dir. No n'és gota, Mossén ra. a cara, de les falsedats, ~e les inr~ 
PaU Sl ves amb gens de bona fe no mies i de les insinuacions d aquell nu
hSgUésslU silenciat en la vostra. lletra mero d"'Aires de la Conca", sense que 
lamentable la causa que motivà el m.I.- em respongués una sola veu. No em 
t1ng celebrat el 30 d'octubre darrer ja dieu que no ho sabieu : prou propagan
no els semblaria tan fort. da es féu per tota la Conca anunciant 

L'esment.at mlt1ng tenia el caràcter aquell d.cte com un acte de desgreuge 
de desgreuge a la noble figura del ?re- 1 de resJ?<*ta :\ vosaltres. Ni en dieu 
sident de la Generalitat de Catalunya, que no ni podieu venir, que ben pú
En Fra ncesc Macià. i els seus homes, bEc era. Ni. en die'!.l, encara, que no hi 
injuriats per vosalt res en un n úmero h avia ningu o<'ls vostres, que ja sé que 
d'''Aires de la. COnca". Dic per vosaltres si, 1 que ,,"Ós ma.tebc. ha confesseu en la acabat. I s'ha acabat perquè tots U d • t- · d' L' a o # dIt I el nostre idea ri. Estem en un mo-

aquell. lorasters. la majoria sense n rama IC ¡ncen I emlsslo e vo a ment d e gran trascendència pol1t1-
ofici t coneguts com a escandalosos a. 11 P i t ca en el Que tots h a vem d e donar el 
prolesslonals. han estat repatriats 8 l..1rUSSe - es ar amen n ostre concurs a l'obra con structiva 
als seus respectiut5 paIsos. I als Que A una. pastisseria. de Brus.sel1es va àe~ L'emissió d el vot n o és sempre que s'està realitzant a ESpa~ya. Cal 
no se'ls ha pogut repatriar per fer clBra.r...se un foc que ocasionà la mort cosa s.n zl'lla per a l dip u tat i ofereix que tots tinguem .con scièncla . de la 
te I B 1 I ° de tres persones. Els bombers salvaren b Ilt t h1s Ò I I mps que v uen a arce ona, s n gairebé tots els veïns de l'edifici. lt vegades cer ts dubtes si I nostra responsa 1 a t l ea , 
tenien la documentació en regla, o per mitjà d'escales i cordes. ja. que ~oue:~ vol emetre'l segons la seva per a ixò h a vem d'atendre'ns a la 
151 amb la seva conducta se n'han l'escala 86 el primer que cremà 1 en len t a i d 'acord a mb les neces- real1tat de~.') fets en cara que. en al
fet mereixedors, se'l donava de bai- =. temps,. tot l'i.mmob\e era una Ila- ~?t~~ del m omen t. La meva curta I guna oe~51'~: .. ~,::u~m de sacrificar 
xa de l'Institut i per tant se'lt5 hi Molt3 ve1ns es llençaren lloI carrer , experièn cia pa rlamen tària m 'ha fet clrc umst ... nc1. 1·, ~ llna petit a part 
suprimien els subsidis, Per aiXò on eren recollits amb mantes. que endre Que en m oltes ocasions I dels nostr~s idea ls. , 
l 'Int5t1tut porta un 1l1bre de baixes , esmorteïren els cops de les caigudes. ~~sm~rputats ens 'veiem obl1gJ.ts, per Pcr a r nb::.r cio" _.1 11 deSitjada és 
on qUeda anotat, al costa t del nom ~~Oi~'e~~l1 ~frc%~~ec:~cl~ fee'f:s la força de les ctrcumstàn cies ,a vo- ¡ pr ecis passar per situacions ~ntre
de cada tndlvtd'u , el motiu pel Qual lesioru; rebudes. Entre els morts hi ha tar en un sentit .que\ aparen tment, m igs, Procurem doncs, aCt')no)e~Uir 
se l'ha donat de baixa. Per cert que un nol de quinze anys, que ha estat t emblar ésser . en desacord amb el trlomf d e les nost~es a spiraclOns 
n'hi ha de ben curiosos. Lea baixes troba t a. les golf~, on mori cremat. po s .. el més p rom pte posslb le , però t1n-
des de que actua l'Institut, són 2,437 guem c ura de no est imba r-nos si 
I encara Que la malorla són per ha- ELC. ROBATORIC. ALS TRENS volem dO!la r e lsalt m assa d e pressa. 
ver deixat de necessitar el subsidi . J J Avencem. sl. però sap iguem sempre 
n'hi ha d'altres que demostren clara- on a n em . El salt en el buit és sem-
ment Que !In. el 26 de Juliol. de les pre m ol t permós. En un sol jorn. n 
pessetes que Barcelona donava per e els lladres de J. oies que pas en tals pot f er-nos perdre tot ço 
als "sense lelna". se n 'aprotltava om operen 1 conquerit I tornar a èpoques vergo-
tota mena de gent. Ht consten bat- t hI g t d-st-ngl'da nyoses per a la històrIa d'Espanya. 
xe. per borratxera. per escàndol. per acos umen sem ar en I I Mes el l'oble d esconeixent els mo-
robar les culleres i els plats de la Tots els a.nys desapareixen dels trens I viatjava sense prendre les seves pre-- Uus que els dipu tats ten1m per a 
cuina, per substitució de noms, per moltissuns milions en JOles Degut a que caUCIons. La donzella portava el saquet emetre el vot en d eterminat sent it, 
deixar-se les targes dels uns a ls a l- s·acostuma. a portar~les en .sa~s de mà, de m?\ llIgat amb un:!. dnb nl·"'~:.\ C¡Ul!l pot trobar -se a par en t m en t en d es-

I 
. d t 18 elXcta en extrem s'engaflxll."t'I ,~l <'"."'\1 I"1! . 

tres, i !tns n 'hi ha per haver actuat que es delxen amlln r . . Quant va voler caminar per adreça.r- a cord amb els seus re¡:resentants. 
t el seient no té res d'extre.ordmari que . i 

com a pistolers 1 estar cabran en- existeixi 'una nombrosa banda interna- se on estava la. seV¡\ mcstr~s.;a, sem que Per això jo crec és del t ot necessari 
cara cinc pessetes diàries del 81ndl- clonal de lladres dedicats al lucratiu l'estiraven, i al mate!x temps el lla.dre que els dip u tats estiguem en cons-
cat Lllure del qual formaven part, ofici de furLar a lhajes en el,; Lrens. :lt~ra~~es:~::Ce:~~;sc;P:~: {!,e g~:;;' tan t r e la ció ~mb els nost res electors. 

Com es veu doncs la feina reallt- El lladre que eiS dedica a a~uesta es- s'sdongués del cas. dp.:oi::à caure el sac Es el sol mitjà perquè aquests pu-., I pec1a1ita.t ha de disposar d un camp 
zad.a per l'Institut ha donat ja pas - d'acció vast1S:'3im, perquè després de co- i sorti escapant de l'ond2,n. sense que guïn comprendre la nostra actuació 
t1us resultats. En tots els ordres; metre un furt important en una lInlo.. fós possible atrapar~lo . El seu còmpUce, 1 m a ntenir llur confia nça. Es clar 
materialment t econòmicament, car fóra perillós per eH. sf'gutr t reballnnt en qu:! hm'ia començat per a robar rl mo- Que en un perlode d'intensa tasca 
hem de fer constar que a les 15 .set- par lamen tària , com el present, és un 
manes d'actuació 1 després de soc6r- --:::: xic dificil compaginar els deures de 
rer a unes tres mil person es diàries, ."./ .::.¡,. dIputat en el Parlament, a mb el 
les despeses de l'Instit ut no arriben ..-.!- sos teniment d 'una constan t , relació 
encara a 170.000 pessetes, Com es pot amb el poble q ue ens h a votat. 
veure. hi manca molt per arribar al Jo no puc pa s aprova r el sistema 
mig m1l16 que ens va costar la bro- de deixa,r-se por tar , en tot moment, 
meta dels bons! Com també hi man- pel que se satJ per endava nt que ha 
ca per arribar a les despeses de cert de complaure al poble, és a dir. a 
Institut CatòItc Que, després d'haver obrar en mires a ço que se'n diu la 
rebut, segons confessió pròpia e"1 galeria, presctnd int ~el que h onrada -
un recent manifest, a la ratlla de m en t creu el diputat m és convenient 
tres-centes mtI pessetes, entre elles o m és f actible en e l mom~nt pre-
més de dues-centes mtI provinentes sen t; això és un procediment Ul1clt 
de les que varen recaptar-se a la Ge- que consisteix en afalagar al poble 
neralltat 1 se1xanta mU m és regala- enganyan t -lo. 
des per la mateiXa Generalitat, es I T a m poc pot el diputa t d eixar de 
Queixa de Què la seva catxa està votar ; a ixò és procediment molt 

perquè. er,cara que les ofenses que ap~ vostra lletra. . 
reixien en aquell nUmero fossin fetes I ara, em vol~rieu fer ve!1ll' a Mont,.. 
d 'una manera covarda i vergonyant, blanch per a dIr-me en pUblico el que 
sense an.u signades pel to com de- vosaltres !ereu per Estat Ca.talà i con
fenseu 'Aires de la Conca". suposo que t~ la D!~t.adura ! ~anl?8.telX sou ben 
us les téu vostres. Un altre dia. però. :rwgra.ts :ï esperit! Sl fSlS cosa que ee. 
serà millo!" que les signeu, Així. en res- ?Ogu~ dIscutir! Sl algu us ho negués! 
pellcire~les nosaltres, se sabrà a qUi entS .la se. jA. sé que un,a de les t;ares ?e 
adrecem i no es correrà el risc en .què molts de vosa ltfet<; es l~ matelxa da.
heu sucumbit ara d'aplicar-v06 coses qu~ quell de l'avangeU a qUl caUa l'alçària. 
ja sabeu C;ue no pod~en ésser d1tes IY~r del presbiteri per a fer veure a tothom 
a vós I ~e de1xai."-v~ d'aplicar les que que es p icava el ptt. J a. sé, ja sé que. 
directa.me:lt us afectaven. Quan heu donat una mISerable mon~ 

E la em jo d'haver de rebre ara d:a , oblidant el conse!l també evang~ 
n r n.y . d ' nú d t he que diu que la ma esquerra no sa-

atacs lnslll~aclOns ~ ~ que. tL"3.n piga la bona. obra que féu la dreta, ho
el meu €Xitt. no h~v.cn estat màrtirs dieu a ).s <tcatre vents. Ja sé. pa sé que 
de fer-m~ arrlbar Il;l una sola lletra d <>; I ql¡s.n heu aportat l'òbol més insignift
frena i d amist,,;,\t q? no vaig p::\r,l9.l" de~ I cant 8.. l~na obra social i política, la 
que havl~'.l fet per Estat Cnt.'l là i con- cor.cii:nci:l us diu de menjar 1 donnir 
tra la Dlcl.adura1 ho valg f~ amt. un

i 
'tra::.qmls. pi"f haver compler t amb tots 

inc1s, ben curt per cert. l .sense.~ n els vost:--es deures socials i de patriota.. 
un S?1 mot que l ~és fer S06pn..nr a Que Déu ~ conser vi la felicitat! 
nin~ que us a¡;.1ud~a. ~ CSl1vL en la. Vold.rteu Ol:e vingués únicament per 
par" central del m~ J dISCurs. ben a.llu- escolta r~vcs -recomptar tot el que heu 
nyada, per cert, d aquell incis del ro- fet per )ol m!. per a l'Estat Català, con~ 
menç, vaig c~mentar llargament uns tm la Dlr;1..aè.~lra. perquè, en acabar vo
passatges _ bfblics on es blasma. severa.- saltres, jo us digués: "No em creta que 
ment con.n els Ca1umnlador~ Aquesta h agués ar:-"!.Ol\ t a tant el vostre sacrifici 
~rt si G!!e confesso que u_ la valg 1 el vo.<;;tr\~ patriotisme ; Perdonin si els 
ao.ressar <f int~nc~ó ~ vós i ~lc; .vostres he agravlnt !". No, no. Mossén Pau, ja 
i perQ.uè laudIton se n a.doné~ m Illor, no ho sabfE:u en invitar~mc que no a.<:ce~ 
valg hav.-er de rec6rrpr a motejn.r:vos t ar ia Tar.-be sabeu que hi vindria sense 
d'''escar&o.>at''--com dieu v~, infermt- rd · .... . , lés 
me la. nova ofensa de creur.<.'m home pe re un .inst:-'-I.nt, Sl se m rep per a 
d t mal gust i capaç d'eropr::lr 'ma def~"!l:.o;ar e. mes peW dels dret.s de Ca

e an . ' 1 • - te.lunya o si calgues ~r en c lar la. 
~mblan~ para?la. ~unp.~ment ~aiS!' dir: meva hiJnestedat política o la del n~ 
Que m escolti, Q.U1 m hagi d escoltar" tre President i ]a d 'algun dels meus 

vesteixin p.merlcana o ve7te1xin sota.n~ ' genr.ans. como ho vaig fer en a.ssaben-
Aque,ta. part, és prec~c;ament la q.le; tar-me de las injúries que ens eren 1n

vós o qui .. U!; mal assahen tà. no heu vol- fer Ides des d'aqueU número d'" Aires de 
gut escol :...a.r o, almenys, la s1lencieu en la Conca" 
la vostra carta oberta.. Però, per l'e.mor . 
de Déu. Mossên Pat¡, .sl vós ja ho sa-- No caldra, doncs, Mossén Pau, que 
beu que m, es tracta del què féreu du- obriu cap suscr ipció per a pagar-me el 
mnt la Dict.P.dura, 51nó del què féu viatge, perauè a ixí no me l 'hagi de pa.
ara. Vós ju ho sabeu que l'haver fet gar la Generalitat, com vós dieu en el 
bones obres ahir no just1fl.ca. pas les :fin~l de la vostr=:t lletra tan bai~ de t:ò 
dolentes d'avui. l de dolenta 1 de pès.- i d insinuacions 1 tan mancat d esperIt 
sima ha ·:te qual1ficar~se l'obra que teieu evangèltc per venir de la boca d'un .sa,.. 
en l'esmentat número d"'A1res de 1.:1 I cerdot. Ja no m'estranya que, amb l'es
Conca". Si em dieu que no, us d1rê, perit que revela aquest final, molt..'i dels 
doncs perquè no l&. slgnaveu 1 si ha- vostres h..""giu restat, oom a capellans. 
gueSSt1l tingut la. valor de signar:la, i ho r~signats 1 silencioso~ . . davant les vexa.
haguessiu fet con 9 capellà a mi tam- Clons de caràcter espIritual que féu p::l/Y 
poc no m'hauria m.a.ncat ia. valor de sar a l'Església la caiguda. Dictadura, 
dir-vos 'Iue no sou digne del què re- ni que ara us hàgl~ redressat, pt:r raons. 
presenteu. I amb mi us ho cridarien els ben sovlnt excluSSl'vament econòmiques. 
deu mU ~ssistents al m.ft1ng de les Bor- contra. la República. No oblideu que 
ges Bla.nques que "Aires de lo. Conca" aquesta Rêpublica si altre mèrit no t in
donava. com un fracàs. alguns dels ~és. hauria de tenir per a V0S.9.ltres, el 
quals, els més representatius, ja acudi- dh~ver acabat aquest contu1:ernl, que 
r en al mí ting de Montblonch per a. des- haVls durat fins ara, entre l'Esglesia. i 
mentir, d&vant del vostre m és absolut la Monarquia, tan contra. l'eslX'rit de 
silenci. Jes vostres falsedats, encami~ Crist que ben alt i ben clar procl.a.mà. 
des, tan vanament, a fer creure que el la. separacló que havia d'ha~er-h1 erttre 
senyor Mac1A ja no despertava. ni al.!Seu les coses de Déu i le:; del Cesar. 
districte l 'entusiasme d'abans. VENTURA GASSOL 

esgotada a causa dels molts subsl- sen zi ll per a no com pr ometre's. però 
1 d1cat; ca ldrà., dona, que la ~ empari dis que han de donar, 1 això que - Jo ent en c que estem en el Par a- les organitzacions sindicals, que esde-

sempre segons ells - les fam1ltes a m en t per a opin a r i , si bé és dis- vindran col1ect1ves. 1 a.ix.f podran aques-
les Quals ells socórren no passen de 18. matelXa. al menys durant uns quant.s cador a la donzella. per a. ~guer tor- culpable que e l diputat , en certs ca- tes de.c;envolupar-se d'una manera efec
quatre a cinc-centes per setmana, mesos. Un segon furt, no tan sols és nar~li després. va desaparèlXer molt sos, per falt a de suficient meditació, t1va, que no sia clandest1na, i acoruse-

. . ó It dl!icl1 perquè de~ abarl$ guir per aquests mitjans el que es ~ Nosaltres creiem saber que molt arnscat. sm mo , ' Els -lladres de tren van, per r egla ge- s 'eqU1voqul en em etre el seu vot , no posen. per les vies ~e als i justes. 
1 té prés del primer, es redoblen ]es pre- I fectes I 1 

aviat l'Ajuntament d.e Earce ona caucions. i els viatgers t:nés confiats des· neral, ben \'estits i semb en per té dret a absten r-se en e s a:;;sump- Volem la suprem dels poders de 
la intenció d 'anar a la unificació de confien. Per tant, el cruninal que dóna senyors. Acostumen a ésser molt atents tcs que es sotmeten a la seva delibe- l'Estat cOllectliu, que legisU 1 executi 
t t I b li è I per això un cop. a Anglaterra. se'n va un te .. m- i servicials. sobre tot amb les senyores, judicialment contra. tot intent de sobi-
o a a ene e nc a. 1 Que \ tenen agradable conversació i molts EDUARD LAYRET rania de qualsevol institució ja. relig!o-

es nomenaria un Patronat compo- ru~pd:u:' ~lèrqi~~. ~a ati~etrs;ls ~:~~~ "modo.<;". ! ü" Novembre 1931. sa, ja. militar. etcètera. 
sat de c¡uinze vocals - velns i r egl- 8 Un dels procediments mes req en.... Aspirem, mentre no t1llguem implan-
d 1 1 ta I ld è i èxit a Fn.n('tl o a Alemanya. marxa ment adoptats per ells és el de la ma- tat definitivament el col-IectívLsme, a la 
dorS-l'A!' e Sid q ua s, St

O 
1 ria prl~s t nclaÓ _A,.~B~~j~r part d'ells treballen sols, leta sense fons. Un jove ben vestit, amb Un manl'f~t intervenció en l'obra del Govern 1 en 

e ca e, con ro a a ac uac h f una mal teta a la mà. passejant pel' ....., les organltzackms cotna;rC8n..... de les 
I N 1 encara Que ni ha molts que o an per t ...... 

d e la beneflcènc a. osa t r es :iugge- parelles. Els seus plans estan sempre l'anda!la en el moment en que un ren nacionals catalanes i de l'Estat,. intrO-
rim que a rribat el m om ent, si és que calculats amb la serenitat que poguéS deixa els seUl via.tgers, no té res d'alar- La col-lectl'vl"tat SOCI' -I dui:nt en elles la .... eritable solució de-
això es fa , com sigui que una o altra posar en els seus negOCis el mes serè mant. Però és succt:?elx moltes vegades u mocràtlea, aquella. que va de baix a 

èfl d jugador de borsa. el Qual no priva que que un sac de ma. una caixa de joies dalt. mai la imposició dels de dalt so-
de les institucions ben Q.ues eu Id I t o qualsevol altre objecte de \'a]or. es organl'tzada bre el oomú. o ........... n i causa de 1A .-I_I , Ó vagin sempre pels deseu a ts, no rfl'- i ta t tre • "e" UI. W.&ò:).l. 

fer-se , càrrec de lorgan1tzaci, gu1rr: l'Ul1 df" les senyores que porten sa- deixa a terra per un ns ~, men a.ctual i de tota mena de par tidismes i 
aquesta sigui confia.da a l'Institut quet.~ de mi'! Que puguin cont("nir c~ s'abraça al parent ('I a l'amlC. El jove d e t I caciquismes. 

ben vestit posa. damunt de l'Objecte la e a a unya Reconeixem i defensarem lleialment d'Assist ència Obrera, e!<; dir1gents ses de va.lor. seva maleta ~en!'p: fons i ho ama.ga a en tots els ordres el perfecte dret de 
d 1 1 d t st d No és extrany veure a. W 1 parell de t i I I e e Qua , on::m mc res e gran senyors, Que en l'apariència. viuen amb la vista de tots. S(>guidamen , oprime X SIgnat per Joan Pu g Ferrater . . l'obrer &. obtenir el producte que es fa 
clarividència, estan resolen t cad.a esplendidesa hostatjats en qualsevol un resort. unes molles Que hi han a. Pi i Sunyer. R. Duran i Albesa. NlCO- creditor pel seu treball i esforç ooUec
dia m és e l problema dels "sent5e fei- dels millors' hotels. llegir durant l'es- l'interior enganxen a l'Objecte tapat. i lau Battestini. Josep Dencàs. Josep de tlu-base a.vui de l'activitat econòmi-

d ',M- b t!\ ta el jove segueix caminant amb la seva Riquer i Pala.u, F. Grau i Ros. A. Fus- ca.......Qndica.nt-se i organitzant-se collec-
na", després d'haver resolt deUniti- n-orsar una pila e pe~1 lCS amb t!la maleta a la rruJ. r:tIm si res hagu~ pa&- ter Valldeperas. Josep M. Franeès. Mi~ tivament M ta forma pron .... c:-ta per , , _ 
vament l'espa ntall dp.l~ "sln t r a - a tenció com un politlC a un ors . sat. quel Ollé i Jo\'é, Gabriel Garcia. !da- sollr-Ies. .- -

Després. tancats a. 1& seva cambra. obren altre cas oeorr~'t a Angiaterra 1 1-- A to . =--- E J F R baja" . un dietari i apunten noms i dates. Són Un '-fio'" ne R '.;.u , n nI n.ov\AI. ' . errer. . En l'ordre h umà .som respectuOS05 
les noves que porten els anomenats demostra la senallesa 1 habU1tat. a mb S. Jordl. JoaqUim Fàbr~!1 Mana.-Do- amb tothom i amb totes les idealitats." 

-------------------------------- "Ecos de Socledad" referents al dia en què treballen aque.~ts lladres Una se- lors Bargalló, Salvador Pel'arnau. F Acaba. dit manifest arn?" lea següents 
que :sortirà alguna dama. arl...'itocràttC3. ' nyora de Londres anM'a a passar uns ~ Camps Ribera. C. Ol1veras, E. Fouces, paraules: 

F . i el lloe on s'ndreçarà. Estan molt ben dies a l camp. E1 seu marit l'acom~nyà. , E. Marti. Miquel Pons. P. -Dalmau. S, A, Ens Interessa. ter const.ar ben clara-

I n a n e e S assabentats si la senyora d'A o la sc- a l'estació. Ella portava un S8.que amb I Mossella. N, Ca.sslna. F Serrahima'
l 

ment Que de 000 manera. som ni volem 

I
, nyora de B. acostumen a no portar les seves joies. 1 tant aviat trobà un va- Joaquim H<vta i COnill. s'ha pl.:.bl1ca.t é.cq;er una di.ssidènc1a del partit politic 

joies Quan viatgen. gó al s~u !rn5t. entrà en elL j s'apropia ~ un manifest collectivist1. els principals' al qual hi militem ben disciplinats. 
Eèonomia • 

I 
I . t Fa uns quant- an "na sen ... ·ora molt un s.eient de finestra. al costat contrari PB,r,àgrafs del qual df\l.en aixi: . Tots estem al matelX lloc. l '.perem Un com~nt· rl·, ..... a~g-ut An aqu~stes co umnes, 1 porta " YS. 'anglesa. d 1 d ~. t lJ com a ""n, .. 1 ~-- Coc tl d cd ó = ou ~ -l'''.V ~ ~ coneguda entre l'anstocra.cia e an ana, ............. n en e . .,., 3' "',...,""" em pera ves. e pr UOCl que actuant amb aquesta campanya 

,. , es disposava & sortir de Londres. i arri- el ~quet. Després baixà de]. vagó i es ~ de consum a la Ciutat l al Camp. En~ cultural 1 de coJ.lec.tivisme desenrotlla-
a elles per sorpresa, sense ce.p mE16 alcanç que el d una nota bà . r.stació deu minuts abans de l'ho- posa a parlar amb el seu mant. fins que tenem que la pol1tlea camperola és la rem rné6 acth..un.nt el nootre progra_ 

ra , acompanyada per la seva donzella. donaren,la senya de sortJ.t:. Ja en mar- de donar la vertadera. solució al pro- ma d'avançada i evolutiu." 
lnformatiya hay.em yist amb disgust que ha. resultat una I que portava a la mà un estoi¡¡ de toca- ; xa. trova a manenr I.s JOIes. _ bIoma. de la terra que és de qui la 

, do!' i en l'altra. un saquet de Vlatge amb· Als. pocs dies. la senyora tornà a Lon conrea i la treballa. Ens preocuparem 
.. , " ~. joies La sen ora. s'arribà al qulnsc df' dres 1 explicà al '5t>u marit el què 11 ha- 1 resoldrem els problem~ agrícoles. Pd' I . I _. 

traducClo del parer de persona de I enoert del qual es hClt deb- revistes ptOr Y. comprar-ne algunes i I via passat. camperols i de rabas"'. Convencuts Que « roses», gnasl gl6sIes 
" " , .. , .. , ' mentres tant, la. donzella re~ti e!!Pe~ Nat1.!raJmen!. es donè ~rt del cas a la "CoUectlvitat" ~ el ramp on té un El darrer volum de les Obres comple-

tar I de quma honorabilItat també_ DInant d aIXO, ens apres- rant-Ia a la vora d'un banc. on hI .... l~ polIcia. i I agent que s encarresàl ~e Intens radi d·acció. \Ie. d'l,nasl 1,lesl .. . 'Pr ...... apor. gut 
t!l.va assentat un ~nyor de levita 1 ha- 1 as..<;umpte preguntà ~] matrimo,n _I, Proclamem la tl1bE'nat de pensament darrerament, ofereix un interès extra.or-

s em a fer constar, clar i categòricament, que dit parer no és el rret de copa. que res tenia de ""spitós. mentre parlaven ~ 1 andana .• ~ havia 1 recla",em .1 r .. pecte de tots els Ideals dlnart pel lector. doncs com tots els 
De prompte, un .1m.·(' ben ve5t1t. qu!" acosta: aI~ a ells Crec ~ue r:o . digué com a base de la verlt.able U1Oertat; treballs en prosa qUe ens llegà. l'Ulustre 

nostre i que amb l'esmentada persona no hi ttmim ni hi yolem 

tenir el més petit contacte, 

passejava per t'a.ndèn, s'apropA a 18. la senyora, però el marit digUé. tl\nt els poUUc.s com els r eligiosos.. ¡_""" .. rt;:p¡;to; r¡;. ___________ _ 
noia. dient-U : -"S1. recordo que un Jove $'acost& & Volem el de6&rmame.nt universal i 

- "Vostè perdoru. però l'hi ha caigut preguntar-m. on era el despatx de propugnem per la l'''u mundial La EL « MIJITAS,' NEGA EL 
el mocador"-l al mateix temps li donà. bitllets". n06tra arma més poder05a é6 el llibre ., 

La donzella donà les gràcies rient, t L'agent, no va menester c:.ent1r mes i la cultura. Si era ataquen crim1nal- QUE VA DIR 
Res diem ara contra els que han yolgut a.profitar aquesta per agafar el mocador tingué oue dei- per explicar tot l'ocorregut. El furt ba- ment, ens veurem obUgat., a defe<JSal'- Una artlsta italiana. aclimatada .. 

xar el saquet de joies damunt del banc, via estat portat a C'\r"c per dos indi,·idus. no! smb els mat-ei:o:Cl.3 procediments re- 5evüa , l5.-EI "Mijita.s", al compe.~ Nova York, ha. inventat un nova moda. 
ftYI'nent~sa , filla del desconel'xemAnt en afers financI'ers d'una girant-.!e d'espatlles al C3\-·a.tler -d E'1 ('Il- Un d'ells pu~~ a un cotx€' qualsevol 1. "lugnant.s. I amb mE"" valentia, Canoe- rclxer davant el jutja.t. negà les de- L'aTtlst!i és l'Irene Bordoru, 1 la mo
... ~ V pell dp oop~. En el matci" momf"nt. baixa p€'l" 1'1 p(lr':,a ~:"l\'prsa a! .,...,11. Anà .~ un exèrott reduït, però decidit. claraclons pres:.ades davant la policia, da nO'J:l, oons:..stelx en p;ntar...se a le5 

aquest ,,'I: tregtu~ de la lpvila _ un ~ac ¡-:-am¡nant per l'r:<:trep fins arribar a. la DE'5truirpm pn llu1t3. leqal tota força El "Mljiw " ha estat posat a di.spo.- carr.es la fuonomla C:f 1"3 I" ·.sones vol-
redacció nonlla , per a ferir ço que queda clar en nosaltres i 

a trayés de la vida dels nostl't!6 homes. 

ex::ortement igual. el cambià rnOldament ;'n('~tret8 on er-taven 1!'~ .iotp~~ En el a~:'ls.s:na (ratac \ provocació. sicló del governador pel qu~ es rere- gudes. 
pel de les joies. es po.sa RqUC6t sola del matfix mompnt. per a que el Rlatri~ Avui per AVUi. l'instrument més po- re1x • la 6eV& fug1d& amb R3da.. perO j Dubtem que ~ doncs la 5eg.reix.in 
braç.. t remà tant tranqu1l. mani no !\Ç'n Adonés del furt. el còm- f\E'rós 1 eticaç 1mb que compta el Pf'<>' el !utj&t oonUnua les &etuaciODes per &qU$t,a moda, Que, amb tot el respecte 

Però no cont3va amb que 1& senvora plice s'apropava al ms.rit i U preguntava !f'tariat. per a la 00!l.8e>CtlC1ó de les 8e'Ve6 mo ta comptes que el citat ~UU tt que ens mereix la seva gentil Jla.n.çaor 
ba~ ~ rob8dA eA altre ~, i IlO pel clespat;r cie bltDets, i ""'_ans eooobmlques m eJ lll11-~ lIllliI 1& ~da. dora, la celWqw:m de flC)Ca.<;OJt&, . 


