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Voldríem que'ns aclarissin si és compatible amb
les teories socialistes que propugnen la distribució de
les riqueses, amb la norma que segueixen els dirigents
que acomulen cèirrecs sobre càrrecs i sous sobre altres
sous. sumant una pila de mils díiros. I el poble que
no lio scipiga veure!

BLAUS EN PASTA I EN BOSSES COMPRIMIDES, CRISTALL
:-: SOSA I LLURS DERIVATS :-:

JOSEP PERRAMON
DIPÒSIT DE GALETES DE TO-
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:-: TES CLASSES.

Carretera de Vich, 31 I 33
T e l è f o n , Í352

En virtut del nou pressupost de VEstat, es volen crear unes cent places d'inspectors del treball,
amb el sou anual de deu mil pessetes; qui pogués ésser socialista d'aquesta categoria!
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Manresa

Coses que pasen

Mentres la Religió, la Propietat, la Família,
l'Ensenyança i el Dret no siguin ben defensats, no
t,robarém la dismimició d'aquelles contrapartides tan
perjudicials al règim imperant.
Els atracaments succe'its amb massa abundo,
porten un pànic i un descrèdit, que reperciï'leix als
negocis i al turisme, ja cque aqueixes noves arriben
augmentades a l'estranger que les aprofita per més
perjudicar nos.
i,Cot7i és possible aconseguir que'I nen. tingui respecte al superior i al proïsme, si es vol treure del seu
cor I idea religiosa, dient que això és cosa de perjudicií Per això els pares Iemen aqueixa ensenyança,
per què ells serien les primeres víctimes de les doctrines apreses en. l'cscola laica.
Z.

El retrcmnent del diner és cada dia mes nolal,
amb motiu dels successos que es desenrolllen en la
penínsíila, els quals palesen el maleslar social que
repercuteix en loles bandes.

Hote

El Sr. Ventosa ha manifestat en sa conferència
a Sevilla que la situació afliclioa que s'ha produït
en aquells camps és d'exclusiva responsabilitat de la
conjunció republicana-socialista.
lyosallres crèiem
qtie abcms que lot haurien procurat uns elemenls que
portessin la prosperitat del pais. a l'ensetus que el
millorament de la, classe treballadora.
'

Aigua calenta, freda, calefacció, banys i telèfon
en les habitacions.

La llei agrària vol i faculta que l'Estat sigui
l'explotador de la lerra. Nosaltres sostenim que el
que cal mirar és un augment de propietaris que encara que la tinguin repartida, cuidaran de lo seu
amb mcixima cura i apartarà l'home del desordre i
del comunisme pertorbador. En prova de ço que resta
dit, compareu Catalunya amb Andalusia. Mai VEstat ha fet bona feina en els negocis que ha emprés de
per sí, fracassant sempre amb perjudici ben notable
per V Erari públic, que és integrat pel contribuent
(que, en éltim terme, és qui en rep les conseqüències.
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y Cafè Alhambra

Passeig Pere lil, 16 i 18
Telèfon, 354
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RESERVAT

per cal Massana
Francesc Macià, 4

SOLSONA

