CIUTADANIA
polítics goveinamenmentals (millor dit,
enlloc de partits polítics, concentracions
de cacics fracassats) i no es malgasti l'últiniu possibilitat de conciliar-se itinb el
poble, deixant-se purtar aquestes eleccions

Cooperatisme
Si cooperativa vol dir acoblament de
voluntats per aconseguir una millora d'al-

d'encasillats i inIIuencia, que convertirà

gun ram dintre els nostres serveis; dintre

Ie3 futures Cons, amb una cosa tan ridícul

el camp polític ens és necessari fer un aco-

i inútil, com la fracassada

blament de voluntats per aconseguir una

i negada As-

sembleu Nacional d'En Prinio (ie Hivcru:
que de; fer recullir firmes per «*I plebiscit
per les autoritats: a fer votar amb l'amenassa de l.i presó i el desterro, la diferèn-

millora moral i cultural pera tots.
El règim egoista de la seva sola conservació, ha procurat edificar un temple, al

cia es tuu poca, que si ni ha una mica, no

seu culte, esdevmguenl ami) això, a ésser

la sabem apreciar.

en essència el butxí dels drets i prerroga-

Gal doncs, aplassar les eleccions i donar una obsoluta i sens reserves, lliverlat
de propaganda a totes les agrupacions polítiques, fins a la més extrema esquerra:
que les decicions del poble, sols poden fer
por als qui el detenen i estan amb oberta

tives del individu.
Els drets naturals els han de fruir tots
els qu'en siguin inereixadors, com també
aquets han d'estar subjectes als deures
envers les colectivilats, però, mai veure's

pugna amb la voluntat del mateix. I si

tractats amb la desconsideració vergonyant,

aixis no es fa, consti qti'es el Govern el

dels éssers vensuts

que fa la tasca més disolvent i revolucionaria d'Espanya, ja que fa impossible Iota
solució de concòrdia.
FRANCESC FONTRODONA RABASSA

La Justícia humana en lot hi ésser
patrimoni de la conciéncia Divina sent la
pressió del vertig del cim, decantant-se
vers l'iman poderós de la força que d'éll
llimaria.

La BOMBA
VERTA es la
millor del món

Sens duble que no viurem en un ambient de llibertat i Justícia fins que la cooperació dels hoinens no s'haurà

internacionalment arribant a ésser la humanitat una gran i sola cooperativa moral
i cultural.
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