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Dissabte 30 de Gener de 1926
Cada dia treballem en profit nostre. Es
deure nostre també treballar cada die
per la societat. Ja ho fem? •

leWI atoioislratio: ïllaúoraat, 108 daprnli)

15 ets.

SETMANARI SOCIALISTA

Apartat de Correus, 757 • BARCELONA

de l'organització obrera
a
SENSE ESCARMENT

L'experiència no
serveix per res

definitivament sobre la estructura orgànica dels sindicats, i la orientació a seguir".
Però, per aquesta mateixa raó entenem que els sindicats deurien organitzar-se amb la més absoluta independència, per a poder
presentar-se a un Congrés com a-veritables organismes de classe;
d'altra manera corren el perill d'assistir-hi essent altra vegada el
patrimoni de l'escola anarquista.
Demés, quant de temps no és necessita per a que ela Sindicats
obrers de Catalunya puguin representar veritablement en un Congrés la majoria de l'element obrer? Segurament que el precís per
a tornar a desaparèixer, a causa de les eternes discòrdies produïdes
per la interpretació dels famosos principis, i sobretot, per la absoluta impossibilitat d'aplicar-los en la recerca de més de vies de solució als variats problemes que ens afecten com a ciutadans i com
a consumidors, aspectes que sembla que són completament oblidats
de tots.
j
Els anarquistes, com els comunistes i socialistes, faran molt be
©n organitzar-se en grups i partits de classe, car en aquest sentit
Fobra que podrien realitzar podria ésser gran i profitosa. Pretendre imposar una ideologia determinada a tot un poble obrer que
fins està mancat 4^1 sentit de germanor col·lectiva, és una il·lusió ,
massa ignocent, Reconstruïm els organismes sindicals ; capacitemnos amb l'estudi dMs problemes que reclamen una solució immediata, i cerquem els mitjans per a resoldre'ls. Fem que els sindicats '
siguin agradables i útils A TOTS ELS OBRERS, amb una obra
d'intervenció en els afers econòmics, on hi ressalti la serenitat i ¡
inteligencia. Fem també que siguin una font de cultura que no s'estronqui mai.
Pel que fa referència a lo altre, a lo que molts tenen tanta pressa d'assolir, ja vindrà. Són els homes els qui tenen d'aconseguir-ho,
però, primer de tot, cal crear els homes.
VILADOM

En el primer número de "Vida Sindical" i a manera d'alocució,
alguns companys respectables, antics militants de la C. N. del T.,
anuncien llurs propòsits de legalitzar el més aviat possible l'esmentada Confederació, i obrir els sindicats de Barcelona i d'arreu d'Espanya, per a anar a reorganitzar els seus efectius.
Fins aquí no hi ha res de particular; car la realització d'aquests
propòsits es de molt temps, esperada per gran nombre de treballadors.
Però, un dels extrems que especifiquen els propòsits dels firuaamts, diu textualment: "Respeto y cumplimiento de los acuerdos
recaídos-en el Congreso celebrado en Madrid en el Teatro de la Comedia, y en la Asamblea posterior de Zaragoza,, en su contenido
ideològico^"
Això és verament formidable, car en el Congrés anomenat de la
Comèdia s'acordà que la finalitat de la C, N. del T. seria el COMUNISME LLIBERTARI.
En què quedem ? La Confederació Nacional del Treball té d'ésser, o no té d'ésser anarquista?
Després d'haver llegit el follet d'en Peiró, "Trayectoria de la
Confederación Nacional del Trabajo" i altres articles del mateix i
d'altres companys, a "S. O.", creiem innecessari de fer aquesta pregunta, per tal com que declaraven SINCERAMENT la injustícia
que representaba l'imposar una ideologia determinada a tota una
multitud obrera entre la qual s'hi manifesten diverses creències i
' -"• * . . ; , .:tòMU
ideologies.
Però, malgrat la declaració que fan els firmants de l'al·locució,
de pretendre que la C. N. del T. sigui l'organisme que representi
veritablement A TOTS ELS SINDICATS OBRERS ESCAMPATS
PEL PAÍS, entenen que, aquests sindicats deuen desenrotllar-se
baix les normes llibertàries. Després de tant com s'ha parlat d'experiències rebudes i de rectificacions a fer, aquestes contradiccions
serien una cosa força humorística, si en el fons no hi traspués el
obra, un grau de cultura afinat i sobre*
principi de desorientació; veritable origen dels mals passats, dels
Un altra de les rans, i potser la més tot una densitat de descontents que
presents, i probablement dels futurs.
forta, que ha fet gairebé impenetrable pel nombre els dongui la sensació pleLlegint el primer número de "Vida Sindical" hom veu eviden- el socialisme entre els nostres obrers, na de la seva força. Es la convivència
ciades aquestes contradiccions desconcertants en paràgrafs com és que l'obrer català ha volgut tindré entre els homes el que ha creat la ciaquests: "La Confederación Nacional del Trabajo no fue nunca un la capitalitat revolucionària de la pe- vilització, i llur convivència és la que
organismo de clase, o mejor dicho, de la clase obrera; sino el pa- nínsula. S'ha vist, o s'ha cregut, el va creant contínuament novè« valors
més potent i el més conscient i no ha civilitzadores...
trimonio de una escuela: de la escuela anarquista."
volgut deixar-se pendre la direcció,
El nostre obrer intuïa que l'obra de
Cal fer present que, alguns redactors de "Vida Sindical" fa poc quan m=nys, dels seus afers propis.
renovació social sols pot ésser empreDECLARAVEN QUE ELS ANARQUISTES NO TINGUEREN
Catalunya és la 2ona industrial més sa per grans multituds a les quals una
ART NI PART AMB ELS ERRORS SOFERTS PER LA ORGA- extensa peninsular. Encara que la in- unitat de treball i d'educació els donNITZACIÓ OBRERA. En el mateix article frontal de "V. S." lle- dústria catalana no -tingui tècnica- gui una unitat de doctrina, i una cogim aquest altre-paràgraf que també és sorprendent: "Predomina- ment aquell grau d'esplendor desitja- munitat d'anhels els transformi en un
ble, en relació amb les demés regions cos orgànic i disciplinat. Per això ell
ba la abstracción. Y sólo por este predominio de la abstracción so- de l'Estat espanyol, per la quantitat, ha reclamat sempre la capitalitat rebre la realidad económica y sindical, se ha podido llegar a hacer és la pfimera. Al costat d'altres con- volucionària, o quan menys, la direcsinónimo el concepto de organización obrera, del concepto de orga- trades de focus industrials, pocs i es- ció espiritual revolucionària. I no ponización ideológica. Se impone, pues, un restablecimiento o instau- campats, sentint l'influència agrària dia admetre la regència voluntària
ración de la independencia sindical .No por la abstención de los que els envolta, Catalunya, capitane- d'una altra capital, a la qual acusava
jada per una gran ciutat industrial, del fracàs del moviment revolucionaelementos ideológicos, sino por las rectificaciones que estos habrán plena
de ciutats i viles on els obrers ri burgès, que tan el decepciona.
de aceptar a fin de no ser sus actividades un atentado permanente fabrils són l'element dominant, creNo sols la direcció obrera ha volgut
a los derechos sindicales."
gué que era ella la que devia donar la tindré a l'abast de la seva mà, inclòs
la direcció política quan en els darI per evitar aquests atemptats als drets sindicals, i defensar la tònica a l'actuació obrera.
Es
compren
;
l'obrerisme
és
una
flor
rers
temps s'ha 'llençat a la política.
in3ependència de l'organització obrera contra els elements anarciutadana, l'obrerisme és el desig de El lerrouxisme, malgrat fos un partit
qmstes, la millor solució és posai' altra vegada la C. N. del T. en
hegemonia d'una classe que de les se- espanyol, la seva gran força la degué
llurs mans?
p-es dissorts i vexacions n'ha fet una a què llur comanament residia a BarEs cert, que els firmants de l'al·locució, en fixar les normes que doctrina de dret i de justícia per a celona. Es la malfiança en els altres
han de caracteritzar la nova organització, donen a aquestes un ca- esmenar-les i necessita per a arribar i una plena confiança en ell, un orgull
ràcter d'interinitat "fins a la celebració d'un Congrés que determini a la concepció i capacitació d'aquesta del seu poder i de la seva consciència
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L'obrer català

iii el Socialisme

renovadora. L'obrer nostre ha aconseguit el q ue no aconseguí la intel·lectualitat burgesa ni la política burgesa nostra, malgrat llurs intents tantes
voltes repetits i altres tantes fracassats, exercir una influència decisiva,
una hegemonia, sobre la mentalitat peninsular. Cal confessar que la més
gran força dominadora i creadora són
els nostres obrers.
El socialisme, amb la seva Seu a
Madrid, al encarar-se amb l'orgull i la
malfiança catalana tenia que fracassar.
Nostre obrer no en volia saber res, era
fora del seu tarannà i era ademes la
confessió d'una inferioriotat que no
volia admetre.
Tampoc volia compendre'l. La concepció espanyola del socialisme no
s'armonitzava amb la seva manera
d'ésser. El socialisme d'Estat a ultrança, portant un fort regust centralitzador i burocràtic, no era per a ell.
El nostre poble no l'ha estimat gens
a la burocràcia ; fins ara darrerament,
que certs intents han assolit una eficàcia, no ha començat a fer-hi les
.
• • & ****** \. i '-ïi^'W''^.^«*- .
paus i encara sols nuclis mòlt reduïts
f
,
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i molt apropat», '*]*., miF9QC*%a> TLa
gent nostra, perduda de segles la seva
capitalitat nacional, esguardà a la burocràcia estatal més com una molèstia que com una necessitat. La burocràcia espanyola, ineficaç en un percen
tatge molt crescut, es presentà als ulls
d'ella com una impertinència i una vexació. L'educació purament menestrala del nostre poble, per l'absència de
l'aristocràcia que l'abandonà i l'oblidà en s«guiment de la Cort, li feu
veure el burocròcrata con un home
que li complicava la vida inútilment •
i li costava quartos a més a més. Es
veritat que el buròcrata espanyol ha
fet molt pocs esforços per a fer-«*
estimar, el desgavell que ha portat
necessita de tots els lloables propòsits del Directori per a esmenar-los,—
així ho manifesten els seus més esforçats paladins—.
Un socialismo d'Estat, una burocràcia que controlés àdjhuc le$ més pe^r*
te» necessitats d« la vjda, ^>n fet jrifa;
tenia una organittació de casern*j |o;
era un argument per a la nostra gent
treballadora. I no és que creguem amb
el tòpic del nostre individualisme.
Pocs pobles senten l'instint d'associació tan arrelat com el nostre ; aquí la
gent funda societats per a tot, el raés
—he vist la germandat dels Frederics^
petit motiu sçrveix per a #gru£ar-k>sK .
quin únic lligam era el nom de pi),a—. ,
Es que la nostra gent li plauen les
coses vives, no la fredor i la pedanteria del buròcrata, aquesta sensació de
inexorabilitat i de misteri amb que es
rodeja el buròcrata com complint fins
superiors i fora de l'abast dels demés
mortals, aquesta concepció matemàtica del món tantes vegades enganyada
pel fet biològic.
L'uniformisme i el centralisme del
socialista madrileny li era per complert estrany ; li parlava un altre llenguatge que tampoc podia ni volia entendre. L'èxit del bakuninisme eldegué
a la doctrina federal que defensava.
La C. N. T. ha actuat malts cops coin
la més grollera de les dictadures

JUSTICIA SOCIAL
i com la més centralitzadora, pero llur
cor i fons no s'han descuidat mai de
,predicar el credo federalista que tan
estimat era a nostres obrers.
¡j Aquest federalisme ha estat, potser,
í un motiu de la disgregació de les forces obreres mantes vegades. Portat
fin» a l'e»pasme per l'anarquisme ha
estat Incauta que la Confederació caigués en mans de grupets insolvents i
plens <!* fulleraca retòrica i filosòfica,
que, com dèiem en el nostre article
anterio'r, creés escamots de guerrillers
i no un exèrcit. Però això és esmenable. el «¿ne potser no és esmenable és
«questa concepció federal de la vida
ÏB-ginica, de 1 obrer català.
EJ seu arvtiburocratisrne i unticentralisme,—sobretot quan el centre no
era ell, quin resultat és «1 mateix perquè tenia llavors llibertat d'acció, que
és el que recabava principalment—,
l'han apartat del socialisme espanyol.
Cal estudiar la manera de fer eficaç
un socialisme nostrat, on les seves
caractéristique ètniques siguin admeses i, no sols consentides, sinó afavorides per a que enriqueixi al món d'una nova interpretació i d'una nova tàctica futurista. Aquesta té d'ésser la
tasca de la "Unió Socialista de Catalunya". Intentarem estudiar com pot
cumplir-la.
COT DE REDDIS

Ara que ja hem pogut abraçar i teflir entre (aosaltres a Josep
Jové, que per espai d'un any s'ha vist privat de üiberfcat, i recordant el bon interès dels companys per alleugerir les pesades conseqüències que l'empresonament d'en Jové portava a la seva famfliá,
bo és que recordem i agraïm a tots aquells qui g'han desvetllat per
millorar la seva soil. Referint-nos més concretament a les gestions
últimament empreses i que acabaren per obrir-li les portes de la
presó, els nostres deures de noblesa i de lleialtat ens ob]||Uj|n a
assenyalar l'intervenció generosa i eficaç del senyar EÄfii Junoy.
Quan nosaltres ens acostàrem al senyor Junoy ens limitàrem a
presentar tots els caràcters anormals de là situació de Josep .Jové,
li diguérem que no ens explicàvem les cauáès que podien motivar-la.
El senyor Junoy, esperit obert i comprensiu es va íer càrrec del cas,
i sense més estímuls va empendre pel seu compte la gestió de HiHiberament del nostre amic.
Josep Jové era un home sense culpa, calia només ujía Bitea d'atenció per adonar-se'n. El senyor Junoy va pres^jlojieseA atendo
i mogut, sens dubte pels deures d'humanitat, que tenen els homes
de coi1, va inteiposar tot el seu ascendent polític per restituir un
treballador honrat a la seva família i als seus amics.
En reconèixer aquest gest amplement generós del senyor Junoy
ens afanyem en expressar-li públicament el nostre cordial agraïment.
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Els tirans que condemnen,
moren; els verdugos que executen, passen; les flames de les fogueres se extingeixen i els calius es refreden i es dissipen;
mentre la idea queda en la consciència humana, on no pot oprimir-la cap ceptre; trascendeix
de generació ert generació i de
segle en segle amb major eficàcia a mesura que va més circundada per l'auriola sublim del
martiri.
CASTELAR
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Cömet darf
-beter.odox.5t
ETERN
El Dominador (brutalment). —
Creu-me!
El Dominat (difiinitivament). —
Mai!
A TOTHOM
L'Home.—Tu, pois destruirme, però no pots, ni que fossis Déu, negarme.—Quin és el teu poder?—Què pot
de veritable el teu poder?
BRAND

£7 que no vesteix al despullat,
es un explotador i un lladr^got.
ORÍGENES

m i mwm
LITERATURA

TRISTA

Quin paladar més dur el del nostre
públic, del nostre gros públic. Ara el
veiem novament interessat per un succés repugnant; "el crim del carrer deíl
Bruch".
Arreu del mon passa una cosa semblant. Tots els públics tenen aficions
semblants. Només cal veure de quina
manera efls diaris més populars i de
més circulació tracten aquestes qüestió;:?, més o menys apassionants que
dirivcn de la delinqüència.
Hi han diaris francesos que s'han
especialitzat en aquest sentit i realitzen feines perfectes. Amb tot això el
públic no s'hi educa, però li agrada
molt: li agrada d'una manera instintiva i morbosa. Res més oportú per
aconseguir un bon èxit periodístic

Diu el diari "El Pla de Bages", de
Manresa.
"L'INÚTIL DIÀLEG
Hem seguit atentament la sèrie de
assaigs que el pensador castellà, professor de 'l'Universitat de Madrid,
Josep Ortega i Gasset, ha escrit arran
de la mort de Maura sobre la política
peninsular. Darrerament va publicar
un estudi sobre "La autonomia regional", que una alta mentalitat política
catalana, Lluís Duran i Ventosa, recollia i comentava des del seu punt
d'albir en les columnes de "La Veu
de Catalunya". Nosaltres no penaàvem pas dir-hi res, però la nota de
"La Nación", que el lector ja coneix
en extracte per la nostra secció informativa d'ahir, ens mou a fer-ho per
tal d'escatir si és que encara cal entretenir-se en discutir això de la comprensió i de la incomprensió, i si és
necessari el diàleg.
Molt bé que Gaziel, el pobre Gaziel s'escarrassi escrivint correspondències a Madrid defensant Catalunya, la seva limitada concepció de Catalunya i patrocini un regionalisme i
demani comprensió, una comprensió
que el seu contra-opinant—un intellectual basc eil nom del qual no recordem—li negava. També trobem lògic que l'Ortega i Gasset s'adoni ara
que el regionalisme és una solució i
demani: "En vez de un solo Gobier: no enorme y abstracto, nueve o diez
Gobiernos menores bajo él, con juris-

que apuntar de dret a la membrana
més sensible del lector.
Tot això es lamentable. No obstant,
en un pais saturat de lectures de totes menes, que hi hagi un important
sector de públic que disfruti principaílment en lectures d'aquest color no
es un mal irreparable. Les tendències
d'uns periòdics o d'uns llibres son
compensats per les tendències d'altres
periòdics i d'altres llibres, i en definitiva el desequilibri no pot ésser
massa considerable.
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dicción más concreta, que legislen sobre cuestiones próximas y más dominables". El que no comprenem és l'entestament d'algunes intel·ligències catalanes en fer esforços similars. No
diu "La Nación" que "una cosa es el
llamado "problema ibérico" y otra las
tendencias regionalistas que fueron
evolucionando hasta el separatismo.
De eso, ni hablar, como no sea para
combatirlo y extirparlo" Llavors, perquè aquests esforços?
Per a nosaltres no hi ha problema
de comprensió, sinó problema de
temps. El regionalisme és un mal?
Doncs fora regionalisme. Deixeu que
les idees es facin madures i llavors
hom veurà exactament llur concepció de Pàtria a què respon. Tenhn l'intim convenciment i ho diem lleialment que dintre d'un període més o
menys llarg—un quart de segle, per
exemple—a Catalunya ja no es parlarà de regionalisme. Tothom coneixerà solament la Pàtria, una i invisible. Perquè, doncs, mantenir diàlegs
sobre el regionalisme en decadència.
Perquè parlar de comprensió o d'incomprensió ?
Aquestes veus honrades que de Castella estant ens parlen ara de regionalisme, mereixen el nostre afecte.
Comprenem llur bona voluntat i ja esperàvem que més tard o més aviat la
seva intel·ligència faria aqueixa evolució. No obstant, és millor que el
diàleg amb els amics castellans sigui
sobre altres temes universals. El Directori va condemnar el regionalisme
i l'òrgan df l'actual Govern el blasma ; deixem-lo morir en pau, doncs, i
esperem que l'inútil diàleg d'ara es-

devingui amigable conversa de veïns.
Nosaltres convenim amb la gent que
ara priva que no es pot admetre res
més que una sola Nació, una sola Pa- J
tria, i consti que ja fa molt de temps '
que ho crèiem i ho prediquem. Deixem, doncs, que tant «anitotes llevors
donguin fruits ubèrrims.
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Deia Mirabeau en plena Assemblea Constataient que sois
coneixia tres mitjatts d* viure a
¡a societat: ésser lladre, captaire o assalariat.

L'homenatge
popular a Rosifiol
La festa que diumenge darrer tin- dor vostre, com els meus companys, a
gué lloc al Park en homenatge al po- oferir-vos aquest homenatge, plasmapular artista Santiago Rusiñol reves- ció de Taféete que en la nostra clastí caràcters inoblidables. Tot el poble se gaudiu i la demostració del qual
hi era, el nwrtre verdader poble es sen- pel vostres ulls podeu esguardar en
tia joiós à'l volt de la figura tan ve- aquest instant.
nerable i tan jove alhora d'aquest
Els intel·lectuals, els artistes i els
home al qual li deu tantes hores d'ar- poetes, en nom de la nostra terra us
tística fruició i d'alegria clara. I es feren present d'un ram de llorer i rouque el poble per produir-se amb en- re simbòlic de la glòria i la robustosa
tusiasme no necessita estímuls de cap de la vostra obra, en un homenatge
mena quan sent en el fons del seu cor quç de temps ha us devíem; i per mal'objecte de la seva admiració.
jor satisfacció vostra tingueren la beRusiñol davant de l'espectacle de lla pensada de què fos ed recés artísdiumenge i aquella multitud vibrant tic on haveu passat les millors hores
sota un sol radiant i un cel blavíssim de la vostra vida, el que visqués els
segurament que pensaria que mai ha- moments d'emoció intensa de la vosvia tingut tan a prop els seus mes es- tra consagració plena. Però, amic, i
pontanis devots. Allà no hi havien permeteu que així us anomenem, vós
allò que ell nomena les "forces vives", sabeu que Sitges és lluny d'ací i més
per això 'la festa no era una cerimo per nosaltres, els obrers, que no ponia de quatre figures brillants i servil- dem així com així superar les exigènment aduladores, sinó un aplec d'a- cies del viure modest que la nostra simics i de companys que celebraven el tuació econòmica ens imposa.
geni d'un amic i d'un company, que
Fou degut a això precisament que
havia complert la seva missió social dies abans de l'Homenatge, d'un terde donar als altres els fruits de la túlia de companys que comparteixen
seva inspiració i del seu pensament.
el treball amb l'estudi, sorgí la idea
Els organitzadors de l'homenatge i d'oferir-vos en un acte senzill i granparticularment els seus iniciadors, diós alhora el testimoni dels nostres
companys nostres, que formen l'estol sentiments i de l'admiració que en
de la joventut socialista catalana, po- l'estament popular viu esponerosa per
den estar satisfets de l'èxit. Ells van la vostra figura i les vostres obres,
cridar al poble al volt del mestre i el i_fijïlira L-obras et«**uui»eut jove».
poWe te ««»dit ^-^a-Be^^TThftrrwaff"
I avui que joiosos esguardem la reablava com si cada un de nosaltres amb lització de la nostra idea, que veiem
la seva presència no fes res més que com el poble de Barcelona ha respost
cumplir un deute de gratitud vers el dignament a la nostra crida, ens plau
gran Rusiñol. Devem doncs als nos- d'haver acoblat en aquesta festa tots
tres amics el que ens hagin propor- els elements que us estimen i que
cionat aquesta bella ocasió de demos- agermanats per un mateix sentiment
trarfi el nostre afecte, desmentint al i units per una mateixa cordial, són
que volgués sostenir que el nostre po- aquí amb l'alta espiritualitat de pable no sap honorar als seus artistes.
lesar-vos llur càlida simpatia.
No pretenim fer una relació de l'acA la blanca Subur hi havia una sete. Tothom en coneix els detalls per
lecció dels nostres, aquí hi som tots ;
la premsa diaria, per tant, ens excutots els que us comprenem i us admisem d'inserir les belles paraules que
rem. Aquí hi teniu els mateixos que
Rusiñol pronuncià; no obstant,
allà us honraven i els que no hi pocreiem oportú de reproduir íntegre
dian ésser. Es més, en aquests moel parlament que el company Solà diments, estem segurs que aquells vorigí a l'homenatjat, en nom dels
luntàriament es posen a segon terme
obrers catalans.
i es confonen amb la multitud que us
"Mestre Rusiñol:
envolta per donar la màxima signifiHumilment, tal com correspont a la cació a aquest homenatge popular.
senzillesa dels organitzadors d'aques- Tots som uns, ja ho veieu, i això ha
ta festa, m'aixeco jo, anònim admira- de dur al més pregon de la vostra

una literatura tumefacta, sanguino' tiiABtt tq 'eot^jrod ÍB^TJBAU BJ jad S4Bj
lenta i plena de totes les ruines mo- una obra indiscutiblement bona, una
rals i físiques.
obrà que anava creixent i perfeccioEs inútil que diguen que el mon no nant-se i que despertava al seu volt
viu de misseries; la gent sent l'atrac- una atmosfera d'administració que
ció de les misèries, de la fatalitat, del sortia del clos de la ciutat i s'escammisteri i del melodrama.
pava més enllà de les terres nostres.
La nostra mateixa premsa obrera
Ens referim als grups escolars que
ha derivat per aquest costat. Els seus sota la direcció tècnica de la Comismajors èxits radiquen en els moments sió de Cultura, haviem vist aixecar-se
que ha sapigut servir ben condimen- en diferents llocs de la ciutat.
tats aquests plats.
Ara, ja fa temps, que aquest edifiDe tota manera cal dir que el que cis, les escoles dels nostres infants,
Però, el nostre cas és molt diferent. pretingui dotar a la societat d'un sen- conserven les parets inacabades, les
Aquí on la gent amb prou feines si tit constructiu ha de tenir de la vida obres estan paralitzades. Els nostres
sap llegir, on veiem tants homes tot- un concepte més optimista i més clar. infants hauran de continuar indefinijust sortits de l'analfabetisme, que no Tot el demés son reculades.
dament anant a les escoles infectes i
els priva, però, de mantenir les sesòrdides.
ves idees amb aire d'imposició; aquí
I el que és pitjor no és que aquests
LES NOSTRES ESCOLES
on la gran massa del públic no s'inedificis nous i soleiats no s'acabin.
teressa gens pels problemes del penEntre tots els desencerts dels Ara sembla que a aquestes noves essament, es un mal molt gros que amb Ajuntaments barcelonins de l'antic rè- coles s'els treurà el sol i l'aire.
un pretext qualsevol haguem de veu- gim, alguns d'aquests desencerts masDintre del solar que era d'una escore els lectors sumergir-se sense fe en sa evidents i altres simplement inven- la s'hi aixecarà una altra casa; i aixís

es continuarà la tradició de les escoles fosques i tristes dels nostres infants.

AVIAT SORTIRÀ

Garnet de l^eterodox
Per C, de Domènec (Brand)
El nostre volgut company Cristòfos de Domènec s'ha decidit
a sel·leccionar els CARNET DE
UN HETORODOX, que amb el
pseudònim de Bran ha publicat
a les pàgines de JUSTÍCIA
SOCIAL i, junt amb altres carnets inèdits, formarà un elegant
i original volum de més de 200
pàgines, que es posarà a la venda pel pròxim mes de març. Es
vendrà a un preu popular.
L'obra serà editada per J. SALLARES, de Sabadell.
JUSTÍCIA SOCIAL, recomana als seus companys lectors
l'obra d'En Cristòfor de Domènec, 'l'aparició de la cual serà en
una data pròxima.
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ànima una noble satisfacció. De segur que ens enyoràveu quan veieu que
ia gent humil no hi era tn la ptoporuo que vós desitjàveu. Ara, aesprea
cTaqueat acte popular, pourcu restar
¿ausici de que hagueu reunit anat) el
vostre nom totea ¡es representacions
dels estaments populars, i aquest lloc
iòrgoiament us ha u csser piaeat, boci
de la. nuà u d estimada ciutat que a» de
lois i que en més u una ocasió ua aigilt escenan dels esclats uc ics mut
tituds.
No us estranyeu, Mestre Rusiüol,
de què per i aspecte extern tots semblen senyors, o millor mitjos senyora.
Com no volien que al conjur d'aquesta testa >ia gent s endiumengés com
en ics grans solemnitats. Fer a nosaltres avui sou el nostre Patró, pfttró
de les joventuts, de tots els bells
ideals i de lete ni ijon numor, sou
Üant d unes gestes de les quals tots
en portem a dintre el cor un uoci ben
plaent, i és per això que ens vestim
de testa í que celebrem amb tot l'entusiasme aquesta solemnitat.
£io hem volgut donar a aquest acte
un carcter imposant i massa seriós. A
vós això no us agrada i a. nosaltres
tampoc. iSi volem tampoc que e»de
vingui aquest lloc una tribuna publica on es vessin més o menys seriosament lloances i enaltiments que deugirien de la senzillesa que volem que
tingui. Demés, no són les circunstancies propícies, i si és ben cert que s'esponjaria la nostra ànima amb la paraula càlida dels que posen tota la fe
en les seves manifestacions, també ho
és que podria interpretar-se amb un
sentit equivocat que ens allunyaria
involuntàriament del pla en què ens
havem situat. Amb la presència dels
homes que son avui la més alta encarnació de la nostra espiritualitat en
tenim prou. Som al vostre costat i
aixñ sols honra a vós i a nosaltres.
Per ben pagats, doncs, ens donarem
sabent la vostra satisfacció i escoltant
dels vostres llavis uns mots d'estíínul
en el camí que la vida, amb la seva
faceciosa quotidianitat, ens ha traçat.
Enyorem, si en aquest acte la presència del qui fou per Catalunya geni
creador de sentiments purissime, d'aquell alt Mestre que amb vós i l'Iglesias donàreu a la nostra escena i als
nostres costums l'essència de la seva
vida i que en deixar-nos, sols el consol de k vostra existència i dels qui
seuen al costat vostre ens alleugerí
de la forta sotragada. Però l'esperit
seu és aquí, no en dubteu, ell plana
per damunt de nosaltres i amb els bra
cos estesos ens ajunta a tots en un
suprema abraçada.
Enyorem també tant com a ell .ils
companys que ni volguent ho els és
donat d'acompanyar-nos en aquest ac
te, que us estimen com nosaltres mateixos i que amb la pensa i el sentiment s'ajunten a la nostra festa.

Fulletons de JUSTÍCIA SOCIAL

H. G. WELLS

Esquema de l'Hisi^
ria Universal
(RESUM I FRAGMENTS)
Per C. Rofcs
ELS ARIS
Els poemes èpics ens mostren els
grecs quan. encara no coneixien l'es
criptura ni el ferro. Eren nòmades
que en trobar viles civilitzades ,-cien
ocasió per robar i les hi feien la guerra. Els guerrers primitius de l'Iliada
no tenien disciplina ; es barallaven
com volien; eren guerres individuals
les que feien. Empraven els carros tirats per bous i solament utilitzaven
els cavalls—que feia poc que havien
adoptat—pels carros grossos. Abans
de començar la guerra es reunien els
vells i els caps de la tribu i designa
ven un rei sense fixar sos poders.
No hi havia lleis i la costum governava.
La vida social dels grecs girava a

Res mé^ Mestra Rusiñel, {tolíem
dír-foi, ^tfgueut segur i "eternament
guattleu en el íagrari dels vostres íntims records, que amb l'acte d'avui és
tot el poble qui us ret homenatge de
gratitud i estima, i per aquest poble
que us venera, jo per un sol instant
me'n prenc la representació i us prego volgueu estrènyer dintre les vosties les mans rústegues però expresivos d'un home que, com tots nosaltres, amb e<l treball viu i amb el cor
pensa."
llililllllUllllillí'IUl'ili!

JUSTÍCIA SOCIAL vol con¿ixer tots els
conflictes del treball per defensar les reivindicacions obreres; vol estar assabentada de total tes Injwtide« per proclamar els drets de Fhòme i vol donar a
con¿ixer tots els actes de propaganda i
organització que es facin en les diverses localitats.
COMPANYS! ENVIEU-NOS-EN NOTA
SIA FETA DE LA MANERA QUE ES
VULOUL

ta üiti!
ü: mitt
Esser intransigents en tot allò
que s'oposi als principis i a la
tàctica del partit.
Ésser incansables en la propaganda de llurs idees.
Ésser enèrgics en la defensa
de les mateixes.
Ésser estudiosos.
Ésser forts davant de tota mena de contratemps i adversitats.
Ésser esclaus de les obligacions que contreguin.
Ésser conseqüents and) el que
prediquin.
Ésser actius i diligents en tot
el que se'ls confií o es proposin
realitzar.

Ésser, amables amb els companys als qui procurin convèncer. ; • .--¡V .- ', /'V,'- • ;
Ésser inflexibles amb els que
tractin d' enganyar a la classe
obrera.
Ésser altius davant les persecucions de la burgesia.
Ésser persévérants en la tasca
emancipadora.
PABLO IGLESIAS

Gemegar, plorar, resar: tot és
igualment covard.
ALFRED DE VIGNY

l'entorn de llurs caps de pobles. El
palau del chef era el lloc on tothom
anava per celebrar la festa, per sentir
els bards i per pendre part en els exercisis esportius. Els artesans d'aquell
temps s'hi reunien també. Entorn del
palau s'hi trobaven les estables de
bous í cavalls. La gent del poble doçmia a qualsevol part de la mateíx%
manera que ho feia el seguici ;:-a*î*
senyors feudals en l'Edat Mitjana i
ho fa encara el poble en la índia. El
règim de la tribu era comunisme patriarcal. Els individus sols posseïen
objectes personals. Els boscos i riberes no pertanyien a ningú.
Sembla que les primitives tribus
àries no estaven dividides en llars familiars, sinó que formaven una gran
família, en la Dar de la qual si reunien
centenars d'individus. L'Estat era un
conjunt de tribus.
En la comunitat india es troben encara aquestes grans famílies humanes.
Allí, tots els que estan sans han de treballar i portar llurs guanys a la comunitat dels que en participen les persones febles ; tothom rep el mateix
tracte i tots s'anomenen germans.
S'estalvia el calçat i els vestits els
que es trasmeten de vegades d'una generació a una altre. Cada gran famí-

hombres, y no debemos olvidar que se
ha hecho conjuntamente, y que cuando se combate públicamente a un
hombre representativo de un partido
Copiem de "Ei Socialista" del dis- «e hace más daño al partido que al
f'-¿tH+.~*JH±í
, í .,£».«•••• i»,4¿ _.
sabte passat aquest article, noblement hombre; el hombre se va y las ideas
quedan, y cuando la duda y la ironía
inspirat, del company A. Barberà.
han envuelto a los dos, quien recoge la herencia de frialdad y de desconfianza es la idea, aunque la encarHace pocas semana«, nuestro fra- nen después hombres de pureza acriternal colega "Justicia Social" se la- solada.
Precisa, pues, que rectifiquemos; el
mentaba de la frialdad desesperadora
con que son recibida« por la masa camino a seguir es, ante todo, el de
obrera de Cataluña y por la clase me- propagar y defender los ideales sodia las enérgicas y perseverantes cialistas. Con criterios hermanados,
campañas que contra la vida cara y la aun estando di&persos, podemos en
crisis de trabajo ha venido, acertada- poco tiempo hacer una labor gigante.
mente, haciendo "Justicia Social", y Cada vez que la vida me depara el godecía el compañero autor del trabajo ce de conversar y fraternizar con caaludido: "Tenemos que crear una opi- maradas de algún grupo socialista dinión que nos escuche y nos siga; no ferente del grupo al cual estoy afiliadebemos desesperar ni rendirnos, y lo do, hallo tan pequeña la razón de no
que tenemos que hacer es darnos estar unidos, que me hace esperanzar
cuenta de que hay que crear una opi- días de aproximaciones prometedores
nión democrática, que no existe hoy, de triunfos.
Cada día nos trae algo de vida nuesegún vemos."
va;
no queremos ser tradicionalistas
Esta es la verdad, y por serlo, no
ni
conservadores
de moldes viejos.
sirven casi de nada los esfuerzos giAfortunadamente
para
nuestros ideagantescos de un puñado de hombres
de buena voluntad, que con su talen- les de libertad se va notando en el
to, puesto al servicio del sentimiento ambiente de Cataluña una serie de
liberal, tratan de señalar al obrero ca- síntomas qeu llenan el alma de bellas
talán, a todos los productores de Ca- esperanzas. Compañeros de "Justicia
taluña, los medios que han de emplear Social": Vuestro número último mepara dignificar su vida de ciudada- rece mi felicitación más entusiasta;
nos. La prédica cae en desierto. No éste es el camino ¡propagar el Sociahay opinión; no somos leídos; no son lismo en Cataluña; mañana, tal vez,
escuchadas las voces sinceras de los siga "La Publicitat", que viene hacompañeros que escriben, y al reco- ciendo una buena labor, y si unos y
nocerlo así tenemos que admitir que otros ponemos toda nuestra fe y nuestra honrada voluntad en la obra que
el mal peor radica en esto.
¿Qué medio hay para vivificar y nos es común, veremos crecer este esdesterrar para siempre este estado de tado de opinión que hoy lamentamos
anquilosamiento? El pueblo catalán no exista, y que solamente se puede
es tal vez uno de los pueblos más apa- crear arrinconando para siempre la
sionados de Europa. Nuestras multi- labor disolvente y antiidealista, que
tudes son tan impulsivas y sentimen- durante años y más años se ha venido
tales que, por poco contenido demo- haciendo en Cataluña contra todas las
crático que vean en una doctrina y en tendencias izquierdistas, llevados del
los hombres que la propagan, arde afán de un más allá, que es infantil
fácilmente »u alma colectiva, y, sin analizar, porque ante todo, necesitaembargo, cuando se les habla en so- mos poseer el objeto del análisis, que
cialista parece que no tienen oídos o en este caso es la opinión que deseamos formar.
que no tienen corazón.
¿Por qué sucede esto? Creo firme^
A. BARRERA BLAS
mente que el mal está en que no se ha
hecho una acción tenaz, robusta y
continuada, encaminada a crear esa
opinión que hoy hallamos de menos.
Aquí ha ocurrido lo contrario de lo
que precisamos. De todas partes han
salido constantemente vocea y dardos
contra los ideales socialistas. Desde
el escritor clerical al extremista de
izquierda, durante años y más años, se
ha venido ridiculizando a los hombres
dirigentes del Socialismo, haciendo
uso de toda clase de argumentos, más
o menos nobles, y esta labor de negación, que ha durado lustros, no ha pasado baldíamente sobre nuestras multitudes: se dirá que no se ha combatido mucho a las ideas, sino a los

Esdardenyes EL CISNE. Són les que duren
més. Exigiu aquesta
marca

"EL MAL PEOR

Per causes alienes,
ens és impossible inserir la ressenya de
la conferència que el
company M. Serra i
Moret donà en el Casal Català de Buenos Aires.

lia té un sacerdot que coneix els ritus i viu molt sobriament. Les cases
que tenen servei el consideren coin
si fossin fills propis, i les famílies que
tenen preceptor fan que, aquest ensenyi també als altres nois del poble.
Els nens de les castes inferios són
admesos grat«itli»enÍ;,a let cltaws.

Àq«fl*lí ifwaanoT " és tambl pels
foiastènfe C<*8#titu«ix tut áeure pel
cap de família oferir un àpat a tot
j«»trangéí» que ' es pf esètrta abans del
mitg dia.
Costums semblants es segueixen a
la Xina í HP Extrem Orieét.
ELS POBLES HELENS
Els helens a qui nosaltres coneixem ordinàriament en nom de grecs,
es varen extendre a més de la Grècia per les isles del mar Egeu, les costes del mar Negre, l'Àsia Menor i el
S. d'Italià. Ja a l'any 735 a de J. C.
començaren a colonitzar Sicilià on degueren competir amb els cartaginesos. Així mateix fundaren la vila de
Marseli* fn} el lloc de una antiga colònia fenicia. I a nostra Catalunya
desenvoluparen una valuosa ciyilització de la que queden restes a Ampuries 1 èri molts altres indrets*.
En rigor els grecs no fundaren una
civilització com les que creixeren

prop del Nil o en la Mesopotamia.
Els grecs, barbres, trobaren ja una
civilització amb ses ciutats, agricultura i quins habitants sabien ja escriure. Els grecs destruïren una civilització (recordem el que hem dit de
Creta) i sobre les ruines en bastiren
una altra. Per això no passen per la
fase Estat-temple. Per ells el temple
al començament era un adornament, i
les muralles una cosa superflua pel
temps de pau, per quin motiu s'establiren en ciutats obertes.
En alguns llocs com a Esparta els
individuos vençuts de l'antiga raça
esdevingueren esclaus. Els grecs que
posseien les terres els feien treballar
i ells es dedicaven al comerç i dirigien les construccions navals. Altres
ciutadans lliures pobres es dedicaven
a diferents arts mecàniques i alguns
remaven a sou a les galeres.
Els sacerdots no tenien a Grècia
l'autoritat i prestigi que posseien a
Egipte. Aristotil en sa Política els
considera com una classe de funcionaris. Tot ciutadà havia de servir
com a guerrer en sa joventud, podia
esdevenir home d'Estat en sa edat
madura i ésser sacerdot a sa vellesa.
Els grecs d'aquella època vers l'any
1000 a de J. C., com la major part

Yfrrr?- f*r •s*mp¡pr
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Els «nins iKtin n tai
Colliu! ne inest null islil Misât g«la
Company; Si sentiu ies inquietuds que dignifiquen la
condició humana deis oprimits, propagueu
JUSTÍCIA SOCIAL
periòdic socialista català.

L'obrer que no
treballa per la seva emancTpació
a j u d a a fer esclaus als seus propis fills.

Ib
1

Advertim a tots els nostres suscriptors que si en
vèncer llur suscripció no
la renoven oportunament
trametent el seu import al

Dr. C. Hofes. - Ciana
Tels serà cobrada tota una
Banyada per mitjà de gir,
¡[carregant-los, demés, les
¡despeses.
'•' v,.*.*-:

detls orientals, estaven aficionats a
consultar als endevinadors allò que
levien fer. Bis oracles que es situr
vén en general en les trombe» doll
herois deien interpretar el deure, o paraula dels difunts, com avui es diu,
la "voluntat de Déu".
El poble grec a diferència del jueu
no tingué profetes, ni conegué un Jehovah que governés el mon. La única
semblança que hi pogués haver entre
ambdós pobles fóra la sobre-estima
d'ells mateixos envers els altres pobles. Recordem que els esclaus i forasters de les ciutats, que moltes vegades formaven la majoria, no eren
ciutadans a Grècia, ni gaudien per
tant de llurs drets. Aquesta distinció
encenia en els ciutadans un patriotisme exagerat, a quina cosa contribuïa
el confinament en que es veien subjectes les petites encontrados que cada una formava un estat, degut a les
montanyes i canals marítims que
fragmenten la Grècia. Aquesta gran
divisió en petitíssims estats, algun«
dels quals no tenien més de alguns
quilòmetres quadrats de terra amb 50
mil habitants, aquesta persistència
dels petits estats no es troba en les ,
civilitzacions estudiades de l'Egypte,
Sumer, Xina i la índia.

J U S T J G í A ¡SCXMÄL

Les lletres i Lletres al Director
I e s d è r i e s Notes de Aitges
? Notes marginals
' Josep Puig ï Boeefl fia publicat ua
íllibre, mig en prosa mig en vers, tlItulat "Poema pastoral". Va exornat
per Nicolau Raurich.
Es llàstima que En Raurich hagi
esmerçat aquest treball per un llibre
com "Poema pastoral".

—"Chocolat Kiddies", ¡l'espectacle
de negres nordamericana que ha actuat a l'Olympia, és un espectacle
magnífic i altament artístic. No solament és interessant pel seu exotisme,
sinó per l'esperit i el refinament d'aquells artistes color de xacolata. El
"jazz-band", sobretot, és una delícia
dart; tots els onze músics del "jazzband" són uns veritables artistes.
j

Hi ha entre el ram de ¡pescadors de
aquesta costa un malestar gran pel
mal que s'etti fent por part d'algunes
embarcacions que porten motor i pesquen en el-tro*-anomenat "Brut", que
és 1 alguer on ni «rien el» peixos.
En aquest mar que des de fa molts
d'anys està privat d'anar a ¡'arrastre,
cada dia es sent el soroll de les dites
embarcacions que «'emporten la pesca privada i destrueixen les cries qu«
íes embarcacions petites miren i respecten.
Donem doncs un crit d'alerta als que
estan -encarregats de -la vigilància per
tal que vegin de posar-hi remei i castiguin els »incomplidors de la llei; car
»i no es la així veurem aviat coin efts
pobres mariners qui no disposen d'altres mitjans .més que de la força de
llurs braços queden en la més espantosa misèria. Si hom continua pescant
així, no fóra res d'estranyar l'aparició d'alguna empresa de les que arriben sempre en el moment propici per
enriquir-se tense escrúpols de cap
mena.
Pere CURTI AD A

— Arreglades a l'escena lírica perì
Luis Capdevila, aquest any s'estrena-1
ran en e'1 Teatre Líric les obres de ;
Santiago Rusiòol "L'alegria que passa" i "Pati blau", la primera amb mu—Josep Maria Junoy cada dia és sica del Mestre Enric Morera i la se- \
més genial. Indubtablement, al món gona del Mestre Obradors.
Al Teatre Olympia tenen ganes de f
no hi pot haver cap escritor millor
que ell; només un talent previlegiat estrenar-li "La Mare" en òpera.
com el seu pot escriure coses subli— Santiago Rusinyol ha rebut una f
mes com les que ell fa. Mireu, sinó un
"Les idees i les imatges" de la setma- sol·licitació per a que permetés trana passada. Porta el títol "Encara duir al portuguès dues obres seve.
Russinyol ha donat el permís.
una falsa apariencia", i diu.
"Els bigotis no fan el cavaller,"
— Tornem a tenir Teatre Líric caJa està. A veure, quin altre savi que
S r. Director de
el senyor Junoy pot escriure una una talà. Avui debutarà al Teatre Tivoli,
JUSTÍCIA SOCIAL
cosa així?
. >
; ¿
amb l'obra d'Amichatis i Gastó Mantua "La Marieta de l'ull viu", l'obra
Present.
—La Biblioteca "Virolet" ha publi- teatral que tant d' èxit ha obtingut,
Distingit Sr.;
cat una traducció catalana de "Genomusicada per Enric Morera
Vaig llegir la gasetilla de propaveva de Bravant", de Schmid, deguNo volem dir res d'aquesta tempoganda del meu llibre "Articles inèda a la ploma mestrívola d'En Joarada de Teatre -Líric. Recordem mas- dits", publicada al vostre setmanari,
quim Ruyra. Es tma tradubc|ó magsa e] fracàs de la passada. Tant- de bo i ho agraeixo.
nífica, superior a l'original.
aquesta fos un èxit í
j
He llegit la nota. que publiquen en
—Al Romea s'ha estrenat la comèel número 115 relativa a la susdita gadia, en do* actes de LJuis Capdevila LA "REVISTA DE CATALUNYA" zetilla, i ho lamento.
"La tranquilitat.—Cafè". Es d'una
Dec íet-voa avinent pel vostre goS'ha
publicat el número de gener vern i el del periòdic que dirigiu :
gran comicitat i les seves èsfeeaes es*
tan trobades. L'obra entreté molt, i ai- d'aquesta revista, orgue capdal del
• 1. Que el meu llibre, segoa» compensament català, contenint el se- promis de l'impressor, devia .haver
xò'eVeí%lS*4>Ma ef'éett avtkèr. '' :
güent ; sumari :,
eixit-a llum- el dia 10, però per causes
—Al Noveta-l« ha dottun**. ei-Te«tre
7r-a»'.rArarmn«·.ï-T}iftnyprai : J>*A propòsit contraries a U meva -voluntat mo l ha
Eclèctic, el qual ens ofrenarà el pri- de "Jo!" de P. Bertrana". Ferran Sol- sortit encara; ho farà, però, d'un momet«cicl«3d'Art Rus/r Debutà amb el devila: "El Romanticisme i el comen- ment a l'altre.
drama en quatre actes de Leónides çament dé la reinaxença catalana".
2. L'administració de les "EdiAndreiev "El "profesor ¿StorfcÇjífii". Carles Rahola: "Una autobiografia cions "Quatre Coses", de la coMecObra molí pessfeta, en'la tjíiail trion- del doctor Diego Ruiz. Pere Sanahu- ció de la qual forma part el meu llifa la vilesa per damunt de la bellesa ja: "Arnau Mir de Tost". Àngel bre, va fer el «ervei de propaganda
i là bondat, té els dos primers actes Aguiló: "Aplec de lletres íntimes a en aquella data, i per això va enviarencarcarats de tan cerebrals, però el Marian Aguiló". F. Valls i Taberner, vos (ella, i no pas "el senyor Es c lados segons són d'una humanitat i for- Pere Bbhigues, Antoni Rovira i Vir- san s" com vosaltres us haveu permès
ça i passió ben rares en el teatre. Ex- gili : "Els cants de gesta catalans". "supoear" amb una lleugeresa excesicel·lent obra.
(Enquesta.). "En la mort de Juli Ga- va, i lamentable), la gazetilla adminisSaludem aquest Teatre Eclèctic que rreta.—Cròniques catalanes: La His- trativa de propaganda que us haveu
ens porta obres magnífiques i huma- tòria i l'Erudició,; per Ferran Solde- servit publicar—igual que a tota l'alnes,
ae grans passions, veritables vila; "Les Lletres", per Domènec tra premsa.
obres de teatre. Creiem que fins ara, Guansé ; "L'Art",í^>er Joan s Sacs; "El
3. Que la susdita gazetílla noces
llevat del Teatre íntim, a Catalunya Teatre", per Prudenci Bertrana.-Lle- res met que el començament d'un ar—perquè encara que el cicle d'art rus tres al Diretftor.-4Sagiiao.~iNotuJ«s, tide auto-orític, dels meus ''Amticèes
sigui en castellà, s'ha tingut de venir per Melctor Font.—Els Pobles i e'ls in*dits"t ei ^ualr*v«uTà i& Ihim «ni-Ia
a realitzar-lo a Barcelona—no s'havia Estats, per A, R. i V.-^eridaíes5 Í pàgina-literària de "El Dia" de T«Revistes,
fet res tan seriós en qüestió teatral.
grassa. ' •

—Mateu Janés i Duran ens acaba de
oferir el ÏJibre de poème» "La vida a
contrallum". Està malt bé ; Mateu Janés i Duran és un bon poeta.
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Ja veieu, doncs, que abans de fer
afirmacions gratuïtes cal controlar-les
i no pas tirar aft dret coin he observat que és costum del vostre setmanari.
Pregar-vos que rectifiquesiu el to
humiliant per mi de la nota publicada en el num. 115 de JUSTÍCIA SOCIAL potser seria massa. Ho «foixo,
però, a la vostra consciència d'escriptor i de-socialista...
Maneu i disposeu dtíl vostre afm.
ESCLASANS

lim III Wilful
Examinant la situació de l'obrerisrisme català, hom reb en aquests moments una profunda impressió de
desencoratjament. Enlloc «om aquí és
tan funesta l'indiferència de les mases.
El Socialisme—doctrina per la que
em sento decantat des de que en conec les seves virtuts—no acava d'atraure l'interès dels obrera, i el constant esforç dels homes abnegats que
de tant temp« venen CHjns*gr«ts a propagar *èls ideals alliberadors no ha
assolit encara .la deguda eficàcia.
I mentre*í*ntr-el'pessimisme va en
vaint-ho tot, i cada dia és major la
decadència de la nostra classe.
O/uan serà -que sabrem redressar-nos
per treure'ns del damunt les marques
d'esclavatge i ens unirem tots per
l'assoliment de les nostres llibertats
integrals, socials i ciutadanes?
Emili VILASECA JUVE

[OAK SANTAMARÍA

demés de cuidar de la ve da i suscripció de JUSTÍCIA SOCIAL, admet suscripcions i anuncis a »Bella Terra»,
«La Novel·la Estrangera», «Lluita»,
«L'Esp>ort Català», «La Terra>, «Acció
Cooperatista» i «unia Catalana de F r>-ocamls>

Travesía dei Carme, 8,1.
GIRONA

MA V I D A
Tota la corresEN DOINA pondència de Re( Memories del Doctor Verdú)

dacció adreceu-la
a l'apartat de Correus 757,
Preguem als nostres sus-

EDICIONS DIAN
Petritxol, 5
BARCELONA

criptors per trimestres seserveixin renovar llurs suscripcions.

SETMANARI SOCIALISTA
2 . a è p o.c a
oèNGIES -LITERATURA 'ARTS

REDACCIÓ Í ADMINISTRACIÓ:

ÏHrtliiJt, IM,(topf!ifa). "IIHElUtt

¡UST1CIA SOCIAL és
Túnic periòdic socialista que es publica
a Catalunya* Teniu ,el
deure d'ajudar-lo.
oUSCWVIU-VOS'HI
personalment a ta redacció, o. bé trametent
Timport de Tabona"ment a Pathnhrístrador, amb segells de
correu, gir postal, etc.

P»KUS D'ABONAMENT:
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ELS QUE AJUDEN A "JUSTÍCIA
SOCIAL"
LI. C., 2 ; P., 2 j de Sitges, 10. Aquestes quantitat« ton les inserides en la
correspondència administrativa.
V., öiiAmies de Rubí, 11'25; J. P., 1 ;
J. A.,S-rR. R., 1; F. i.V., 1;-.J*R,, 3;
L. C., 2; M. C., 1; J. M. F, a,

ñaman; IIIIBÍIIÍA
Sr.! Ballester de Vilanova.—Rebudes 12 ptes. per la vostra subscripció fins el Juny de 1927.
Sr. J. Escarpenter, de Canet de
Mar.—Rebudes 16 ptes. per les subscripcions dels Sres. Moll i Marcó.
Mercès.
Dtf'-Srtges, 28 ptes.'qae es distribueixen en la següent forma : per a ajudar
a JUSTICIA SOCIAL, 10; liquidar
paquets fins al núm. 116, 15; per a Roc
Guinart, 3.
De Palahí, que ens anuncia que gira,
41 ptes, : 36, per exemplars de J. S. fins
d a r à J. S., 3; de M. P., 2.
el núm. 116; donatiu de LI. C., per aju-

Catalunya i Provindes:
TriíKstw, 750 P*et. - Mig any, 4'30 pies
Un any, 8 pies.

Bstranger:
Mig any, 575 pies.
Un any, 10'» ptes.
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TREBALLADORS1 '
Nosaltres som Ja vanguarda.
Cada un de nosaltres ha de
ser propagandista actiu organitzador de ¡a nostra classe, i s'ha de posar en relació
amb els companys per augmentar la tasca.
Devem capacitar-nos. Estudiar. En el Uibre i en la realitat, en la societat i en el
món.
Si volem influir més en els
destins de ¡a humanitat no
devem perdre un minut
Editorial Barcelonesa -Viladomat, 105
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En Modest Palahí

L L E GI U

Jòclol

®3m&ímmismmits;mmz:mm
Obrers de! campi
Líegiu i propagueu

EI llibre que tothom esperava:

"LA TERRA"

RUSSIA

SETMANARI POPULAR
PORTAVEU DB LA «UNIÓ DE RABAS AIRES DE CATALUNYA»

BARCELONA
líiiitiiiiiiiiiitiiiiiNiiniiiitiiittinfiiiiMiitiiiiiiiiiiii

Surí els dissabtes

là cts.

ACABA DE SORTIR

Una enquesta periodística

u

ïüitdiHíiWifrjdí:Cirtín,1U.

PER

•AXOBLOVA

JOSEP FLA
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: EDICIONS DIANA:
PETHITXOL, 5-- BARCELONA

(»ICTWITXOL,, »

3 PESSETES

íí

íí

Pavtawu d« la, Fideració de Coo
peraíivet de Catalunya,
APABBIX CADA QUINZENA

Obrers: Organitzcu-vos
i sereu ben forts.
.t.

Suscripció anyalí

4 ptes.

Mutt I ftbUHndi:
tan,Itte.-fluït

A. Esclasans: Articles inédits
3 ptes.
J; Folguera : Poesies S pts.
C. A. Jordana - L. Claveries: L'aneli del NibeJung
4 ptes.
J. Pia: Rùssia ... 3 ptes.
N. Rubió: Caceres * f Africa Tropical ... 12 ptes.
J. Santamaría: Ma vida en
doina
4 ptes.
F. A. Trabal: L' »ny que
vé
3 ptes,

