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Confiem que els nostres ectors els (orin càrrec del
esforç que realitza JUSTÍCIA SOCIAL substituint o
darrera hora els articles suprimits per ta censura,
amb nou orlílnal aprouat pel censor,
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Wilson
és mort El Govern Laboríffta
*»-

Woodrow Wilson acaba de morir quan ja feia temps
que sobrevivia a la seva obra—millor diriem a la sçva
predicado, car en realitat, la seva*obra ha estat mancada. Tots sabem en què ha anat a parar la seva famosa
Societat de les Nacions, que si no*és un mite, és, en fi de
comptes, un tinglado més del capitalisme internacional
per a la defensa dels interessos secular, no pas de le^s
nacions, sinó.de certs i determinats Estats. En aquest
sentit, l'obra de Wilson ha estat un gastament, un avort,
un magnífic fracàs.
>
.
Aquest resultat, però no prejutja pas l'home ni les seves" intencions, lloables per llur generositat i pel sentit
humaníssim, diriem religiós, queies inspirava. La seva
idèa d'un organisme internacional, supera^or dels antagonismes particulars i regulador dels drets i dels deures
de tofs í cada un dels seus components, no fou, certament una idea original, car de Ramón Lull ençà havia
germinat en la ment de molts pensadors. Però Wilson
cregué arribat el moment de posar-la en pràctica i, si n9
reeixí, no fou pas culpa seva; La Història, jutjarà el, seu
intent com un dels més ardits per ^ extendre a l'esfera de
les relacions interestatals els principis del dret Jde gents.
«El principi revolucionari de limitació i responsabilitat—escriu un articulista eminent del camp socialista,
l'Araquisíain—que en la política interna fou „iniciat per
Anglaterra en les seves lluites contra el parlament i la
réalésa i fou més tart secundat per França, assoleix amb
Wilson, el seu punt culminant de la política exterior,
d'Estat a Estat. I dins de cada país, aquest mateix principi trascendeix de la simple governació pübhca i envaeix
els domenys de l'economia privada. Així surgeix una nova legislació i uns nous costums socials que recusen la
-llibertat absoluta de l'individu i li imposen cada vegada
majors limitacions, â responsabilitats per a que el seu interès particular concordi amb l'interès col·lectiu». «Aquest
és també, en substància,—afegeix. l'articulista aludit—el
darrer principi jurídic del socialisme».
Wilson és mort. Un dia fou en què la seva veu de pau
i de germanor només era escoltada pel Socialisme internacional. Quanti capitalisme pretengué fer-se-la seva—
per a anorrear-la, naturalment—tot el seu encís s'esVaí.
A despit de tot, aquesta veu repercuteix encara amb tota
la seva puresa i generositat i la Història curarà de àir
que fou la veu d'un precursor, que, per la mateixa força
de la seva sinceritat, no s'ha perdut en el buid.

Una Ddnrücló
He sabut que alguns dels metges
del «Cps d'Higiene de Ja Prostitució»
havien sentit ferida llur susceptibilitat per un dels meus anteriors articles. Ho deploro molt sincerament 1
de bona gana rectificaré la frase o
concepte causant d'aquest disgust,
car la meva intenció, amb aquests articles d'Higiene Social, no és contra
els facultatius d'aquell cos que amb
tota bona fé i conciencia professional,
que oree absoluta per part de tots,
porten a cap una tasca ingrata, els
efectes de la qual no compensen els
esforços llurs. Per a ells, doncs, tots
els meus respectes i cordialitat.
Allò que jo vinc a combatre són
els mateixos principis d'un sistema
del q*e Flexner, després de. la seva
enquesta per les ciutats d'Europa, ha
pogut concloure que era inoperant
en quant a ordre públic i positivament nociva en quant al problema de
la morbilitat veneriana; es la constitució medic-polieSaca d'aguesta organització que deuria ésser exclusivament sanitària; és la dinàmica tortuosa que segueix en virtut dels manaments de Reglament i que la condueixen a fins insospitats; i és finalment, la base econòmica, inmoral al
meu entendre, sobre la qual aquerta
organització reposa i es debat,

Dr* Muntanya

El I6ÜÍ UDÌ [imi
La óampanya que està fent ¡el nostre hebdomari dirigida pel company
doctor Emili Mira, contra la gran vergonya de les barraques, perill evi-'
dent per la salut pública i afront escandalós a la dignitat dels que hi han
da viure, ha tingut el seu ressò.
En els centres culturals i socials
han estat molt comenfcits els nostres
articles i la enquesta que ha obert
JUSTÍCIA SOCIAL. Externament, aquest ressò ha tingut múltiples manifestacions en la premsa barcelonina.
Primer, foren els notables escrits del
Dr. Venrell a «El Noticiero», després
un extens i documentat article del
periodista1 Miquel Capdevila publicat
en el «D'aci i d'allà» del passat més
de gener, darrerament en un «Pòrtic»,
de l'excel·lent escriptor que signa
Juan de la Siena, a «La Tribuna». Tenim noticia que pròximament ^Acadèmia d'Higiene ó> Catalunya» episagrarà una de les seves »eunion's a
tractar d'aquest asumpte.
Darrerament, el nostre company
Joan Sacs, ha publicat, amb el mateix
títol de «Barracòpolis», un magnífic
article a «La Publicitat».
Malgrat de toi això, es resoldrà
d'una vegada aquest angoixant problema? Creiem que no. Els qai ho podrien fer s'estimen més resoldre altres coses!

El company Ramsay Mac-Donald sén veurà un bull... o dos.
SINDICALS

DEL10IEH1
Els moments que atravessa l vitat per a organitzar els sindiorganització obrera de Barcel
cats d'una manera seriosa.
na, són moments d'extrema g:
Però, per això és iadispensavetat í contreuen una responi
le que els companys que són
bilitat incalculable tots aquell
>ns i rectes, de Barcelona, que
homes de capacitat i d'inteMíí| ,$ra es desentenen de tot, surtin
gència que, tenint un deure pe|| a desenrotllar la seva tasca. No
acomplir en; els organismes'proii hem d'oblidar que si els obrers
letaris, no ocupin el seu ílr ' miren amb indiferència les nos- !
permaneixent apartats, per f,
1res coses (que són les d'ells j
tiguejament o per pessimismi 'mateixos) és perquè han perdut
del lloc que els està encomana! Í9 confiança en llurs directors.
Si tots els homes de bon
Els dirigents dels Sindicats
tit, avesats a plasmar les rei
han fadigat massa als seus adtais pràctiques en vistes a ft
herits amb vagues excitacions...
ideals, i evidents de l'actual
Í cptitzacions, al cap d'avall per
tat de coses no fact, on
no averíçar un sol pas, sinó, pel
d'optimisme i surten, de l'osfcv, 'contrari, arribant fins a provocisme a que ells, voluntàriament, car i exigir la disolucïó dels seus
es varen imposar; si aquest 'es- organismes en moments de màtat de postrado que ho envaetífe xim perill. Es creuen, doncs, entot i del qual tants amics Í ganyats per aquesta gent de
companys nan estat víctimes^ «principis» i no volen sapiguer- '
•
no desapareix per compta^ hi res.
obrint un marge a l'esperança/
Els treballadors de darcelonà
d'un millor temps, amb energia, ens hem vist defraudats en les
esperit de sacrifici, optimisa» »ostres aspiracions, í per a orcreador i entusiasme de la llui- ganitzar fermament els sindita; si aquests homes, repetim, ají cats, cal que surtin homek serioaquests companys, que tenett sos, de moralitat, i reconeguda
una concepció clara i diàfana di solvència, grats a l'opinió i meles .coses del moment, no surten reixedors de la confiança de
a l'actuació pública i es posen tots els obrers.
al lloc que els pertpca en les or
Anem tots plegats, doncs, a
ganitzacions, no serà possible reorganitzar el nou baluart d'orque les'multituds obreres, tan ganització, per a recullir les asaimants poc temps ha de la. s®* piracions de tots els proletaris,
lidaritat de l'esperit societiurty fent que sigui l'esperança per
reaccionin de llur excepticismí l'adveniment d'una societat noi de llur angoixament.
va. Les tàctiques passades, el
Aleshores, tots, uns i altres* sistema d'organització passat,
haurem contret una responsabi- HO satisfà els treballadors, no
litat que, malgrat no volguem^ pot satisfer-los, no hi creuen.
caurà sobre nosrte. Els mp*4 El donen per fracassat.
ments són decisius. No són pas
Els fets esdevenen d'una mapas aquests, moments d'in'
nera qus no dóna lloc a dubtes:ció i de deixar les coses al Tjàj| O directament i a l'esquerra del
temps, nò. Són moments de mà- socialisme, o,al reformisme, i a
xim deure social, en què els in- la reacció; o revolució o contràdiviuus han de definir llur acti- revoludà; o a la dreta o a l'estud i marcar noves línies a se-, querra; o amb les classes trebaguir.
, j lladores ó contra elles. El pas
L'horitzó està prenyat de ne-i , evolutiu que un sector del sogres nuvolades que menace^' cialisme (reformista) ha donat,
tempesta. Cal que els homes que-; dona la pauta a seguir per la
siguin quelcom, i pensin amb. . burgesia europea, que es posaindependència, diguin clara-t rà a l'aguait per a que aquest
ment, tot el seu parer. Els fets! socialisme fracassi tot el més
esdevinguts internacionalment j aviat possible o per à que
marquen una ruta vers l'esquer-; sigui com més reformista mira socialista de tots els produc-: llor.
tors,empesosper la política reac-j Que els homes de l'esquerra
donaria i cal que els treballa-! del Socialisme ho tinguin en
compte i que les organitzacions
adoptin una posició clara i ter-, obreres, conseqüents amb els
minant amb plena consciència j seus idearis i objectius, sàpide Hut misió. No podem ésser \ guen complir la seva missió hispas una excepció de les demés 'tifrits.' ' ' . • - . - . » • < • •
nacions.
¡
x
FrancMc Gandia
Han d'anar à la reconquesta
total i immediata dels seus objectius, fugint de reformismes
que capen l'activitat dels homes i
que cerquen el millorament de
les classes productores, i, fugint,]
Si ets conscient veuràs
també, dels revolucionarismes ( clarament
el czüní del teu
estridents i inútils que han fet! deure:
que les organitzacions obreres!
a home, bas d'ésvisquessin trontollant com fins J %serCom
socialista.
ara. Cal doncs que no ens ador-i Com a obrer, sindicalista.
mim en la faramalla de la reto»
rica i despleguem la nostra acti-

CRÓNICA HEBDOMADARIA

Política internacional
Els «Amies de la Rússia Soviètica» hom rebut com a prosent de Nadal uns
eärnets que contenen 48 tickets da 10 centaus americans destinate a proporcionar altres tants repassem a alemanys famolenca. So'ns recomana que omplim el carnet amb tota urgencia parque »on vint milions que pateixen fam
i qué esperen el nostre auxili.
Avesats com estàvem a sentir parlar de la fam de Russin, resulta nua paradoxa que els agents de Rússia ales Amériques os preocupin do socórrer ala
alemanys. En el no»tre pals on la gerraanofllia va arrivar a ésser una malaltia, tothom va enterar-se d« la misèria de Rússia i ningú es dóna per entorat
de la misèria d'Alemanya, lia un altre paradoxa qjio HO podem capir, molt
més si tenim on compte 'que els alemanys que més pateixen són els congèneres dols germanòfils d'aquí, e« dir, els rontistes, els menestrals i els bou senyors amics del govern i de l'ordre.
Aixís i tot cal no tenir sensibilitat per a no comrnouro's davant de la tragèdia alemanya que palesa lá perversió i la maldat,del règim capitalista/Examinada somerament bastarà a donar-nos idea de les garanties que ofereix el
sistema «conónrie actual el qual molts consideren insustituible i inperfeccionable.
Ta dir-ho el comte Westarp, lider dels «junkers» en el Reichstag:«—Tindrem els graners plens i ens morirem de gana»—. Eo efecto: la eullita de 1923
és da les millors qiw s'han vist a Alemanya. Hi havien 827.K74 hectaris mos
que en 1922 sembrades de blat i el poc quo mancava por a satisfer les necessitats del país, va importar-se. Com que les provisions do carn erm» niés escasses, va suplir-se la deficiència, important un 35 per cent més do carn quo
en 1022. Els aliments, doncs, son més que suficients, abundants. Que os ^o
que priva a nrfnosts aliments d'arrivar a les boques nm.'ssitadosy
El 24 d'octubre darrer el govern (loi Roieh declarava oficialment que hi
havia blat de sobres per a passar l'hivern i que tonia el control ¡issogiirat i ois
municipis podien disposar de blat por al consum, als prens dol dia. Eu efecto;
malgrat la inevitable tendencia a l'agavellainmit, ningú os queixa d'exeassotat d'articles alimenticia sino de falta do mitjans por a adquirir-los. Montre
les premses anaven vomitant paper moneda, els aliments fent inaccessibles.
Entre el moment ;d'e»tipular al jornal i el moment do cobrar-lo, hi havia uua
diferencia fabulosa que quedava integra a favor dol patró. Kutroel moment de
cobrar el jornal i el moment d'invertir-lo en articles de necessitat, íil havia
una altra diferència q«« perdia igualment el treballador. S'ha arruinat al rentista arruïnant el crédic públic; però ningú més que el treballador haurà pagat a la-llarga la derrota d'Alemanya, les reparacions, i la famosa resistencia
passiva.
Era (¡o que e» tractava de demostrar. El capitalisme no admet transacció
en matèria de perdre. HI dia que la moneda alemanya va començar a perdre
valc* podia profetitxar-se la ruina del crèdit públic i l'anulació de la moneda
circulant. D'altra mantra les pèrdues s'haurien repartit entre rics i pobres i
aquest tto era el tracte. A cada u el que sigui seu: le» pòrdues do tot origen i
de tota llei, són ßels pobres; els beneficis són dols rics, vinguin d'on vinguin.
El crèdit descansa aobrolla riquesa i os una extensió més o ini>uv» roal de
si mateixa. Els que viuen dnl crèdit o de la renda, viuen degnici;) i d'almoina.
El noble, el general, la vidua, que harén la mà a la porti: d'nu baznr són molt
de plànyer per.1» mi*»ria que passen, però no han canviat do professió. Es
feien lail·liisiód'éiser rics i dospreciavon els treballadors. Ara podrán comprobar que els únics que fan caritat són ois treballadors. Fis trehtilladora tampoc fan res més, »bans els mantenien ou una somiopuloncia. També els podran mantenir ara en la misèria.
Poca visió ha de tenir el quo no comprengui quo on oi règim actual,«!
capitalisme bado sortir indemne d'aquestes probos, líes U costa du sacrificar
milers de pacific« rentirtes i patits burgesos i d'absorvir cl« intuivi« dols treballadors. D'això-els nostres gernmnofils no so n'han entorut. Ells tciboii quo els
russos varen desposelr brutiílment a labupgoïua, poro no suben (pío oí capitalisme alemany ha fot on pocs mesos un nombro major de victime«. La meravella inaudita del d»acens dol mark no els hi permetia de veure qiutcom més
inflnitessimal ers.^1 valor de la moneda circulant méses robav« ul.-i quo havien depositai llur confiança an el crèdit públic i havien ofort prudentment
llurs pobre« reserves a la nació capitalista i devoradora.
Ara que la operació é§ feta i «c sap qui paga la desgracia, oi Govern dd
Reich s'ocupa d'estabilitzar la moneda i de garantir <•! seiiienma·i'/i·'^·'f'^^ <•!
ministre.de finalices, Dr. Luther, oi paper moneda en eirrulació es de
2.400.000,000 marks or, dividits com segueix: sentemnàrk bitllets j.-¿oo.boo.ooo:
reichsbank bitllet«*,. 4tO.ÒOO.OOü; emprèstit or,:i00.ooO.O,>0; i bitllet* suplementaris, 500,000.000. El paper'moneda en 1913 ora de 1 .ÍW.OOO.OOO marks o r i o l
total de moneda on circulació de 5.500 a ß.OOfl uilions marks or i e* cukula quo
pera satisfer les necessitats comercials future« bastará una circulació inferiora cinc fall milions de marks or.
Amb aquestes garanties, àrab los noves estipulacions on motoria do reparacions i timb la confhtnoa que inspira l'actuació del govern sooinlista nuglòs,
<el mercat intarlar reacciona lentament i cl treball augmenta, l'orò la misèria
queda. Dels 353.000 infants que assisteixen a los 65;) oseólo« primarios do l!wlin, os calcula que un 40 per cent hi van sense, esmorzar. Dols 87.000 estudiants que nodreixen les universitats i els 23.500 do loa esculos tí'uiqmw, un
30 per cont opeas pot proporctómir-so alimentació suficient I darrorn d'ollH
queden milers de families ineptes pol treball i llonoudos u la misèria, i vint
milions de treballadors que no podeu amb llur guany satlsfor los m>''s estrictos
necessitats.
Gai ajudar a Alemiinya cotn forn els «Amics do la Russia Soviètica» i pnr'tlculBrmciitials obrers d'Alemanya com fala Federació Sindical Internacional d'Amsterdam. Però l'ajiida més positivai efieuç hon do donur-lrf els socialistes anglesos, francesos, italians i belgues. Aquests no donaran onntat, però faran Justicfa. Quan les tropes d'ocupació do ia Ruhr s'apoderuveu do los milios i de les fàbriques, hom podia creure que Poiucaró i Theuuïs, M'guint llur
aberració nacionalista, acabarien por ésser ois providencials executors do la
justícia de les reparacions. Peróni ells, ni cl Reich tenien ganes' do perjudicar als excel·lents propietaris de la gran producció alemanya i tot híi »cabut
feliçment. Els soeialistos han-d'explotar aquesta lliyó do loa tropos Invasores.
Sí oli beneficis de la explotació es destinou a reparacions no podrà pas dir-so
quo no les pague n els treballadors, els quals d'una tnanora'o altra han do |t;i.gar-los; però si os troba la manera de reduir ois beiioficis dol capita Usta, sVs
;talviaran de pagàr-les dagues .vegades. I tautumteix,, si ois capitaliste« lum
llençat barroerament a la misèria ah pobres rontistos i fiadors dol crèdit públic, just fóra que aquests s'exercitessin en la tasca do desbancar ois .capitalistes i propietaris implantant un rógirn eu oi qual no fos possible uu oug;u¡.v
col·lectiu de tanta trascendencia i de tan tristos efectes.

M. Serra i Moret.

Aquesta fulla és un camp obert, i accepta la col·laboració
de tots els homes d'idealitat generosa,. Dels articles signats en són responsables llurs autors '
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E! setge del rapitaUnt
Desprésjk tant de temps, de tants d'esforços ã ¡J ZSZ ••
J^ ^rtSTI- Per a combatre el règim capitalista, sonnen descoratjadorsTels guanys obtinguts a casa nostra. Comparem-los amb
els que han aconseguit els obrers d'altres pobles i compeñdrem là
nostra desolada situació. En Hoc cpjn aquí trobaríem tant» d'obrers que confonguessin el problema social amb una senzilla qüestió de sou i de jornada, que son els objectius més primitius, materials i en certes ocasions els més vulnerables que pugui tenir el
proletariat.
Corn que la voluntat i el sacrifici no han mancat, la nostra
opinió, es la que es va extenent cada dia, que els nostres obrers
han sigut víctimes d'una equivocada orientació.
Cercant una visió més ampla de la qüestió; nosaltres veiem la
lluita del capital i el treball, disputant-se el domini de la societat,
semblant a la de dos exèrcits que es disputen el domini d'un territorri. Partint d'aquest punt de vista, Finieres dels treballadors, que
son els desposeits, i per tant els atacants, radica en desenrotllar
una acció de màxima efectivitat per a pendre a l'imperi del capital,
una per una, totes les seves posicions seculars, assetjant-lo sense
impaciència però amb seguretat, i perseguint-lo fins a l'últim reducte.
Ära bé; si la societat forma un conjunt de valors variat i complexe, no poden els treballadors apoderar-s'en seguint una tàctica
unilateral, sinó múltiple i abundant de solucions. Cal desterrar les
teoritzauons dogmàtiques i estretes; cal no oblidar que la societat
no arribarà mai a organitzar-se com una caserna o com un sindicat. Àdhuc imaginant' que arribéssim a ' assolir una estructura social perfecta com la d'una màquina necessitaríem encara ungir-la
amb Foli de l'esperit perquè la màquina marxés i es conservés.
Algn potser creurà que, una vegada més, fem retret als obrers de
que no s'hngin preocupat de certs problemes morals. No; nosaltres, en tot cas, pobriem fer retret de que els obrers catalans no
s'hagin interessat mai de tot el conjunt d'elements que integren la
societat, alguns d'ordre espiritual i els altres d'ordre material i
econòmic. Quantes vegades no hem vist com es confonia llastimosament el capital ambJa producció? Això vol dir que, àdhuc aquells obrers nostres que sostenen que el seu problema es solament econòmic no han sapigut pas veure'n tot l'abast. Cal que l'obrer sàpiga que el seu patró no ho es pas tot, ni tot li pot donar,
damunt d'ell hi ha l'Estat amb el qual, sobre tot a casa nostra, «no
va pas sempre d'acord i que l'Estat sovint depèn encara d'altres
estats, pels compromisos que creen els tractats comercials i les
anomenades «altes raons». Això fa, per exemple, que una resolució d'uns cotonaires del Nord-America, pugui fer ballar al so d'una mateixa música el nostre obrer, el nostre patró, i el nostre Estat. Per això ca[ que l'obrer es preocupi en 1 aspecte econòmic de
tot allò que pot ésser causa de la seva prosperitat o de la seva misèria.
Cal també reconèixer que en la societat existiran sempre, en
una o altra forma, demés dels problemes econòmics, altres problemes morals i polítics, per a tots els quals es necessari que aportin
solucions els que vulguin instaurar un règim més just; per què,
tal com estan avui resolts, no son res més que baluarts dei capitalisme. I bé, no sembla un contrasentit que hom pensi aconseguir
un objectiu tan ample arnb un procediment tan estret? Doncs precisament per aquesta causa creiem que el nostre proletariat no ha
seguit la tàctica que necessitava.
t
Recordem que era precisament en Seguí qui a l'anv 1919 ja remarcava la conveniència que els obrers es preocupessin de quelcom més que d'aquells problemes que—perquè els eren inmediata
—creien que eren els únics i que calia que es dediquessin també a
les més altes activitats; que s'interessin pels problemes econòmics
i d'estadística. I ja ho veieu: era que més mai haurien de semblar
exemplars les paraules del company desaparegut—d més gran del
sindicalisme català—ara precisament tenim bona part dels nostres
obrers més entestats que mai en un rutinarisme doctrinari, vivint
d'esquena a la societat.
^
Si la vida i la societat cada dia es compliquessin més i més, si
les necessitats dels homes es matitzen i multipliquen amb el progrés, sembla infantil, creure que aquesta vida i aquesta societat
paguin reformar-se i regir-se amb mètodes tan senzills com els
que alguns ingènuament defensen. Els mateixos principis internacionalistes que nosaltres sostenim—i que fatalment van imposantse, malgrat totes les reaccions—no direm pas que Amplifiquin el
regiment dels homes i dels estats. Però ef poble, instintivament,
s'apassiona amb major facilitat per les solucions simples i concretes, encara que siguin falses, dóna pròdigament la sang per ideals
improvitzats i enlluernadors, encara que darrera d'ells hi hagi
l'engany i 'a dissort. I està vist que, per a lluitar, com per a dominar, no n'hi ha pas prou amb l'instint; eaj també el cor i el cervell
Energia persistent, inesgotables sacrificis, son elements ben
importants, però no son suficients ni estables si no van acompa*
nyats de l'intel·ligència, i de la capacitat que guanyi la confiança
dels homes. A la causa del treball li cal una gran força expansiva:
que vol dir lluita oberta, intervenció. Cal que la llum de la nostra
causa es projecti damunt del panorama d'aquesta societat on s'hi
mon tota una raàquina econòmica, on hi viuen unes arts i unes
lletres, una moral i una tradició, una política í una ciència, que
venen n ser posicions dominades, de lluny o d'aprop, pel capitalis;
nie. Cal atacar aquestes posicions cal daslliurar-les i guanyar pep
les legions del.- treballadors a l'home de ciència, a l'home de govern, al tècnic, a l'economista, a l'artista, a l'intel·lectual. Aquest
ha d'ésser cl nostre front únic, el nostre front imponent que ha
d'assetjar ni capitalisme, despullant-lo de tots els seus atributs,
reduint lo a la seva essència més injusta i monstruosa ^obligantlo a desaparèixer de l'historiu. Per això crec encertadíssim la crida que feia t-1 company Roch Gninart.
Es r.dj'ga la campanya; es veritat, però ho sembla més perquè
amb j,rí u feines si ens hem posat en peu de guerra ï ens nanea
per íunt, l'estímul de les primeres viciories. Les forces obreres d'altres pobles niés avençats que el nostre, amb un sentit mésserèi
reia] «¡e ¡a lluita, han aconseguit objectius importantíssims. El sol
fet que els treballístes anglesos siguin avui al poder, fins admetent la contirgericia que no fos per llarga temporada, té un abast
formidable. Quin contrast més colpidor amb la situació del proletariat calala!
Assetgem el capitalisme: aquesta es la nostra consigna. I no
obstant, aqui no hi ha altra setje que el de Vobrer que ha de viure
apretat d'una part pel capitalisme ila reacció de l'altra, per aquestes muralles que ell mateix s'ha aixecat amb el seu dogmatisme
ennèüc i impermeable. I bé, no hi ha algún altre factor responsable d'aquest setje, d'aquesta opressió? Tnduptablement n'hi ha un
altre, i a-ruest ho es per abstenció; ens referim a l'altre exclusivisme, e! v una gran part dels nostrus intel·lectuals, els que donen el
to—que es diuen demés patriotes integèrrims—els que es concretaren fins avui a ésser espectadors de la nostra cruenta lluita social
com si es desenrotllés en un pais imaginari. Per «estètica» eren decant >ts vers la reacció, amb una « ictitud encongida i mancada de
sentit d'humanitat. D'aquesta actiti ad parlarem en un altre article
M. Vidal i Gort

US ESCÈPTICS ¡f*
De l'iüdiforont cal esperar %>ie,
qua« lea coses fereixeu el seu i ateies,
«nun sentit o altre, reteeioni. fot«
i»cUto»netai s'esvacix, de seguid*^ue
els «itoveniWKats fiirgueiviaáíscretg
en l'instint de cüusurvaüiú. Bi fanàtio,
a favor o en oontra, sempre éfl- uni»
íuroa amo 1» que hoe» dou aomptü,
Per^Pcscépttei és «^tma cosa dtrreductible, quelcom que flota com el
suro, un llast negatiu que sempre Al
nosa. I, sovint, àdhuc manca d'íngeni. Doneu-nos un catòlic de raça, uç
nacionalista francés o un imperialista
abans que un escèptic.
Hi ha escèptics i escèptics. Hi ha
escèptics mentals i escèptics cordials.
Hi ha escèptics espirituais i escèptics
corporals. Hi ha escèptics d'ocasió t
escèptics per mandra de pensar. Hi
ha escèptics que proeedeixeu per
rara avis del pessimisme: altres que
brollen de la Impotència, i uns elegants escèptics que sou fills de la ço-,
moditat més còmoda. L'escèptic, és al
contribuent mental que paga menys
dreta de tots. Tot el seu ideal coasjsteix en no exposar ni pal ni borra.de
la seva anima. Perquè uixó si, eil aaíl
tant eseèptic com es vulgui, "peté uà
podrí asinai prescindir de ranima. Uu
escèptic sens ànima, scuse relatiu
benestar i sense suficiencia, es incomprensible.
•
,
L'escèptic, no té fe en res, a fora '
del seu profundíssitn estil de peiiaar, s
I segons que sigui de temperament

ü menu optali
Una de les necessitats mes
intensament sentid«« per-la majoria del poble lliBeral i treballador de la nostra terra, era
precisament la que vé a satisfer
abastement la «Unió Socialista de Catalunya"». Aquesta, ha
plasmat ben clarament i Correcta en llar programa,, l'ideal de
pau i amor entre els homes, inspiraten la mes estricta Justicia
Social
Justícia Social! Heus aquí lo
que anhelen tots els HnepallaHadors de Catalunya. Eï nostre
poble, disposat a tolts les proves i a tots els sacrificis pel^illorament moral i major benestar de la societat, fità sempre
atent a les manifestations >de
l'esperif, <le J| tot«fligwicia o.#e
l'apostqlat, $eí 'a fsbrinàr »n
cai&viaMeae reoejnefacjK so-

dai/

No és tr?»Va*í,en pas igííns faciltneart antecedents d« eap in'tent d'aquesta n«ttràie|a que,
oferint garantia d*assàtg seriós,
hagi fracassat per la manca de
coopeíació entusiasta i genèricament desinteressada del proletariat catata, fins i tot en aquells moments que s'han em•pVa* milans no ben bé de acord
amb el criteri i manera de senjeremiatori o exWl^^, ^««»tìodié^jirjjeìag^gp^ijtat dc]s trebaa qualsevulla proposició pràctica i ac- Hadors.
tiva attib un incomparable ai-lws tr^fr Hom ha pogut comprobar en
amb un euorm« mig-sonrÍH d'exces.r s-ïj cQnlacte.^nib ofrers de rams
«i u .coficUxegteitit de uiUKsa. El gw»u- ' disiine i diverges matisos que,
dius ax@èpttu dfrfuìg ad IH*' l'oialra els més extremistes iaelussiu,
d'Mil oo«^ro«ii8.1 te' ruó; «i l'$s«¿j>> iea el ions del fans, aspiren netic no ho fos, qui seria l'espectador tament a una societat millor, badigué de la tragèdia, o la comèdia, o j 1 s^ada en l'estimació entre'ls, hob"é el drama, el sainet i fin« la fajfsaî ntes i regida suaument i aajoroL'cseèptic seria un producte predi- f!l|á.per la vera justicia aplicada
lecte de les èpoques de convalescent a les relacions humanes.
de la glòria, dt^es decadencias, ot bjé ;.. ,Inp é* pas la.violència el
una professió com el cinisme, l'lo- gue els plau, encar que tal vegaconsciència i altres caires psicologies? 4a en algunes avinenteses, miÑo sería més aviat un ofici baa rejnft- Mríes excesivament sensibles,
nerat per la tranquüitat personal? s hagin portat a un terreny
0( potser ^rovindría de dispepsie«, •quels ha obligat a emprar-la,
malalties del fetge, nervioses i neu-, per la incomprensió, i tolerades
ralgies pertinaqes?—I no po,dría èssçit, i patrocinades injustícies dels
par ventura també, una escorrútlla, jègims imperants al produir-se
%
una degeneració, una disfreçada últi- ^ella.
ma evolució del seny—el seny do Ift
Amics: l'obrer català ama la
joventut tío heroica d'ara?
£au i e) benestar social; l'obrer
Potser tampoc. Escepticisme, ara.,
" " ".—encar q.u* sembli parar
no és gràcil postura mental, no é«^ és enemic de la yiolèn*
elegància, no és desencís, no és esa;,l'obrer català aspira a un
carment. Es manca de voluntat i j règim social més just i més hud'energia: manca d'alegresa intcriä|
ide personalitat. I, per deraunt d«
tot, avui, i en la nostra terra particularment, escepticisme només vol dir
una sola cosa: cobardia, pàuica <x»bardía,—innumerable pobresa d'insti»*«
dominadors. I què valeu fer, vells J
joves, amb tanta de pobrfiBít d'instiate?
—Qué preteneu? Qué espereu i a que
aspireu?—Creuriau, ilusos, que le«
coses i els esdeveniments vindran «
vosaltres, mansoia i dòcils, com UB
ca ben ensinistrat?—Els esdevenir
ments són obra, dels homes, que tampoc necesiiteu de la/í per a portarlos a terme, per a parir-los eu la e»alitat,
De que us servirà vostre ouaeptkflsme i vostra latal·lectual comoditat,
o joves í vells? .Què hi gsaasByautiu apftb
la fetnelliua postura? Es qne arribat
«1 moment, cregueu éítser més segurs
que un altre? Sigui qulu sigui el veu«
cedor do demi, qui us podrà teqir
consideració ni respecte? Sou cotn *ls
arrivistes eu el fons: sou pescadora de
les revoltes aigües: sou el xacal que
espera les deixea del lleó.
I heu's-aqui que viviu escèptics-J;
ufanosos, í progresseu, i adquiriu oli
gai aire del gü€(ix a qui .res inquietai
Què voleu mésy avui per »vu!, escèp-;
tics deies coses,, oscéptios de l'art i
la ciència, escèptics dels no esèpticis ?
Què voleu més?
Això, avui. Però, rira Men-£ui rita
It dernier. Aquests mots nretieii u»accent tràgic. No cal. Francese Pujols, l'enorme, potser dMft a.ix-i: »IpA
per ara, i qui si^p si per mplt tentpfj,
però no som allà oh auavein, l aUà.;í
on anàvem continuam avant.

Cristòfor de Domènec

mà.

t, .' No és aquesta, precisament,
¡la concreció dels ideals que inspiren a la «Unió Socialista de
[ipatalunya»?
"¡i és efectivament així, amics,
pensament, hi ha orientarci i també hi ha força; manca,
„jKrò, què's trovin i es comprengain«! pensament-orientador i
1 it jorca creadora.
= hîats, podem realitzar tina
'írfwa,
i • Isolats, cap de les actuacions
andrà mai eficàcia.
Es mustiará el pensament—
^ieníador i «s malgastarà la
'v|osca ,en actuacions voluntarios«s però estèrils.

Vicens Vilarassatt
ÍÉMreKi

Ex-S««etart dí )ï Fedtrídó
de Dependents.

^ELftiOMEf
D AMU Í DAVUl
Saii**i«en
Saint-Simon, et celebèrrim SaintSimon, m ceri tell aeniii, agajatit-la
p»l millor eaire, poi isser considerai"
f om m precursor del SociQ,lis,^ Un®
rigurosa critica no podia re/uiar-li
a</Mt(a kunur. Saint-Swum i lp seva
f amata ¿»cola, /«w» certament injMt
en la pensa d'homes com Fontier, fierrt Itroua, ¿o»** ßlanc, ProKdìum i
fins el mateix August Comte,—de gui
hom ?«#i*r4 enuqwitaS'eecióvH'di»:
Saint-S^aïm et tmtor ae: Lettres
d'un habitant de Q-èneve $ oes 'concitoyens (1803% tafcodaotiou aux tifi*
vaux sQciejitljfJiyies du, XIX siècle
(Ï8tn)\ Lettres au bureau de Longitudes (1808); Mémoire sur la science
de l'homme f j «/^¡Réorganisation de
la Société europienne (opuscle 1814);
Système industriel (1821); Catéchisme des Industriels (1822); i Nouveau
Christianisme (1825), que la mort no
li permeté d'acatar. Demés, en 1817,
pal·lieu un pèriódii, L'Ipdueteie, enei
tonn HI del cual, apare/ful Si motete
enty, s'M podia llvgir un important
opuscle 07August Comte, que SttintSiiiwH, lenia, per Secretari. August
Comte i Saint-Simon, no estigueren
gaire tempt en lones relacions. En
íStò, Saint-Sim,on, publicà un diari
L'Organisateur—fulla on va inserí la
f amasa, Larabola qui «Justícia Social»
damata wwteQWtent enfulletà—iftm
procedí. Sftfytt-Samon, al morir, no
úeteá, sinó rars deselles; però aviat
aquests es consíitu'iren en cenacle per
a propagar la doctrina del Mestre, í
en breu temps, foren molts els "SainiSimoniviM. Entre aquests, cal remembrar el f ideï Olindo Nodr4sfvge,'l'ffa~,
besi/, — hazard, Duvergier, Bailly,
Michel Choralier, Pierre Leroux, ffipdlit Gatrnoi, Transan, Enfantin i altres. Donaven conferences suore la
Doctrina de Saint-Simon, que pulliearen com Exposition (1836<~ 1830).
Ja s'U trot® la-teoria de Its due f
classes: explotadors i explotats; la supresiii de la herencia i la definitiva
formula: & cada û segons la seva capacitat i les seves obres. £a influencia d'aquestes neíet idees Sai&t-Simonians ha estat considerable-histàricament estudiades,
La doctrina originaría de Saint¡Simón, è» una f reparació al positivisme, M fent un analisi del cristianisme, imposible de restaurar. Els fett
socials, segons Saint-Simon, deuen de
fundar un estat politic en avenços de
la ciència. El nou cristianisme proel&mvrà robligtció ffemprar, de posar a emtfibuciô tûtes leijorçe* tocia-ls, a fi ^augmentar, el cut ràyidamenígve fofíi&le tia, el.¿onestar
de la classe poí>raf L'home deu de (rebattar,—aquest és el lema de Vevangeli de Saint-Simon.
'
Sain-Simon, nat s. París m 1760 Af
pares d'alta noblesa, va viuve UM vida extraordinaria i aceidatfada. Capita, feu la guerra d''América. Jìura»
la Revolució renuncia a son titol de
comte i visque" magníficament del negoci deïs ben« nacionais. S'arruïnà. •
tietesper&í a tantt anys d« miseriti,
en 1823, intentà suicidarle, fins a
ífc yiQrt, en 1825, visqué de lageneyosital de son deix'eble OUndoRodriguet.

Demòphil.

É DRttt! neptili
«en«t»èiMl»«el|»r.flKuit»&y4
; Bl nostïe company Dir. Muntanya,
.jeter te seceid d'estudis de la «unió Socialista de Catalunya» donarà el dia
l'ï, a ht tarda, una conferència «• €ajhit-deiífar, sobre «El probtenia véne|í8| v4Bi6 de conjunt», covldat per
jiíÚlweeosfllemSnts dtì la localitat. Sa"^em^tue aniran a escoltaria seva au¡^itfeada paraula nombrosos cqm.|*hys soèïiítistes del poble de la costa.
El CoWJtég*o«i»U*taf«H»0**
i La «Uuió Socíutista tie Catalunya»
Im trwnés un telegrama de salutació
¿Is conipan/tf de Fjrffö5ai,reünits en el
Içoagrés de Marsella.

Fem present aïs nostres
corresponsals que les li«
quidacions deuen practi*
car-hs cada fi de mes, Als
negligents que no ho efectuïn els giíarem, carre*
ganólos una pesseta, per
les despeses.
No admetem retorns de
paper. Per això facturem
els exemplars a ÍO cts.

¿toi «Jrtfertr« tt»Blkt«««oki .d'Sn

T

Treballadorl

. "

Signes digne de la teva condi™ÄO unmiutsi
Com a home, t'has de sentir
-ctatadà i hrborar amb el sodalismc per l'adveniment d'una
societat millor.
Com a productor, ¿Tías fi'aplegar dina les organitzacions
obreres, i trèbaHar pel Mfòrament Immediat del* tenr ger- '
imam.

TIA

! Ami) el títol «Los propósitos dfil sei»yor Macjft^ i Junte, nció que deacoaei'Íéjn, jrr/W« Ora/co.deiaß de gaaçr
í>»ulíoava una nota, atribuint a en
ilacià un seguit de sensacionais de<ilaracions, la ,.^ual fou recullida per
gran part de periòdics, poc exigents
amb el control de, les seves informations.
• Aquests dies ha circulat una lletra
sigAftda 4e puny it Jl«b;a,per, en f J^a<|e4p Macla, démettant ,rí)t«aíiainé»t
^l.fife.jainiro, cpn^íiffiíd^jde: Vfy&ri
«ft^l'eiflfeatot'iwr If* i^pís^noT
|«Â creui«.

li stili« »is M iai

Errw tnest
Pçr un error frniest,fmrt
dels obrers V»E dejarse dur a defensa*<k> mateix que predica ven amb
mala intenció les burgesies extremes: Todi a la
PoMca, Fhidiferència
davant iots els governs,
f abandonament de 1$
pròpiawstorM&t em W9ns
d'altri, del primer ywf
gut Bís résultats d'aqueixa conducta estan 4
fa vista...
" GABRIEL ALOMAR.
(Del discurs de la Casa del Poble
de Palma).

- t . > . . ' • V* ¿'
•i» y

•COSES DÎTES

•M

0*1 UM van lineara
IntJignament parlen 9q#$s
quçper recollir l'aprovació $els
oients cobreixeq amb cap yel
de reserva la sincera twdìiat
.del seu pensament. Els que foa/
no han demanat res al pobk—
ni han de demanar-li mai res
per a ells—no tenen necessitat
d'afalagar-lo ni,pe$ a compty?re els seas anfiel?, mostrar-li les
coses més belles del qtye t'sal'
ment sigvp.
Estem ara inkiant posjtivameni una obraje pot duvrftos
a la salvació 4e la nostra terra
i que, per la seva forca a'e#£ffl.plaritaf, pot concitar la regeneració 4? les terres cf'Espaoya.
Però eßtem tot just al comença'
ment i per arribar al bell demà
dels nostres somnis hem de seguir encara una llarga ruta plena de sacrificis i de perills, vofejada d'esbarzers i de cingleres,..
Hem de desenganyar-aos:
Sense la nostra emancipació individual, senle la nostra capacitació cultural i tècnica, és impossible la nostra emancipació
col·lectiva, de classe i de pobfa,
Vixinj encara dios la Jerrjtyb.
crisi de valors piprqte proyoça*
da per la Gran Querrá;—e] tòpic pot repetires? ¿acato, í'eipe
esta corromput al voyant nostre, pego toiçs estem u#a mica
èamfflaitit» per bmerío reip/ra( taüt 4emps.\
indubtablement hi b,an uns
culpables i uns responsables
directes de totes íes tragèdies
que han sotffquejat ,la nostra
vjda durait aqn^ts 'my^ $a$rers i de les que a hores d'ara
ens envcricaüen siiïlstrennent.
Però damunt d'aquesta responsabmttè ^ttí», }JW ha ma frltra
re$pònsa8flfí»t moral què s'estén Damunt de tots,
I és impossible que" pugui 'ha*
ver-hi cap regeneració col·lectiva, si cada ü de nosaltres n,ç
,comeaç» per regenerar-se , eü,
mateix, aíxecanf-se per damunt
de les egqistes sol'títítacionx tie
l'instint individual.
'
Per l'instauració d'una societat nova hi hauran moltes lluites 'encara, però la lluita més
terrible, ¡a orés dora de totes—
perqnè és'invisible com la tiolor i llarga com la mateixayida—iés la que haurem de maatenir a cada 'hora, sense defa*
Itírrhi moment, amb /a beáifa
interior de l'individual egoisme,
C.
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gairebé coagulada i tollable que
ontple el sopoll de la tos i on m
ballen una desenfrenada t fantasiosa sarabanda els microbi?
gripals, apareix cora usa mena
de paradís seràfic i reconfortant, sols assolible després d'ur
na llarga penitència resignada,
entre ej fret t les empentes, en el
purgatori de la plataforma.
tant mateix, qui acusi al poble d'exasperada virulència ce*
met una palesa^ M^tiçia, Proti
motius donen els dolors socials
col·lectius, ets sofriments d'un
dia i altee dia, a les protestes irades. Malgrat això, els,
que en pateixen arriben a posar-hi pell morta, i a pendre-sho
tot pel caire irònic. Es tan crua
la vesprada, tan inclement Phofa, que semblaria que sols poden sortir de les boques imprecacions. I el contrari hi fíoreii
xen ironies subralladcs amb
franques rialles....
Corre ¿1 tramvia sota la pluja;
Hensa el vent l'aigua amb fúria/
i arriba el fret a là moll dels ossos. Bs veuen al pas les llums
cobejades dels apacibles interiors burgesos. Llenca un automòbil ben tancat, el fang que
projecten les rodes sobre els que
s'arrapen al pujador del tramvia. I en mig de tant patir, un í
jove que qui sab com es sosté!
miraculosament, el peu damunt
d'un f erro, la mà closa en una
barra—mullant-se i glaçant-sees contenta dient al conductor la dita popular, la frase que
el moment converteix de banal
en sublim:
—Posa el número nou» i llenca Ja maneta!...

Tan democràtic és de preu el
tram, que la majoria en sortir
fleTOncIna, del taller, de TÒbra*pr, amb cjéíitjos de trobar aví»t
«1 »«pltiig o sotaeobert de la casa, es decideixen a pendrel. Voler, tamtmateix. no es poder.'
oran distància hi ha, en hores,
com aquesta, de l'intent a la rea-5
Htat Curulls, anaimats de penjolls humans, paSsen indiferents;
sense aturar-se, fent apartar!
amb el dring imperiós de ta campaneta, els valents que al peu
de les parades esperen inlassablement, boi mullant-se, él mira- '
cíe qu¿ no arriva, de que en vin-;
gui un de buit....
No hi guanyen molt en comoditat els sortosos, que finalment
han pogut penjar-s'hi. Encara,
fis que s'han enquibit en l'estret
espai de l'interior degusten una
suau i flonja voluptuositat en
l'atmosfera tèbia i carregada de
humitat, de fum i de carbònic.
que glaça de tant en tant, un buf
traidor, en obrir-se la portella
de davant. Per als pobres amuntegats a tal} de remat en les plataformes, i pels més misèrrims
que en equilibri inestable i violent ts peirjen a la part de fóra,
Ulterior del tranvia ambia seva
atmosfèra d'una grisor Bavosa,
Fulletons de JUSTICIA SOCIAL
9 Itbrtr 1924
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¡u tM anu limite
Kl» oriento««, tu (cutral, tenca poc«
bon* te cìtntfHci. No cenpifn pas, s'a-

^*'*r^«ir
Els I

^Orient

H**ist «afe staterà complaença que JUSTICIA SOCIAL, mostraJM l'iunpíitnd del seu esperit,
ha Yojgut dopar acuUiraejit a
l'article del respectable escriptor ,gu«. fura ,ael :pón, ^sjgna
«Benet de Monistrol» (1). $pundosan^ènt hi íraspúa el fervor
pvv.jfâtfqpt, d!uji libóme 4« *>oJfo/lpJWk' deSRr*5 ^
sa
,
( „„ _. jctori, es*Jjà £Q
»és seippciable de la teyra. Un
lia ó altre, caldrà escriure'n
f«Efögl»,
Soc «delí .que es saibeifi fer
«àrrec», i cpapoprenc períectament que «Benet de Monistrol»
—de$ qel |«u,Àuní d'ajbir—s'in|ig^s,joa^lnfto ftoíi prosaiPerr
Carfês Soldevila en «,Els Reis
d'En^oc,», un 4íls «IMI? de
rar-lo. EMTC els escriptors nostrats, no^e» çpntjiJíem <?§p altre
capaç tfosmofíizar tant .de cloilur irònic a travers l'espessa
membrana de la censura edesiàsücji.
<
La llegenda dels Tres Reis
d^Otcnt és de les qtie ofereixen
més copiós material pel estudi
dfaqveata eviterna Infantilität
de respAnt<hwà,^«e,«o Atrevint-me a qualificar d'in^xaMriMe^ger no mostrar-me wassa
atíSG^L mialífjcaí^ JsolaJOent ,qe
' Um ve fata^est.Kjpcastellament de rutilants fantasies que
A»i»tntr.
v«r****hJ4»

Comet dur>

heterodoxes

C Oiftar í Bairerà

i IH IH KOI Hi BWll
H II |É
Bs l'hora de sortir del treball
i la pluja que cau persistem \
torta ha tornat gairebé desentf
«Is carrers. Fóra d'un tremp be*
Eok l'aventurar-se per les voreres llueates on l'aigua rebota,
mü paviments plens de fang.
Necessitat obliga, però, a alguns, p«r penÙBia, a fer el set}
carni a peu, dessota la proteselo
aparent dels balcons, que deixen caure concentrades en gros«
«es f otes l'aigua que recullen.
Al marge de la ràpida corrua
de vehicles, una fila prima d'homes sofrents de l'inclemència
punyent de la vesprada, s'esmuny, silenciosa i a correcuita
aïren del redós fictici de les fa-

cregui amics del retorn al més
barroer dels primivitivismes: el
de l'ignorància. Ben al contrari.
Eile's—les màquines—han tingut la virtut d'accelerar la producció i permetre que un major
Entre coneguts
tiombre de persones, pogués
gaudir
de
teles,
i
atuells
abans
ppela i financier.
—On vas, ta, amb aquesta
solament reservats al gaudi de cara
de quiosc per llogar?
determinada llei de ciutadans.
—No me'n parlis.
Però que la noble passió per la
—Què et passa per a estar
modernitat, no ens llevi exacti- trist,
pansit, buit, l'ànima es~
tut i honradesa en el judicar.
pellifada i lassa?
Amb les màquines s'han extés
—He canviat de vida.
les fàbriques, i a les fàbriques,
-Ta?
—inestètiques, antihigèniques,
—Si.
Saps que era un gran
gregàries, han acudit, no ja els pocavergonya*
cultivats treballadors de cons—Em consta.
cient aptitud manual, sinó els
—Doncs bé, aia soc un home
que s'hi han presentat, sobtada- honrat.
ment, sensa cap mena de prepadius, infeliç? Has arri(
ració,
escapats dels medis ru- bat—Què
a
tanta
baixesa?
¡ .-'•',
rals, roseg de cacics, amb gran
—J
me'n
penedeixo.
Creu-me.
abandó del que és la raó vital
—Insensat!
de tot país: l'agricultura.
he d'ésser insensat hoNo n'hi ha hagut prou amb me,—Què
si
des
de que-, entabanat
els homes; i les dones, han per uns i altres,
caigut en
irrompent en les fabriques, a- honradesa com qui he
cau
malalt,
rruiant els patrons a no valdres hi tinc d'afegir diners/ Diners
i
d'altres 'mans.
exàmens
de
consciència,
que
és
A Alfons Maseras
En veritat que l'anhel d'un
guany inmediat sembla justificar pitjor.
—La pitjor de les coses, ho
Reduir a una aspiració imme- 1.„•^mental, impuls de desinterès, el predomini de les dones a les veig clar, és contrariar les veritfiàta' «e profit 5^érsonàï;d vast ?$$ precisament fisiologia, sinó fàbriques, però caldria reflexio- tables vocacions.
panorama renovMaor, és limitar ^ssífnyada idealità! romàntica, nar si hi ha, en aitai fet, un dels
—l jo no l'he tinguda mai,
certament el sentit de la lluita fâUe's socials aspiracions Ilibe-í motius de no ésser prou ben ta- una intenció honrada.
que a travers dels segles susci- ¿ratrius, aquestes mai no tindran sat el preu dels jornals dels ho—Ho veus?—Ah, quina llàsta, la tràgica, Emoció dígnifi- ". raonable durada-1 ail del país 1< mes. El cert és que la llar prole- tima, que de tort ç de dret els
cadora dela vida.
^ de les comunitats que s'aixa- tària, no estant resolt el proble- homes sempre necessiten els
Es natural que l'home, per ;r||xiri en la esclusiva satisfac- ma dels jardins d'infants, resta, ximples que els planyen!
raó de la necesttat de conviven-, cjó de Jes necesitáis materials!' generalment, en mans mercenàun intrús, amb duresa»
cia social, qual cèl·lula inicial j%' Tal com s'esvaeix freda, la ries ben intencionades, en veri—La llàstima és que encara
és la familia, (no es tramava ; més deslluidora estructura quan tat, (ningú no ho nega) però us ocupin aquestes criaturades,
de discutir si el concepte jurídic io correspon als propòsits de ' sense l'amatent i impréscindi- ' homes senils.
a l'ús que la defineix correspon " silenciosa minoria intel'li- ble escalf maternal, i no creiem
a una »realitat sentimental d'et, la colectiva sensibilitat, les que la llei de vida de la dona
BRAND.
mancipadora unió intersexwal)
çn's econòmiques tenen neces- depengui del braó fine, sino que
té dret a afermar ta áfeva vohra- sitats, per a triomfar, de'la emo- rau en donar plena florida a ço
tat de sostenuvse i a tal fí és $5 dC la dignitat. Qui diu dig- ¡ que en ella ni hagi de fondes i
just que es procuri el digne me- riifat exáltala raó més pr.eu.aoa ! rescatades aptituds de cordialidi d'un guany, però és cosa d« 4e la Humanität,,què és la cpn- ! tat estimulant. O es que l'embrusimultàniament infondre-H ta qèticíà què en el senzill tre- timent del luxe, el desbordaconciencia del deure < moral a ball quotidià pot i deji realit- ment sexual i el sentit golafre
Ha estat molt visitada l'exposició del
realitzar envers la societat La zar-se,' àWb fervorosa i exem- de la vida han d'ésser solament
t$ via* pte 'honradesa, sinó la cúllita vilipendiais quan s'hi idiotitzen , jove pintor en Joaquim Terrtiella a la
ia'borosa, la sembra pacient els patrons, i en canvi quan s'hi j Sala Arenas.
envilitzen els obrers, s'ni ha de
Conegut de primer pels seus estudis
Idealität. •
fer
els
ulls
grossos?
Sempre
el
sobre
temes de l'Espanya pintoresca i
ascendir del progrés
culte al vici ha estat causa de després per les seves marines malloraixò no és pas una excitado*
quines, s'ha manifestat, ara, després
l'espectacle ni tampoc una irtvíEs dolorós haver de confes- tirania.
del seu viatge a Itàlia, com un notable
tació a irremediables sotrác$J sar que no sempre correspon a
a
paisatgista. La inquieta joventut entuJosep
M.
de
Sucre.
niï
material
aveiiç,
un
simultani
L'Esperit està per damunt de
siasta d'en Terruella és plena de bells
îles insustancial« faramaíles. Ço millorament individual o cólecauguris.
que es tracta de fer compendre, tíu. Tenim el cas, per exemple,
és que de no empaitar raó sen* tte les màquines. Que no sé'ns
JEKAVD.

Els nostres lectors no han
d'oblidar qua aquest número
ha estat sotmós a la prèvia
censura militar.

Motius de conversa

Vària

OALDJWC,

lü nitra ¡M*! te'Kij
Havent canviat <fe repartfâor, es prega a tots
els nostres suscríptors de
Reus vulguin avisar-nos
de les deficiencies que no~
tin en el servei.
^

^

durant centúries i centúries absorveix periòdicament la vida
emocional de la quitxalla i ha
permès amb tant d'èxit, ara de
poc, d« fer els gegants pels carrers de Sevilla a un home-cimaï d'Espanya com don Jacinto
Benavente? Els documents són
ben poc expressius. Un esdeveniment que, rodolant els segles,
tanta d'importància havia de
pendre en fes auques de la vida
de Jesús, fou, en les primeres
edicions, una minsa anècdota,
sense cap importància. 'Deia
quatre evangelistes canònics,
solament un en parla, St. Mateu
0 Levi, i la seva referència tela
bella vaguetat de les creacions
poètiques:
Icom fosnatfesusa Bethlehem
de /eéea en éiesdelreiHerodes, heus-aqui ans magicians
óue iHttgiieten^Orienta feruw/etn<ffl).
Dient: On és el Rei éelsfuetts
que ha nascut? Perquè hem vftt
a T Orient eí sea estel i venim ü
adorante. (Il 2).
Curiosa cosa que, essent a
l'Orient i havent vist a l'Orient
l'es-tel' de referència haguessin
fet via vers... l'Occide«fl Peiò,
això són-insignificàncies. A uns
Magicians o màgics, capaços de
precisar un punt d« la terra
davatt «f a» estel— cosa que no
1 podrfen fer avui tots els astro*
¡noms plegats amb Tartuferia
pesada de l'instrumental mo¡dern—no'ls devia venir d"nn
.«tanto» ni d'un punt, per cardi-'
nal que fos. Això pot atribuirse a un lapsus del narrador, car
l'autor del prtmer sinòptic—
com nosaftres, el« erudits, anomenem també l'evangeli de Sant
Mateu—no devia ésser mòlt fort
en aquests assumptes, doncs,
segons les més reputades tradicions, abans «Tafiliar-se al partit cristìà, i canviar d'ofici, fravia estat tina eosa així com és
am recaptador de coatrtbucto&s.

I bé, de la simple, referència races humanes i dels tres peesmentada i de tr.es al'lusipn« rJodes de la vida de l'home.
més—la visita al r.ei Heroae^,, .En Itobra «Reflections on
Tadoràció i oferiment de prff the devotions of the Roman
sents, la revelació que tingue- Church», el bisbe anglès Patrick
r«n m serunis per a <í*e retor- gas informa com, abans dels
nessin a llur tema sense reveu» noms de Mekior, Gaspar i Balre al rei—que trobem en Jl'acre- tasar, assignats actualment als
ditada obra del distingit evaa?. frtres reis», per majoria de vots,
elisia, n'és eixida Ja fee,riça n'havien posseït de molt diveregènda popular dels /?#'$, <f O- sos i sonors. «Una altra tradì,
rtçttt. Mateu parla solament dó-<-diu—-els nomenava Appetifons, magicians; el nombre, $
lius, Amerus i Damascus; una
nom. el símbol, la reialesa i tercera, Malgalath, Galgelàth i
l'esclatant seguici—jçaValIs, ca;, Sarasin, i-una'iqtrarta, Ator, Samétis, llances, patges multico- tor i Peratoras». Altrament, en
lors, trajoX de revista d'e r«,Hip- la. ^e¿sijtf« áe Klupstock, els
podroriie» newyorquí i descents «tres 'reis», són «cinc»: llurs
comparses d'ambdós sexes, qos-r fioms amieáÉfíf-ciíoipfe!".menjiÒJL^Ji'Jf ''%• & " " " ' *
" '"
cents—tot això són adüaments «a—: jKjL
rfacia»» o1
ìà'.'Amri,
^eled i Sunith.
' No gens menvj els YMttés
palésat en l'immensa ico- tìiagicians de l'Evi
nografia existent—de la qual el ianj^ iarçnjples 4?nim d'eyolupoeta Apel·les Mçstres en pps- lions contraries—han devingut
seèix un notabílfssim ca^l^g— íeis i s'han plantat a tres, amb
i per les virtuts taumaíúrgiques : ¿vMfiit, o^cifiMicJòiü mm *qué
atribuida« a .Uwifl ;nepceaeiita- ti nague acord sobre aquest
cions, especialment acreditades éanidílar és Hngué la prudènen la cura, cip" deï í^aac.
qia de no descobrir cap reliquia.
Com ha estat.dit, eís Pares de 'í Pel qU)B5!«s!¡ife'éíi'¡^ Ëfiiél
rEsglèsia, però, no foren avars aieriuìelìós.fiaenamable cicerod'informacions Sobre jus màgiC|S i e. s atura davant la casa que
fàmiasps; servits J>ér' la ,«,^?rit <fal, jl.seu pçnrindre «¿s^ asse^
ineitaürible» de «úr fantasia. í watt- ata tíèmíia i;nÒ Ili té rel
Saní Agustí i Sani Joan Grisos - du^ídir.íEg ffeaptav simplement,
tom, probablement per rípns, d'un fet miraculós, que, per al-*
mnemotècniques, féreu ascen- it£a part, en ilio tempore, no te^
dí Hur nombré fins a là dp;t- n;ia res de particular, ;¡A¿xí¿-«ls
zena. • • ' • • • • • •
• • ' , . oontiste§ cristians no pode.« reSant Beda, dit el Venerable, ,iVftrdfça>=né els drets a lapamonjo i bistoriaire angles dej ient, per haver estat simples imsegje VIH.Ì torcia a tripUcar-Jq(SÎ« ; portadora d'uaAôjign äßicOi
en fa una,descripció tan viva i' ;öonegut, Els llibres sagrats de
colorida que floro juraria que la índia, en efecte, ens conten
els havia '«raçtat de tui M«Jcior. ^ra^naixeraqil 4> ,K»jishnai
,eraun vell de barba Hongà { ;|h%èíí!lforén • antmcïatïf p'eï éénevada te¿ta;,Qaspar, un joven- lestials reclams lluminosos. Els
cell rubiconde i barbamec; Bal» llibres religiosos de la Xina,
tasar, un infant de bruna color; .ejis.^rren ideç^es aparir
¡Ens conta, demés, com Mélcior dons quan el naixement de Yu.
descendia de Sem, Gaspar 4e ;ïàndadof"ile ía'prAa •Sirias^
Cam i BaJüasar dê Jafet, donant* ;t|a i quan el de Lao-Tse. Les
los així «Moble simbolisme 4e
ïgendes hebraiques parlen de
les tres grans divisions''de té* ¡lleatd aparegut frer aínmeïar Ta

«

:

vinguda de Moissés i el qual
»fou—també—vist per uns magicians d'Egipte, que n'assabentaren al rei». Pel naixement
d'Abraham, tantbé l'acreditat
estel havia fet cap com un home.
Entre els grecs i els romans
—que no es privaven de res—tingueren també estel propi pel
naixement de tots els grans homes. >Però la relació fora inacabable. El lector curiós trobarà
interessants referències sobre
aquest punt lluminós, en el paràgraf IV, capítol XVI de l'obra
de Bouche-Leclercq, «L'Astrologie Grecque», Paris, 1899,

J

Recordem, per acabar aquesta innecessària defensa d'en
Carles Soldevila—que es basta
amb excreix per a defensar-se
sol—que Michael Nicolas, en •
els seus «Etudes sur la Bible»,
ens mostra que els primitius
autors cristians ortodoxes, dits
pares apostòlics, no tingueren
coneixement dels Evangelis—
puix no hi feren mai cap referència—i que l'abat Xoysi, en
«Quelques Reflexions», 1908,
els, considera, només, com hipo^tiesj vagues, llegendaris i
tendencioses.
Es per això que comprenem avui el desesperançament de la
profunda exclamació de Sant
Agustí: «Si no fos per l'autoritat
de l'Església, jo no creuria en
els evangelis», o, per a dir-ho
més clar:, Ego vero Evangelio
non crederem, nisi me catholics
eccksix commoveret autoritas.»
(Vol. XXV, pàg. 435, ed. Vives).
Els examens de batxiller han
popularitzat una definició del
cranc: Es un peix vermell que
cfmina cap endarrera, en la
quai tot és veritat, tret que els
crfääs no són peixos, rçi són
vermells, ni campen culgs enrera. Una coíg iemblant s'esdeVé amb la dolça llegenda dels

ires reis. Tret que no eren tres,
ni eren reis, tot lo altre es pot
tenir com a cosa certa.
Potser algun lector maliciós,
si ha tingut la gentilesa d'acompanyar-me fins aquest punt,
creurà, erròniament, qu£ la finalitat d'aquestes ratlles" no és
altra que voler combatre la falsa creencia en els reis. Res tant
lluny de mi. Caldria una animeta molt mesquina per a voler
llevar de la vida infantil un dels
més bells paratges d'ensoníni.
Que visquin molts anys els bons
reis Melcior, Gaspar i Baltasar
i llur fulgurant seguici anacrònic. No fan cap mal a ningú i
per això mateix llur reialesa és
de les que, a hores d'ara, apareixen més assegurades.
Una alta personalitat de la
pedagogia catalana lloava, ara
de poc, la virtut educativa d'aquesta mena de creencies «provisionals». Es realment, cosa
importantíssima, que els infants
comencin creient, que són els
reis d'Orient els que anualment
els curullen les sabatetes de
dolços i joguines. Sobretot, per
a que un dia puguin fer la dolorosa descoberta, profundament alliçonadora, de que l'existència d'aquells reis magnànims que havien tingut un
temps per evident, real í tangible, era una dolça vella llegenda, una enorme empescada de
la gent gran; que els Reis d'Orient, són els Reis d'Enlloc.
Dr. Salviati.
9 gener 1924.

Noia de la Dirf.ccio.~~No lia il'a^tranyar per la ihifoi on que fou oacrUa.
que no's parli on aquesta crònica d. 1
notabln estudi sobre el mateix tf''¡t
llegit a l'Acadèmia de Bones Lle'-v*
pel nostre Apcl'lea 'Mestres.
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L'home i la Cooperativa
Boto raplistß!

Bolos, llegeix l'acta de la darrera Assamblea general, que és aprovada, 1
seguidament el company Coloma lleDes de les pagines de JUSTICIA SO- geix l'estat de comptes de la FederaCIAL, s'ha exposat mantes vegades la ció corresponent a l'auy 1922, el mofé coopcratista que anima els homes viment de caixa de 1923, i el report
agrupats en els rengles de la «Unió So- de la situació econòmica del portaveu
cialista de Catalunya». Però el coope- federal, «Acció Cooperativa». Tots els
ratisme per nosaltres defensat no es comptes són aprovats par unanimitat.
aquell que s'aixeca isolat i esquerp, deExposició Internacional d« la Coosinteressant-se en absolut de les altres peració i Oòres facials. Oant 1924.
activitats del moviment obrer. El cooEls companys Ventosa Boig i Coloperatisme nostre, aquell que és per nos- ma donen amplies explicacions sobre
altres una esperança, és el que se sent aquest assumpte. El Comitè organitpart integrant, aspecte fonamental, d'a- bador de la exposició va convidar, fa
quest moviment obrer.
cosa d'un any, a la Federació de CooLes cooperatives a les quals atorguem peratives Catalanes, per a què prouna valor, no són pes aquelles, on mogués l'assistència al referit certal'única aspiració, dels qui en són socis, men del major número possible d'inses limita a reduir en uns cèntims o en titucions cooperatives 1 similars exisunes fraccions de cèntim, els preus teuts dintre l'estat espanyol. Cumplint
d'uns quants queviures. No; nosaltres aquest encàrrec el Comitè Federatiu
apreciem la Cooperativa que, en intimes va fer gestions prop de la «Unió de
relacions amb el Sindicat Obrer, (diri- Cooperatives del nort d'Espanya» 1
git, naturalment, per persones honrades) dirigi també, pel mes de Juliol de
col·labora en la tasca d'evitar que els l'any passat, una instancia al govern
treballadors ens vegem obligats a acep- lliberal que aleshores existia dematar aclucats d'ulls les condicions de tre- nat el seu ajut, principalment en l'orball que pel capitalisme ens volen ésser dre financier. Les gestions prop de
imposades. Si l'obrer sindicat té darre- les Cooperatives del Nort, per tal
ra seu els magatzems de proveïment d'empendre una acció comú, no dod'una associació poderosa i rica, ales- nareu resultat i el govern de la conhores no en ja una simple cosa, una centració lliberal abandona el poder
mercaderia passiva i inerta, condemna- sense haver contestat la Instància.
da a sofrir el jou de la llei de la oferta Mentrestant, en reunió d'entitats cei la demanda; aleshores esdevé un ho- lebrada a darrers d'agost de 1923,, conme, imposa condicions o quan menys vocada per la mateixa Federació Cales discuteix com un home lliure.
talana, s'acordava constituir el Comi* Nosaltres no comprenem tampoc tè Català Pro-Exposició de Oant,
aquells cooperatistes que malparlen l'actuació del qual havia de limitar-se
contínuament de la politica, que quali- exclusivament prop de les cooperatifiquen de funestos tots els politics, però ves-institucious similars de Cataluque, en la realitat, estan en continues re- nya.
lacions amb els poders públics i quan
El Comitè contractà desseguida 200
volen arrencar d'ells alguna mida fa- metres quadrats de terreny, realitvorable a la cooperació, o bé, cas més zà nombrosos actes de propaganda,
freqüent, quan necessiten defensar-se tant a Barcelona com a fora, entrà en
d'alguna disposició perjudicial per relacions amb la Mancomunitat de Caaquells dictada, no tenen escrúpol, ni, talunya, i quan estava a punt de reorper altra part, no tenen cap més remei, ganitzar-se, ampliant'se amb nous
que recórrer als politics, i sovint, als elements, es trobà sorprès per la fapitjors.
mosa E. O. ael Directori, del mes de
A nosaltres, el conjunt de lleis i dis- Desembre últim, resolent la instància
posicions anexes que presideixen el elevada en el mes de Juliol i constidesenrotllament de la vida tota d'un tuint un Comitè central espanyol,
país, no ens són indiferents. Ens interes- fortament intervingut per l'Estat, 1
sa que estiguin inspirades en un esperit integrat per variats organismes entre
de justícia social, que estiguin dictades els quals la Federació de Cooperatives
des d'un punt de vista obrer, que ten- Catalanes. A mes es consignava una
deixin al desenrotllament i foment de subvenció de 12.000 pessetes. El Conla cooperació. I per això asp"irem a és- sell Federatiu va creure prudent acaser nosaltres mateixos, els treballadors, tar les disposicions contingudes en la
els productors, els qui dirigim i orien- j B. O. i traspassà al Comitè Central
tem els organismes governamentals de , espanyol el compromís d'arrénd&la nació. Directament nosaltres matei- ! ment dels 200 metres. L'assemblea
xos i no pas a través de partits burge- | aprova tots els treballs fets pel Consell
sos ni de personatges capitalistes. Per , Federatiu.
això volem les Cooperatives, no conElecció de Delegat en rinstiM de
vertides en casinets de barri, ni adscri- Reformes Socials. Per unanimitat,
tes formalment a un partit polític, però l'assemblea acordà designar al Presisí en íntima harmonia amb els partits dent de la Federació, company Yensocialistes que són la expressió política sa i Boig.
tlel moviment obrer.
Creació del Secretariat i Consultori
I inversament, no comprenem tam- Jurídic. S'acordà la creació dels dos
poc un socialista, un sindicalista, que organismes, donantse un vot de con¿s miri la cooperació amb mals ulls, o fiança al Consell Federatiu per & què
bé, tot el més, a tall de simple especta- designí les persones que jutgi opordor, en lloc de mirar-se-la com un apas- tunes.
.
sionat militant. La cooperació és la
Nomenament de Junta, Director del
anunciació de la societat nova; les se- periòdic i Reforma dels Estatuts.
ves institucions són illes de terra socia- S'acorda celebrar per la primavera
lista que surgeixen en el mar del capi- d'aquest any un congrés extraordina-,
talisme. Lenin mateix ha afirmat que ri de cooperatives federades i no fetot el socialisme es troba en el coope- derades per a tractar, entre altres teratisme.
mes, de la reforma dels Estatuts. El
Com uns apassionats actors ens mira- projecte de reforma el redactarà l'acrem, nosaltres, la cooperació; serem tual Consell Federatiu, assessorat de
apassionats en quant a la fé en les seves totes aquelles persones que jutgi oporaltes possibilitats; procurarem, no obs- tú consultar. En aquell congrés es
tant, ésser serens tan al formular judi- nomenaran també ;els individus que
cis sobre mètodes i actuacions, com en hagin d'integrar el nou Consell, i el
l'apreciació de les realitats que ens cos de redacció del periòdic.
volten.
Creació de la Caima Mútña d'asseDintre els estrets límits que la man- gurances. S'acorda, eu principi, la seca d'espai ens imposa mirarem cada va creació.. Comprendria de moment
setmana de reflexar en aquestes coluni- dues Seccions. 1. ' Secció. Asseguran- nes els esdeveniments de més relleu que, ces contra accidents del treball, per
tant en l'ordre de les idees com en el a les cooperatives de consum o prodels fets, es produeixin en el moviment ducció que tinguin personal assalacooperatista de Catalunya. I no volem riat. 2:' Secció. Assegurances contra
acabar aquestes ratlles sense saludar l'Incendi. Eu el pròxim Congrés exben cordialment a la Federació de Co- traordinari deurà discutir-se el prooperatives Catalanes, compendi de to- jecte de reglament.
tes les del nostre país, a les quals volAprovació'del Projecte de Federació
driem veure ben floreixents, ben pròs- Nacional. El company Coloma, dona
peres i ben socialistes.
lectura de l'avant-projecte d'estatuts
R. R. i C.
per la Federació Nacional, redactat pel
Consell de la Federació Catalana. Es
dona també lectura d'unes petites
modificacions que els companys de
la Unió de Cooperatives del Nord proposen que s'introdueixin. L'assemblea
acorda acceptar-ne algunes.
I''ou celebrada oi dia 3 del mes eoEl President, company Ventosa i
rivnt, en cl lífcal social de la Coope- Boig, pronuncia uu breu parlament
rativa ohroni «La Fraternitat», San de comiat, encoratjant a tots els conC'arlos, Si, Barcelonota.
currents per a que treballin amb fé
i,a reunió eomeiirà a les 10 en punt pel triomf dels ideals cooperatistes.
del matí, sota la presidència, del Doctor .1. Ventosa i Koi^1. Hi assisteix un
iK'inbre crescut de delegats, la major
¡saridels quals representen cooperata c.-i de fora de Barcelona.
D'acord amb l'ordre del dia establert en la convocatòria, el secretari
del Consell Federatiu, En Joaquim

lì la Fede-

Aquest número ha
passat per la censura militar.

cuments

BULGABIA.-BI JPaortit dal Ira- temacíonal de 250,000,000 eoyssiea or
ball.
(333.200.000 pessetei apr«*tofdaEl grup pariafiaen-tari comunista b« mert4 :, ,..'' ' " • ""r ''.. ' >
aouaftíat te seva dissolució i recoaa- j . Les ííMaivtítíH'iiltil presteu.'açrun;
tttució amè el noni de Paret» del ÍStó- Beij»des4a auuueí, «|onopoli del tali» «odaraa U*fft*J»oi4 ftpwti* ' ,•
0*B*ré*«* te IX»«*!« tat**» ball seme conexió de cap 'mena amb bac, monopéli do la sa! i impost sobre
Bftolonftl A*l p«rion*l 4« urrei* la Tercera Internacional. Si aquesta el sucre. Com que aquesto» garanties
A Agricultura, la revista agricola pàbUo.
transformació és aèria i sincerà, mar- estan ja compromeses por" a responcatalana, August Matons fa un ràpid
Aquest congres s'ha celebrata Bru- carà la fi del comunismo com a doc- dre del pagameut de reparacions éa
examen de la legislació agrària actual al món. Consta, en primer l'im^ lel·les del 9 al 13 de desembre pasat. trina polìtica a Bulgaria i un fms dé- indispensable el'fconsentimeutí de la
Log organización« d'Alemanya, Bèi- cissiu envers ,la fifsió iwnb el Partit Ctaiatló de Baparacions per a) lliuportància creixent que 1'
l
glca, Çinanjarca,,*F*aBça, Q|an Sre- \grari.
ramanA de tes mateixe». *' s ••"' •*• • •
•••-•- *•
tura ha anat 'prenent u
tranya,
Suècia,
i
Suïssa
que
compten
L'amortització del préstec ha de
Els elements conservadors del pals
d'ençà de la guerra. Així com abans
la legislació econòmica de les gran» en conjunt 450,000 afiliats, hi estava sostenen que aflutìjrt canvi de front el fer-se au 20 anys. Demés del paganacions era Orientada envers el '.co- representat per 27 delegats. Las or- fan els comunistes per a evadir les ment de capital, Hongria os couaídemerç 1 l'indústria, en l'actujiíitat les ganitzacions d'Àustria,, d'Espanya, sancions de la nova llei'de defensa na- ríf íobllgtwin a satisfer un màximum
disposicions de càràctdr agrari, son d'Hongria, de Rumania, de Txecos- cional per la-qual queda pràcticament anyal de 10.000.000 "de corones oren
ben numerose» i ço que és més inte- lovàquia i de Iugoslàvia, han euviat prohibida la propaganda comunista i concepte da ,rep«,racío»tt, entenent-ne
ressant, embesteixeii directament els al congres llurs adhesions anunciant ela mètodes de lluita onipratefinsara. el terminí de reparacions el pagament
grans problemes de la terra amb, una llur pròxim ingrés a la íederació. La No obstant,és' un fet que els comunis- de'les Comissions intemliades'de con<•
marcada tendència » resoldre faipjra- federació sindical internacional esta- tes búlgars han deixat .de formar part trol.
de la Internacional de Moscou* t que • Hongria fa constar que ha conclòs
bteBaèot pels pagesos lea q€aaäaös :| fa topíosentada {>» St, Merten«.
El Congrés va 'ocupar-se dels as- modificat'llur tàctica proclamant el estipulacions particulars amb Grnn
que s'arrossegaven oblidabes des do
tela desenes d'anys. Bl conflicte <jue sumptea aögfiewöu ûjîB^eA^ni |ì|er- propòsit de crear un partit sèïons el Bretanya, França i 'Italia per al pagament dels deutes, ¡interiors a la
ensangonà les terres d'Europa dotaoi- éfrãlat^i* dei treballadapÍBües per la patró del Labour Party britànic.
guerra ja siguin governametifate o
trà als pobles que l'existència d'uoa primera i la tercera sessions de la
EU macedonis. '
d'entitats particulars.
agricultura fotta é» ua factor «ffr4$- ;. •üogfersncia interoaciotíal d^ tfeímll;
< El go vern dç Bulgaria ha prohibit
cial de" resistència Í de victoria i d'a- '' estadístiques relative» ales condicions els meetings que havien projectat K(íI1'TK.--Oanvi «c Oovern.
El resultat definitiu de les oleccions
quí neix aquest nou esperit que ¿as- de treball deis5 obrera dels serveis pú- celebraren diferentes poblaciou«del
pira la legislació, tendent a »favorir t' • bite« (duració del treball, salaris, in- . pals els macedonis per a protestar del fa pujar a 170 el nombre de diputats
a intensificar la producció de la térra. demnitzacions per malalties i acci- tracte que envers ells segueixen els nacionalistes partidaris de Saad Ptíha
Zaghlul. La Cambra es composa do
Eu segon lloc l'autor remarca una dents, vacances, jubilacions per inva- governs de Orecia i Iugoslàvia.
;;
214 membres.
, tendència conservadora en les dispo- lidesa i vellesa, cost de la vida 1 diAquesta prohibició lúdica un canvi ' Bl rel Juad ha trcîîeptat ftoalment
versos);
supressió
dels
monopolis
pel
sicions de caràcter econòmic, mentre
radical de, política per part del govtfrn
observa, socialment^ l'acceptació, amb que fa referència al» serveis i empue- de Bulgària, en ço que es refereix a la lá dimissió de ¡Gehift Pasha Ibrahim
Je*
dnnterèï
geoeraa;
dret
de
vaga;
el qual, com ja diguérem, fou peraomajor o menor amplitud, d'algues
convencions internacionals per Ja de- insurrecció macedònica menada per ualroent derrotat per un independlspostulats dels partits detno-soelals.
Alexandroff. Aquest c^n-vl, ,pot> .atriConstata així l'elevació de les t&$*' fensa dels mteresos dels obrers dels buir-se a les paraules amistoses que ta, Zag-hlul, cridat p«l rel, forma miserveis
públics;
organització
sindical.
nisteri a base de defensar la índíspenfes.aranzelàtios quasi com aspiració*
El proper congrés de la federació eu la Conferencia de la Petite Entesa dencta absoluta d'Egipte i Sudan.
l'isolament econòmic, fet que assoleis
celebrada dawwameat a Bejgrad vauna importancia grau sobretot d'ençt es celebrarà Stockholm l'any 1926,
ren pronunciar els representants de
que els Estats Units, pais de tendea»- , Projfjottj dé reglamentació dela de Iugoslavi! en tractar de les relaeles lliure-canviates (el partit demi-: •Indicati a Xina.
cions amb. Bulgaria; però és me» just
crata ho és en teoria i un xic també/
Al parlament de Xina, s'ha presen- creure que elrgovBrii de Bulgaria s'ha
en la pràctica), accentua fortament ÉÍ tat un projecte de reglamentació au- vist en el cas de reyisar la B«va políti- fíi B.. Sani 'Marti de TòrruellA, —Queda feta suscripció. 'Procvreu veuseu proteccionisme i Anelatemi, lé,
ca envers ela macedonis a causa de
toritzant als obrer per sindicar-se.
re'ns quan visqueu B Oiutat. Saluterra clàssica de la llibertat corne^
tacions,
Els sindicats serán persones Juridi- l'abundor de peticions de diner seguicial, fa unes eleccions on es discutevi ques amb Ja, missió d'en coratjar la des de menaces; que rebien d/un quant J. C. i B., /torft^Agrairo linteres i
precisament l'instauració del protec- solidaritat dala seus membres i millo- temps eneà^Jes persenes riques de
preguem activeu propaganda. Heu
obert suscripció?
cionisme, demanat també pels Domi, rar les condicions de treball i vindran Bulgària amb el pretext desque ha- M;0.55., Ciiitat.—Aceptamos gustonions eu la última Conferència Impe-* ' uWiftats a prooorcionar a les autori- vienjd'ajud&r.la cauaa de Macedònia.
stítaente colàbortcióii ofrecida. Porial.
"Ço que és méa aegur éa que bandes
tata eís rapports que «1s siguin dedéis haver visto amplio espíritu en
La legs lació social agraria és orien- manats sobre questions relatives al d'estafadors s'hagi u amparat de la
nuestro periódico.
'
tada, en canvi, en un sentit mes nob- treball.
clandestinitat en que han d'actuar els J. M." P. i S., Sto,»t ^¿Mrj^.—Bspe,;
ble i més humà. En efecte, agençà" (p _ Bis acords deia sindicats, "deuran macedonis^ per a cometre atraoaments
rem continuació, Heu rebut lea
lletres nostres? Què fau?
la guerra i com a conseqüència d'ella. ; ésser comuâicats al Govern, el qual i robatoris amb els quals res te que
diversos països han iniciat la parcel« es reserva la facultat de anular les veure el cttpdlll macedònie i la seva J. E., Preto Model.—lie bon girat atenem prec. Hem correspost per llelació de la terra, el sanejament de let decisions contraries a la legislació vi- gent els quals tenen una justa fama
tra.
zones palúdiques fins ara at)andouàD. R., Id.—Eebut amb molt goig amigent i de disoldre els sindicats quan d'honradesa i austeritat.
des, el conreu del latifundi, la colo- adoptin decisions antigovornameiicals noves. Esperen) valuós oferiFILIPINES.-Una intnrreooió.
ment.
nització interior, l'enfortiment de les talfl o succeptibles d'alterar l'ordre
Una qüestió suscitada en el Señal J. B. D., Ciutat.— Suposem compenassociacions rurals, etc. En certa ma- Públic,
de Filipines amb motiu de no haver
dreu raons exposades lletra. Tenim
( nera aquestes altres disposicions conoriginal disposició vostra.
volgut admetre al General Alejandri•
fratoni*
ratifia«
!••
oonvtnsagren una major intervenció de l'esO loi.—Agraim tramesa, que entat en el camp de la propietat privada, oioM O* If ooar*r*noU da WM- no-elegit en sustitucio d'un senador B. P.,
tra en catera. Sí ens permeteu esdeetituit
per
haver
firmat
una
protes»iBCtoB.
'
.
:
•
.
•
•
'
.
.
,
motivada en raons d'interès gênerait
.eursar-ho çn xic, podrà eixir mel
ta contra el Governador general, ha
aviat; ena manca espai,
fonamentada en el principi, avui J«
• Bntre las ramificacions anunciades, .coincidit amb una de les clàssiques
acceptat per moltes categories sociais, el Senat polonés ha confirmat el vot
NOníS:—Preguem a tols ell que ens escrigui«
que el dret de propietat faa de, conslr ^de la Dieta en favor de 13 conven- çublevaeions dels moros de Mindanao
vulguin donar-noi nom I adreça. No cor»
respondrem els escrits anònim«, L'origiderar-se més qqe com un dret absolue cions, entre la» qualâ hi batotes les la qual s'ha extès a íes illes de Samai
nal literari acceptat haurà d'esperar «B
l feudal com una funció social, i que, jj de i» segona i tercera sessions 'de la i Leyte revestint caractère de gravel.arg toro pel enee« d'original. La nostra
en conseqüència, aquell que deté la conferencia i les relatives a l'atur tat. ' -,
Gran part deia sublevats estan finaRedacció ti obert« al públic, els dissabtes
propietat no la deté exclusivament forçós, edat minima d'admissió dels
a la tarda 1 ell dijous a la nit.
eh profít propi sinó en benefici de la I infants en els treballs industrials i les litzats amb la llegenda que el Dr.
Rizal
ha
ressucitat
i
ha
d'ésser
el
diccol·lectivitat que el considera, en a^ que fan referencia al treball de nit
tador de Filipines. També creuen que"
quelles determinades condicions, com delsjo^es.
SETMANARI SOCIALIST
ela que teñen fe no poden morir i que
f
el més apte per explotar-la.
ß El Baichsràt alemany lia aprobat ela que que moren aón ela infidels i
Tota aquesta orientació socialitzant "ris projectes de convenció i sis recomatitzada de conservadurismo ha manacions adoptades per la conferen- ela traidora. El moviment, donca, malgrat fonamentar-se en l'independè»portat & molts països, Romania, Bul- cia internacional del treball.
cia del paia, presenta un aspecte de
garia, Grecia, Itàlia, Finlàndia, Tia»
»•YlMlo dal principi da ta Jor- guerra sani» primitiva í caòtica.
coslovàquia etc.—una legislació en
Les forces governamentals concen,.. : ,.J2." ^ocal^, ..virtut de la qual la propietat ha pau- nada da vuit horca. •
CI^NOBS - LITERATURA 'A&9S
sat més o menys completament a ! La situació tie les vuit hores en el trades a les illes de Slarga?, i Bucas
mans dels conreadors, accentuant el >món i la tendència que es manifesta Grande yacen mantenir-se a la expec-'f
RBDACCIÓ:
fenomen queja s'havia inclat natu- 6n certa països a favor de la revisió tativa en la confiança de que el moviment
fora
passatjer
i
no
calia
repriralment després de la guerra com a jftje la duració del trebaÜ, ha crlsjaliíconseqüència del major benestar pa* ¿?ar a Bèlgica en un prcjecte de llei mir-lo amb extremada violència. Però el general Wood, governador de
eres.
'relatiu a la'reylssió de la legislació Filipines, va donar ordre d'atacar tan
,
ADMINISTRACIÓ!
| estuai pel que es refereix, a les, derobon punt va retornar a Mani'a, la qual
<• gracions. Alemanya manté el principi cosa ha disgustat al Govern dels Es'de lea vuit hores, per amb importante tats. Unit«, produint-se, <amb aquest
REDACTORS i COL·LABORADORS:
ixcepcions. En certes indústries del motiu, la dimissió del General Wood.
Buhr la prolongació de ia duració del
.L'insnrrecoíó ha tingut ja un resulMrM llntn - Inri I «ml. • Jou» Ciw
treball s'està operant apocar de tppar tat amb aqueata dimissió i éa probable
mininfwjitHni -b, símil m
amb una forta resistència obrera.
que quedi aviat sofocada, El governacru»«« * htó«-c. ni« di aMtt
Contràriament el ministre del Cor dor Wood ha sigut un deia principals
LUortwiltrliiiJ-lli. M Min-1 fo^
merç l'del Treball de Bulgària ha de- enemics de l'independència d,e Filipí»
I Fum« • Ir. lufai nía • Mm t
clarat que eí govern ' s'esforça en piuesi la seva dimissió ha produit
titHi - "MT' - temi UiW • Ir. IMUf!
per Gabriel Alomar
aplicar la llei sobre la jornada de vujt una satisfacció extraordinària a tot
Finiti WUiimtt - libtrti «mH • Muwl
hores i que en gran part ho estava l'Arxipiélac. De durar la revolta seülh-Eiié lr-JMa Cnmi-llMBicpnseguint.
...'
( ,
gurament es perjudicaria la solució
liiit-Br. hdrii injwi. Jmp Iwi m
pacifica do la llibertat deia filipina
MnmtlKt« • Jou» «.' Pnltikite
BofrcMntanta acciaiiate!. <
J.iKtimiMtmtf-MiltiBwlw itformalment promesa pel President
Per J. Durin i Guardia
Del nostre esfimat confrare «El So(r Coolidge ala delegats que el visitaren
Hprwiiái-Jm iHtuml-EaJIl liciaiista» de Madrid, retallem la se- temps enrera.
lilí - POT Sífíi • f. tiíKu - Jwi M.1 it
;
güent taula demostrativa de les forJacíi-J. MI i Ttrmi .«mi iltüin Ql·
HONÖRIA.-E1 plan da rcooniper Roch Onlnart
ces socialistes en els parlamenta euurt-íf. COIBI lohi·liewlUlBUi - im
traooiò.
,
ropeus, advertint que aquestes xifres
felairt-NlOilim-JiHrTHÌta-Uftill
El Comitè de la Lliga >de lea Naes refereixen uuicament a diputats cions reunit a Londres el 22 do gener,
Uri - K. Udii (IB! - J . Mtói • Jmè
nmb exclussió dels senadora els quals va ultimar el plau de reconstrucció 1,
Cirdfa-J.ItenlDurtli-PillPiUiiij-JiHOn.
1
per J. Bálago* Baró
eh alguns paíssos hi son en nombre auxili econòmic d'Hongria coronant
fc.Jitntard -o,. J. tem»ß.
considerable:
els llares i pacients esforços del priPREUS D'ABONAMENT:
Alemanya.
Í.19. 37,7 por 100 mer miniatre Comte Betblen. El plan,
Àustria
67 40,2
eselaegüent:.,.,...
A
Cateiluaya:
Bèlgica
68 36,6
—
Hongria es compromet a equilibrar
per Francesc Cañadas
Trimestre, 2'50 ptes. - Mig any, VX ptt*.
Ecoeslovaqula
82 28
—
el seu pressupost djntre del període
Un any, 8 ptei.
Dinamarca
48 3^
de dos anys i mig.
¡
Espanya
,7-.•!,»;' 20 20
Serà nomenat un Alt Comissari reJUSTICIA Soeur, és Tunic periodic
Finlàndia
53 26,5
-,
presentant
4e la Lliga de lee Nacions
socialists qae es pubtica « Cata50 ;8,0 —
França
per a la supbrvirió i control de lea fiAnglaterra
192 30,6 lunya, tenia eì deure d'ajudtr-h.
ItaUa .
naiices hongareses.
41 77
Holanda
SUSCRIVIU-VOS-Hl
20 20
Durant ela dos anya i mïg no pagaper P, Culto
Hungría
25 10.2
personalment
a la redacció Olà
rà
reparacions
de
cap
mena
amb
1«
Letónia
37 8T
sola excepció d'eutregar carbó a IuT administració, o bé trametent,
Lituania]
11 15,1 —
1 articles i composición* de Serra
Noruega
8 58 f import de Tabonament a rttdftí''
goslàvia a rao de 3&Q tones per cada
Polonia
41 8,9
nistrador, »mb segells de corrn,
i Morct, Catnpalani i altre«.
diade
treball.
,
Rumania
1
>' ' — '
Al
objecta
d«
cubrir
el
dèficit
del
i
Suécia
'98 4à,4 w'
pressupost durant els dos anys i miff,
Suïssa.
tö 40,*
Iwjfoslavia,
a'otorgarà a Hongria unprèrtec Intor3 t
~
IMBkf-^V'.

dcirtfda
Jocíal
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