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Quan serà comprès que cl patriotisme consisteix, sobre tot,
en fer la pàtria digna?
GABRIEL ALOMAR

15 cts.

Els Estats sense exèrcit
Les masses socialistes, amb llur intervenció en les
lluites de la democràcia, estant produint un fenomen imprevist per les oligarquies burgeses i que arreu on es
presenta és rebut amb sorpresa i amb esglai. Es tracta
no res menys que de la supressió de l'exèrcit. Va començar Dinamarca on els nostres incansables companys
varen sostenir una campanya electoral a base de reducció d'armaments i de despeses per a l'exèrcit com a realització immediata si obtenien el favor popular i podien
ascendir al poder. Bon punt es possessionaren del govern, cumpliren la paraula i el projecte de supressió de
l'exèrcit ha sigut ja discutit en el Parlament i espera la
final aprovació dels cossos llegislaíius.
Suècia va seguir immediatament l'exemple. Tota la :
campanya electoral darrera va ésser una apel·lació al
poble a decidir-se a reduir els cossos armats, fiant en l'educació civil dels ciutadants el manteniment de l'ordre i a
la llealtat internacional la defensa de les fronteres pàtries.
Els socialistes amb aquest programa de realització immediata guanyaren les eleccions i, com a Dinamarca, reberen l'encàrrec de governar i el primer que han fet ha
estat preparar el projecte de supressió de l'exèrcit.
Noruega fou agitada per una propaganda molt semblant durant el rescent període electoral, però els electors respongueren només en part a la crida que feien els
socialistes noruegs i els comunistes separats de Moscou.
Pot dir-se que obtingueren amb aquesta bandera una senyalada victòria, no prou extensa i decissiva, però, per a
que el poder caigués a llurs mans. Llur programa, doncs,
no's realitza, però, en canvi, a l'Àustria, on 66 diputats
socialistes representen el vigor del nostre partit entre les
masses ciutadanes de l'ex-imperi caíòlic-romà, la idea ha
près cos de tai faisó que la supressió de l'exèrcit serà
una realitat im mediata, el mateix que a Dinamarca i a
Suècia.
No són, doncs, exclussivament els pobles escandinaus
els que, mercès a la preponderància de les forces socialistes, han vist l'inutilitat del sacrifici que representa per
a un país petit de població i recursos limitadíssims el sosteniment d'un exèrcit que en cas de guerra amb qualsevol de les potències de primer o segon ordre ha de resignar-se fatalment a la derrota. Les nacions escandinaves
arriben a aquesta conclusió per un examen fred i racional de llur posició en les categories de forces ofensives
i defensives i per l'aplicació cada dia més estricta i exemplar dels principis de pau i de respecte mutuu a l'interior i o l'exterior. Àustria ha anat elaborant el seu programa pacifista i de reducció d'armaments després de la
experiència terrible de la gran guerra i obligada, demés,
pels tractats de pau que determinen la potència numèrica
i combativa del seu exèrcit en termes que no permeten
somniar en empreses guerreres i, difícilment, amb una
guerra defensiva sostinguda amb eficàcia.
El protocol de Ginebra per el desarmament i solució
pacífica dels conflictes internacionals, tindria la virtut
d'extendre ràpidament l'exemple de Dinamarca, Suècia i
Àustria. Espanya ha firmat ja aquest protocol juntament
amb altres quinze Estats entre els quals no hi figuren els
tres que s'han posat a la vanguàrdia en matèria de supressió d'armaments. Induptablement, però, ho firmaran
car no poden creure que aquestes nacions models vulguin deixar d'alentar a aquelles que com Grècia, Txecoslovàquia i fins la mateixa França s'esforcen en trobar
els mitjans per a alleugerir el poble de la feixuga carga
econòmica i moral que representa el sosteniment-d'un
exèrcit amb la multiplicació i complicació d'instruments
de lluita indispensables en els temps moderns.
Constatem aquest fet que es presenta com una brillant i contundent victòria del Socialisme democràtic i
pensem que és un argument incontestable en les llargues
polèmiques que es sostenen entorn dels termes revolució
i evolució, violència i reformisme. Un dels primers actes
del Govern laborista britànic, fou renunciar a la base naval de Singapore. Un dels primers actes del Govern conservador ha estat, acordar estabi ir aqueixa] base naval.
La Rússia revolucionària ha de sostenir un exèrcit formidable que és en tot temps una sangonera per al poble
productor. En canvi, l'elevació cívica t democràtica del
poble, l'acosta sensiblement a les realitzacions socialistes i veiem casos com el del Govern de Dinamarca, que
en una funció de gala, en presència de les persones reials,
remangué sentat mentre la música entonava l'himne nacional i va donar l'explicació—que tothom va trobar satisfactòria—de que no's considerava obligat a rendir
acatament a un himne guerrer.
Els nostres lectors no han d'estranyar que, aparentment, negligim, a voltes certs esdeveniments d'actualitat,
deixant de subrallar-los amb el comentari degut. Però hi
han albiradores dificultats insuperables.
Altrament, l'ideari conegut de JUSTÍCIA SOCIALI
la dignitat civil dels que redactem aquesta fulla, donen
la màxima eloqüència al nostre silenci.
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La crisi de l'organització obrera

Va de debò?
«DOS.CAMINS»
Fà molt poc temps, i en aquestes mateixes planes, amb el títol
«Els anarquistes i els Sindicats», 'férem una extensa crítica del
desenrotllament seguit per l'organització obrera de Catalunya durant els últims deu anys, combatent a l'ensems l'intromissió dins
la mateixa, dels el·lements anomenats anarquistes, als qui fèiem
responsables de bona part,—sinó de totes—de les causes que mo;tivaren la desmoralització, el descrèdit, i per últim el vergonyós
enfonzament de la «Confederació General del Treball». Aquells articles mal'coordinats i sense estil de cap mena, però plens de nobjesa i de sinceritat, varen fer-nos acreedors de bon nombre d'anatemes, que més tard foren llençats en contra nostre per alguns
que segurament es sentien ofesos perquè tenien la cua de palla.
Altres, varen contestar com volíem, í hauríem continuat sobre
el mateix tema, si «Solidaridad Obrera» no hagués estat suspesa.
Però, heu's aquí que apareix altra -volta l'orgue de la Confedera'ció Regional de Catalunya; i primerament amb molta tebior i d'una manera molt velada, i més endavant amb tota cruesa, bo i senyalant rçoves orientacions per a la reorganització dels sindicats,
ve a combatre tots aquells defectes que senyalaven en aquells articles, i declara la necessitat de foragitar del cor de l'organització
a tots aquells que d'una manera anònima, sigui individual o collectivament, vulguin imposar-li els camins a seguir. Aquestes declaracions van signades pel mateix Comitè de la Confederació
.Regional.
Bo és que, encara que tard, ens adonem dels errors comesos i
volguem esmenar-los. Tants ho esperen amb dalit! Però no podem
altre que preguntar-nos:—Però, és que va de bol I és que tenim
motius per a dubtar que sigui veritat tanta bellesa; o sinó, anem a
veure com es comprèn aquest geroglífic:
«Solidaridad Proletaria», diu que és l'orgue de la «C. R. de C.»
el Comitè de la qual aboga per la obertura dels Sindicats, i perquè
en ells imperi la més pura democràcia. Altres companys, entre ells
el mateix Pestaña, es manifesten d'acord amb el Comitè esmentat;
•però, els -qui redacten la «Soli», o sigui el cos de redacció, davant
d'aquelles afirmacions, tenen la necessitat de fer constar que les
mateixes, no tenen altre valor que el de qualsevulga opinió, i en
una nota estampada al peu d'un manifest del Comitè, declaren que
no es solidaritzen amb les opinions de companys que diuen lo mateix que el Comitè de la Confederació, i fins grollerament pretenien ímposar-los silenci. I paral·lelament a aquesta nova tàctica
iniciada amb energia per companys que desde Ilare temps són
combatuts a sang i a foc pels que oficialment representen l'organització, i que ara la defensen i la propaguen, en el periòdic continuen fent propaganda anarquista, volent que l'organització sigui
anarquista, i donant preferència a tot el que té caràcter anarquista,
per damunt de tota mena de qüestions purament sindicals.
Veritat que tot això és molt estrany?
Si les repetides declaracions del Comitè Regional són el resultat d'una profunda convicció i d'un anhel sentit al cor, el seu portaveu deuria ésser un réflexe fidel d'aquests anhels, en tots moments, i a desgrat de qualsevulga que volgués oposar-s'hi. Altrament, ja que es manifesten dos poders, o dues forces que podriera
dir-ne antagòniques, és evident que una de les dues sobra.
•Cal meditar serenament í procedir amb energia, emprenent
una tasca que porti la esperança al cor de tots els obrers qui resten fastiguejats i desconcertats, davant de posicions indefinides i
absurdes.
Els qui seguim d'aprop totes les fluctuacions de l'organització
obrera de Catalunya, restem neguitosos davant de dues. perspectives,.
:

Un dibuixat f «APA»

La llibertat de contractació
Una de les primeres reformes patró és el poder disposar d'ells
establertes per la burgesia al mentre treballen.
assolir el poder per mitjà de la
Doncs bé; els partidaris de
Revolució francesa, fou la lli- l'actual sistema social sostenen
bertat de contractació, deixant a peu i a cavall que no hi ha
establert que en el nou ordre hagut ni hi haurà mai en el món
social que acabava de fundar-se cap sistema millor, més just i
quedaven abolits tots els regla- m|s equitatiu que el basat en el
ments gremials i de altres gène- principi de la llibertat de conres que posaven entrabancs a tractació.
la llibertat del amo a contractar
No obstant, nosaltres sabem
els obrers i a la llibertat d'a- perfectament que el sistema
quests a acceptar o no les pn> constitueix un odi0s privilegi,
posicions del patró.
píff quant les dues parts conS'iniciava aleshores la era tractants, obrers i patrons no es
del maquinisme i de la produc- presenten al mercat amb les mació industrial, veient-se en pers- teixes condicions, o amb les mapectiva un període de gran ac- teixes possibilitats, doncs mentivitat i de grans negocis i a la tre els uns no tenen altres mitburgesia li precisava la isàxinra*^ jans de defensa que el seu salallibertat per a poder contractar ri el dia que treballen, els altres
als obrers amb les millors con- compten amb els capitals necesdicions possibles.
saris per a poder ajornar la soDesprés de tot, aparentment lució de tot conflicte, i poden real menys, no hi havia res que colzar-se, demés, amb la llegisdir. Abolits els privilegis que laciói amb tota la màquina golligaven a tots els productors, vernamental, disposada en tot
s'entrava en una nova èpo- moment a sortir a la defensa
ca on la més ampla llibertat del principi de la llibertat de
per a patrons i obrers posava a contractació, és a dir, del printots en les mateixes condicions cipi de poder pagar el treball,
de igualtat en la defensa dels encara que sigui a uns preus
seus respectius interessos.
que no permetin als obrers cuNo obstant, no tardaren els brir les més apremiants necessiobrers en donar-se compte de tats de la vida.
que baix la falsa apariencia de
Per això s'ha dit amb justísuns principis de llibertat i de sima raó que la lluita entre la
igualtat subsistia el privilegi, tan burgesia i el proletariat no és
odiosament com en el temps de una lluita equilibrada, com
la més abominable tirania. No quan es sosté entre homes o entardaren en poder constatar que tre entitats disposant de iguala
el flamant principi de la lliberç- elements de cqmbat, sinó del tot
tat de contractació—conegut ge/j ' desproporcionada,
neralment amb el nom de «llibertat del treball»—no era altra
cosa que un medi de poder dis«
posar de la força obrera neces«
sària per l'obra de producció,
amb- les màximes ventatjes pel
Qui ha de posar terme a
comprador.
aquest omínós privilegi que obliPer això, poc després de es- ga al productor a vendre la setablert el sistema, els obrers de va capacitat de treball, no en el
alguns oficis de París i d'altres seu valor de producció—que en
ciutats de França apel·laren a aquestes condicions no la comJa vaga com a protesta contra praria el burgès—sinó pel que
e} nou principi establert,—en aquest vulgui donar-n'hi, o siga
ple vigor en els nostres dies-^-i quedant-se un marge formidable
que constitueix un dels més de benefici?
ferms puntals de la organització
Sols el socialisme, socialitzant
social.
els medis de producció ï estaMitjançant aquest principi, el blint en el món la igualtat ecoburgès compra no l'obrer,«—com nòmica, base de totes les lliberes comprava l'esclau en el temps tats, pot realitzar tan magna
del esclavatje—sinó la força, la obrà emancipadora.
capacitat, les energies que pot
Rer això, som socialistes i per
desenrotllar en el curs de la això en les nacions més avençajornada, durant el qual l'obrer, des del món la massa obrera és
de fet, no es perteneix a sí ma- cada dia més socialista.
teix, sinó a l'amo, ni qui l'ha
contractat per a que posi al seu
J. Comaposada
servei toies les seves activitats.
De manera, que durant la jornada de treball, l'obrer està a
disposició del burgès; és a dir,
no hi està ell pròpiament dit, sinó la seva intel·ligència, la seva
ELS INTEL·LECTUALS
força, la seva percepció, tot allò
que el diferencia de la bèstia, no
Amb relació a les tasques
tornant a incorporar-se ple- dels homes polítics o dels honament d'aquests atributs hu- mes que lluiten des de les orgamans fins i tant que no ha aca- nitzacions obreres, sovint es
bat la jornada, El patró no té parla dels elements intel·leccap interès en tenir obrers que tuals, com si es tractés d'un
li pertanyin en propietat, com grup social, d'una classe que
els esclaus eren de pertenencia faci vida apart, dotada d'un esde l'amo; allò que importa al pecial caràcter i d'una especial

IDEES D'ARA

L'altra, la que suggestiona a, tots els-, obrers qui ansien veure's
integrats dins un organisme .que els faciliti llur intervenció en tots
aquells problemes que els afecten com a obrers i com B homes.
Aquesta, amb el renaixement de l'organització netejada de paràsits, respectuosa amb totçs les idees i amb una actuació pública i
transparent,
significa eTreconeixement i l'afirmació de totes les
valofs1 ^individuals dins la col·lectivitat^ i la superació d'aquesta
mateixa col·lectivitat eti tots: els ordres de la vida econòmica, política i social.
Tenim enfront dos camins. L'un, estret, tortuós i sense sortida,
per dissort massa conegut. L'altre, pot ésser Ilare, si; però, és ample—hi cap tothom!—i, demés, condueix a la fita que tots aspirem
a arribar.
En ell ens hi trobarem tots els qui estimen la veritable organització. No el deixem de vista, i no ens el deixem obstruir per ningú.
F. Viladomat

trascendencia dintre la col·lectivitat. Quan es parla d'un intellectual, molta gent, per un instint imaginatiu i primari, sols
sab representar-se l'aspecte extern de l'home d'ateneu, constantníènt amb el cap damunt els
llibres i les revistes, i apartat de la vida de carrer, sord
per a les palpitacions de l'ànima popular, desarrelat de la
realitat plana i humana. Aquest
intel·lectual pintoresc i moltes
vegades inútil, existeix, és innegable, però cal anar en compte
amb les generalitzacions.
El veritable intel·lectual, l'home que sab apreciar tot el valor
dels atributs de l'esperit, és
moltes vegades, l'home .que no
s'en diu. Aquest home el podem
trobaf en una biblioteca i el podem trobar en un taller, en una
oficina o treballant la terra.
Per nosaltres, els intel·lectuals no formen una classe, sinó
tan sols una categoría. I això

ens condueix a proclamar la jerarquia de l'intel·ligència com a
l'única jerarquia justa.
APOLITICISME.
L'imaginació burgesa no s'ha
esgotat mai per a trobar mitjans
de combatre l'influència de proletariat dintre del cos social.
L'esperit burgès nò ha vacillât mai ni davant la crudeltat,
després d'haver inventat un nou
flagell per a castigar les inquietuds del poble obrer.
No obstant, el sistema més
pràctic per â reduir el proletariat a l'estancament no l'han
d'inventar els burgesos. Els
obrers enemics de la política
han fet la feina pels seus opressors. El nostre apoliticisme ha
desbrossat cl camí per on és
passeja el corro triomfal de la
més sinistra i més reaccionaria
burgesia.
Marins Vidal.

JUSTICI'A S O C I A L

^

La qüestió del front únic
plantejada temps ha per JUSTÍCIA SOCIAL, encara que molts
noli vulguin donar importància,
és un poblema del qual depèn
que M hagi o no al nostre país
una potent organització obrer«.
La necessitat de que el raentat
front únic es realit-zi no cal recalcar-la: està a la rista de tot
home conscient.
No deixem de reconèixer, dada la forma d'ésser la gent del
nostre pais com ba d'ésser difícil la formació d'aquest front,
però no creiem, que sigui impossible. L'mnió en un sol organisme de tots els «salariats de Catalunya t d'Bspany», no creiem
pecar d'optimistes dient qu'es
farà malgrat els que en sen contraris; tota vegada que és una
cosa sentida i desitjada pels
obrers autèntics. Bis qui sembla
que en són contraris, són alguns «liders» que per por de
perdre el prestigi uns, per a
significar-se els altres, i per a
destorbar els més; no més hi
troben dificultats.

ILI que aquestes ratlles escriu
ha tingut ocasió de caneixer
l'opinió de molts dels que treballen, sobre la mentada unió, i
s' a pogut convèncer de que
entre aquests, la qüestió de si
to ets negre i aquell és vermell,
no existeix:lo que si hi ha és un
«Ifüig latent arreu entre fàbriques
i tellers y de fer una organització torta i respectable.
Caldria que en aquests mora en ts, tots els qui tinguin ali'.un prestigi o influència entre
11 massa obrera, es donguessin
compte de la enorme responsabilitat que sobre ells pesa i que
reflexionessin sobre el mal que
u la ¡causa obrera poden ocasionar si no deposen l'actitud en
que sembla s'han colocai alguns
d'el,ls. Més que amb les idees
que uns i altres poguem sustentar, cal pensar amb les necessitats del ¡moment Es en els dies
tí'ara que cal fer treballar més
rl cervell/que no el cor.
Poques ocasíonsjcom la prestñt s'oferiran, als que tan gall- geh de voler-se sacrificar pel
be dels treballadors, per a denos írar-ho.
S'ha dit ja—pera no importa
qui — des d'équestes columnes
no voler sapiguer res amb els

París estant
Reaccionaris f comunistes
Ja som a Sans! Ja ha començat a enverinar-se de debo la
campanya contra el Govern
Herriot. Campanya de violències que casualment es fa des
de l'exfcvma drettt i des de l'extrema esguerra. Bis royalistes
troben un Govern massa radicai i volen defensar la religió
c tòlica, perquè, en tractar de
complir les dipsosicions que
oH;guen.a les congregacions a
subjectar-se a la llei, com els alircs ciutadans i les altres associacions, irapideix, al seu dir, la
stva professió als fidel. Els comunistes, no volen passar per
t n (regues a -compte del seu proir a ma, i actuen sistemàticament
( oïttrn Herriot, com de la mat ¡xa manega anava abans con»
tra Paincaré,i aniran d«nàconfrc. qui governi, passant el temps
t ui r e el ridico! del xibarri xorc
i el de la oposició per sistema. I
coincideixen els dos partits extrems en posar al mateix temps
paranys destinat a que el Govein s'hi agafi els dits. Així
mentr« els reaccionaris organitzen manifestacions de protesta
contra Tes intencions que en
matèria religiosa pugui tenir el
ço vern i els Bisbes des dels
Butlletins i els capellans de tota
categoria des de trones i demés
'flocs d'expansió, prediquen una
vertadera creuadai, els comunistes s'assajen també a ' cercar
conflictes, com l'originat pel retorn de l'ex-capità Sadoul, condemnat a mort per un consell
de Guerra. 1 també s'avenen
ambdues organitzacions extremes, en el fet de poder disposar
de molts diners: els uns perquè
Rússia és una mina inestroncable, i les altres per que entre els
reaccionaris hi ha la gent de

que som comunistes. I pregunto
jo, comunista convençut: és que
els que defensem aquesta idea—
ja posada a la pràctica en algún pafs amb més o menys èxit
—no hem lluitat al costat dels
demés explotats sempre que s'ha
tractat de presentar batalla al
capitalisme?

JAHPELLUGUES

un xicot que, dirigint-se a un
grup d'homes que s'esveran per
els perills que s'anunciaven, els
ditu «—Tant grans i encara Senyal« del temp«).
crèieu amb el Pare Gegantós?»
Aquestes el nostre pensament: ..Anys enrera els partits obreque fa som massa grans per te- rjstes, junyits al carro triumfant
dl l'Emperador del Paral·lel,
nir por de bruixes.

Celebrai aquest projecte
Rafael Ramis haurien
de devastació del barri barceloní de la Seu que 'ara presenta
la .super-burgesia de ca la Ciutat com si fos una vindicació de
.classe,, una derrota de clericalisme. Perquè aleshores hom
era anticlerical abans que tot.
Avui haurem de sortir els obrers
a la defensa del preciós barri de
BANDERAIO/A
la Seu contra la barbàrie capitaLa premsa burgesa de Franca lista—Sería galdós que ara haha posat el crit el cel, pel fet vessim de batallar per una qües
que en T Ambaixada rossa de la tió d'aquesta mena
•rae Grenelle» hi voleia la bandera roja, «El trasllat dels restes de Jaurès i f enterrament
d'Anatole France—*diu—ja ens
ha acostumat — oh afront —a
veure-la passe/ar pels carrers
impunement». Però en un edifici
oficial i en el carrer de Grene*
Ile, tocant al Boulevard St. Ger- Pobret*!
main, en aquesta mena de rebost de totes les coses que a
No, va j a: deixeu-los tranquils.
França fan pudor de ranci/ n'hi Q bé en tot cas doneu-nos-en
ha per tirar el barret al foc (1). d'altres. No volem ésser antiPerquè aquesta bandera — afe- clericals. ¿Perquè ho seriem, si
geix—no es la bandera d'un Es- aixís ens exposàvem a ferir les
tat (sic), sinó la bandera d'un çreències d'un company de llui•partit».
to? No té el dret, ell, de eombreLa bandera d'un partit.,.? gar amb rodes de molí, si això
Deixant apart que la bandera n plau, si fins l'omple de delecrofa de la Unió de Repúbliques tances que tu mai coneixeràs?
Socialistes Soviètiques — sense """ ¿Ì10Ì: no vulguis semblar énque en pretenguem fer f apolo6$,
• ;.,; , : '
gia — es la bandera d'un Estat
¿que si algun defecte té és el Parlar en prosa.
d'assemblar-se massa, girada ¡a
Endemés ¿què sabs tu d'atruita, als Estats occidentals; questes coses de religió?—Potestablerta per una llei constitu- ser ne, sabs tan o més què'l cacional pAntulgada amb tants ets tòlic practicant, sinó que et pasiuts cotí les nostres constitu- sadora a aquell bon senyor Cacions parlamentàries',
tions, que es quedà'tot admirat
quan hora li feu saber que semtfrf .que parlaba ho feia en pro'iSa, ni mes ni menys que el diari,
tíi niés ni menys que Sèneca i
Què és la bandera tricolor de l'immortal Salas Antón.
Fiasca sino l'emblema del «partit», de la Revolució eg lluità, Pobr« PU
contra ¡a bandera blanca del
Manuel Gales venia a dir en
»partit» de, la monarquia! Por- Disait
en el nostre settugal i Alemanya, en passar de raanarir publicat
número del 13 del mes
monarquia a república,' no han quif corre, que calia enllestir de
canviat les seves banderes!
passades ei monument ínSí la bandera-rofa éslah&s? - totes
d«6«pí-q»«
nom projectà ea, ho,dera tf VA parfíf^accçptânè et a$r de Pi Margafl,
mal siga per
têt de que totes les banderes $ fejMBe (un trágala
contra la
«són la bandera d'un partit» — geat de dreta—jNo homel
Això
té encara favéntatge de que e( mai] Una indecentadade pedra
seu partit és internacional; un
,una ofenca massa perdupartit que a tot arreu té adeptes, seria
rable a Pi Margall i a Barceloposa que no succeeix amb els
Val més recomençar. Qual^altres. Així ho reconeix la prem- na.
sevulga altra decissió, fins l'abssa escandalitzada: «La bande- tenció, és preferible.
ra roja — diu — no sols és l'emdesesperi, però el compablema de Rússia, sinó el dels nyNo
Qalés; el monument dolent a
propis socialistes dels arrabals PI Magali serà*aviat un realitat
de París».
farà xerricar de dents al
I aquí cou la Haga. No són que
Sr. Galés i als seus descendents,
escrúpols democràtics- el dubte fins a la milèssima genuració.
de si la bandera ro/a représenta
o no a là majoria del poble rus
-sinó susceptibilitats de botiguer
Joan Sacs
que veu en perill els vidres, eí
que aixeca tanta cridòria.
No és la bandera dels Soviets
el que fa neguit, Rusia és lluny,
hi ha entremitg Alemania i, sobretot, Polònia. El que fa angunia és l'espectacle de la bandera
SI nom del nostre constant col·ladel socialisme, voleiant al cor borador
ja és d'una esoterla plena de
de Paris "com si estigués a casa prdmeses.
«Brand», el més anarquista
seva"
delí anarquistes europeus, és l'home

LA FINESTRA
O B E R T A

Arreu del mon, i finalment,
no fa gaires dies que l'arquebisbe de París ens feu l'honor
de assenyalar-nos com un greu
perill per la religió, per la pàtria i per la propietat
¡

Si pel fet de que
allà a Rússia s'hagi perseguit, o
es persegueixi a uns que es
diuen anarquistes, s'ha de menys-preuar la força dels que
formen a les nostres files és un
pretext que més de ridicul resulta vergonyós. .
Nosaltres, ja no hem «lit altres vegades, ens donarem la
mà tan amb els socialistes com
amb els anarquistes, igual com
amb els que siguin indiferents
amb aquestes idees, sempre que
lluitin com cal per el millorament dels treballadors; i acudirem a totes les batalles que es
plantegin, siguin quins siguin
els que les dirigeixin sempre
que es tracti d'abatre al enemic
comú. Feu-ho vosaltres tembé i
a la vegada que donaríem un
pas vers l'emancipació de l'Humanitat, la classe obrera hi
sortiria guanyant!
Miquel VUaglnés
Dtl Sindicat Únic de li Alterataci».

Nota it l» Dir«oció. — Plau noa remarcar la noblesa quo traiispua, da
l·i paraules del company Vliaginés.
81 iota ali obrera deli distints campa
tinguéssim nn eiperit prou obert per
a iaber parlar on aquest to l'unitat
sindical fora un fet. Bella cosa que cada TI senti l'amor a la pròpia comunitat política sense necessitei de cobrir
als demés d'oprobi i d'Ignominia.
El respecté a les idees alienes, que
tant bé es manifesta An aquest article
dol company comunista, és la condició previa i la base necessaria per la
creació del front ùnte deia treballadors,

cartera. I això fa que puguin
produir un gran soroll, que certament no està pas del tot
d'acord amb llur força ofensiva.
Però els parisencs de bona fe
han passat uns dies amb l'ai!
al cor, prenent-se seriosament
les amenaces dels extremistes.
I tan aviat veien encesa la guerra civil i formats en ordre de
batalla els exèrcits de la reacció, com es veien assistir a truculentes escenes d'una revolució que havia de posar els terrats on hi ha els fonaments i al
contrari. Bl perill religiós es resoldrà finalment si el govern va
al compliment de la Dei, prescindint dels planys dels qui es
diuen perseguits perquè no s'els
hi volen tolerar privilegis i drets
d'exceció. Per què a l'entorn del
royalisme, sols hi ha dones i
xicots que comencen a afeitarse Aquesta mena de perill, però s'anirà fent gros amb el
temps, sinó s'estudia la manera
de fer-hi front. Perquè aquests
xicots posaran barba, i les dones, sense fer cas de que l'home de sa casa vota per les esquerres, i per a que a l'escola
no s'hi ensenyi religió, entreguen la quitxalla a les Associacions Royalistes que aprofiten
els dijous i diumenges per a
anar coaccionant els tendres
cervells, sembrant-hi idees retrògrades, entre uns amanits de
exercicis recreatius i gimnàstics.
El comunisme s'anirà desarmant,
com dèiem en l'anterior crònica,
implantant reformes socials de
mica en mica. S'havia engroixit
a causa de la política exageradament moderada que es feia
des de'l Govern, i la inflor anirà desapareixent a mida que els
seus afiliats de bona fe es vagin
convencent de que també hi na
bona fe en els homes que avui
governen la França.
A nosaltres no ens ha pas
vingut pell de gallina. Un caricaturista d'actualitats ha dibuixat

Airet

Prenent per norma la
costum, passaren per homes honrats, perquè es
te per homes .honrats
aquells que tot ho fan
igual que els altres.
ANATOLE FRANCE.

. més modest i de més bondat que es
pugni conèixer. Treballador mai las,
el seu pensament és dinamita. La seva concepció del món és radicalment
revolucionària. Ha llegit, ha llegit...
S'ha assimilat tota la cuitarà. Amb el
seu magatzem de coneixements científics podrien viure dignament un mi% internistes. I aleshores ha esdevingut l'especialista de la filosofia.
Sintèticament s'el pot qualificar: Es
el filòsof de les realitats.

Molt aviat començarem a publicar en fulletó
la famosa narració del gratí escriptor anglès
H. Q. W E L L S

"Aquests sabatots!"
de la qual ha dit Anatole France les següents
paratfles:
"Una de les més perfectes exposicions del
socialisme, la més clara, la més senzilla, la
més veritable, ha estat f età pel gran escriptor Wells, en un fullet que f o voldria veure
com s'escampa per tot el món i que es [titula: «Aquests sabatots!»
ANATOLE FRANCE

•7 «* »ftMMbft itti

Una polèmica amb en Domènec et
gesta temerària. Amo del castell de
la ciència, de dalt estant us insellarla
impunement.
Una conversa amb en Domènec é«
sempre plena d'interès, de sorpreses.
Posseeix el do maravellós de desvetllar inquietuds^ de suscitar problèmes espirituals. I tot presidit per un
afany enorme de superació humana,
amb un daler vivissim de patriota humanitari. El diví oc} es torna realment diagogue conversant amb l'home de l'espurna i la paradoxa. Revela
la complicació de conexiona que deuen
tenir establertes las seves neurones
cerebrals. Ho traeix en ei seu lien*
guatge gràfic, precís, ric. Es l'escrlntor model de Catalunya, en estil abstracte. La seva densitat és incomparable. Llegir-lo és una meditació si
escoltar-lo és fer collita per la reflexió.
No vanament és el traductor de
Nietzsche.
Recordem, per mostra, la seva posició respecte la qüestió, una mica biçantina, dels clàssica de Catalunya.
Els clàssics clàsiics, us dirà, són a
venir. Potser viuen entre nosaltres.
Abans de Fred ja us deia:—«El
mai i l'ensopiment d'aquest món procedeix de que tenim la tristesa ficada a l'arrel dé la virilitat. »
Un altre moment recordarà: «La paraula més formidable en llibres religiosos érla del Zend-Avesta: el pecat méa gran i fonamental és l'abstenlr-se en tota cosa.>
Sobre Catalunya i ela catalana organitza teories admirables.
Diu: «El català és l'home més incapaç d'admiració. Perxo és él még individualista del món. Es l'aparell més
fi d'anàlisi psicològic. Tan fi que forada i buida, desinflà, j'objecte de l'anàlisis. Un català, només que sigui
un dependent del C. i de la I. esguardarà a l'Einstein de cap a peus i farà:
si jo hagués estudiat també hauria
pogut ésser com ell.»
Es que el català és un receptàcul de
l'energia servada sense esmerçar desde el 1700. Parxó, quan s'hi posa, en
una generació fa una urbs com Bar.
colona. I en la cultura, on érem quan
Victor Balaguer barbotejava els primers cants?
En el català d'avui hi veu—potser
irònicament—elorec d'ahir.
—Voleu dir, Domènec?—81, és dolent, és virulent, dinàmic.
..
—Voleu dir que si el comparem
amb un francès....?—Al costat d'un
català és un, babau. Haveu vist que
mal hi perdi un català tractant amb
un francès? ••'
Jo, una mica desconfiat encara, reflexiono i em dic: potser si. Perquè
dels catalana no puc jutjar-ne amb
perspectiva. Soc un arbre dins el
bosc.
I la conversa amb En Cristòfor de
Domènec ens porta a somniar amb
un pais obert a tota possibilitat, on
tot s'està fent i que té • per fermança
haver envestit el seu renaixement
amb una força, una profunditat, una
extensió, i un sentit de la realitat potser únic entre els pobles actuals.

Manuel Galés

ECOS I COMENTARIS

o

Iftrtf»

Hi ha molta gent que tot ho espera '
de la sort. Es la gent incapaç d'aero* <
seguir par la intel·ligència i per l'è«.
forç.
Corn l'home que pel seu mal cap ha
anat rodolant fins al fons de l'abím 1
espera que per atzar 11 llencin I» corda salvadora, així són els éssers que
a la seva desgràcia hi afegeixen ia s*
va impotència per a regenerarse ell«
mateixos,
Comaqeests éssers hi han noble«
que amb la seva passivitat i la'seva
indolència van desmoralitzant-se i
corrompent-se cada dia. No volen sentir, però, do desgràcia; la seva petulància no ho pot consentir. No voleo
sentir a parlar d'esforç i de treballi
que consideren un càstlc de Deu. Prefereixen viure ajassats .damunt Vèè
pròpies dejecctons, tot mirant enlaire i adoran.t un estel. L'estel de 1» casualitat.

Sa Qolontaiwlf *•»•,••
Encara que sigui amb un xic do petraç, volem registrar en aquesta seor,
ctó un bell* gest de Sr. Ooloratnas
Maseras publicat en un diari de València un magnine article sobre l'obra
de l'Universitat Industrial, en la qual
tant d'intel·ligent interès havia posat
l'ex-dlputat de la Mancomunitat de
Catalunya des del seu lloc al conceit
de Pedagogia.

«••fBjuta aaoid an trimm««»...
L'altra dia, l'editorial de l'orgue
oficiós del Biberón i d'altres coses
tèrboles—cal dir que en« referim a
«El diluvio»?—començava amb aquestes paraules:
tettando se trata de lograr que se
stiprima la pena de muerte,se recuerda la frase de Musset: «qut lo» tenores aseiinoi la twpliman primero*.
Tret que la frase está mal transcrita I que el seu autor fou l'Alphonse
Karr, com sap tothom, tot lo altre està bé. ,
L'editorial duia pertitol: NULIDAD
EãPIRITUAL. Encara hi ha gent sincera en aquest móni

Solament el Socialisme
farà de que cada nació,
^reconciliada finalment
amb ella mateixa, una
parcela de la Humanitat.
JEAN JAURÈS

.
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No volem deixar de resenyar
la conferència ,que el gran escriplor italià Luigi Piratidellodonà dimecres de Ta setmana passada al Teatre Català Romea.
Resumirem les contestes del comediògraf amb la major brevetat
possible. Bona part dels nostres
lectors ho hauran llegit als diaris locals. Nosaltres no ho poguérem fer amb l'oportuitat que
calia, car el fet d'estar JUSTÍCIA
SOCIAL impresa fóra de Barcelona en« ho impedí.
El Teatre Romea, en la funció
de dimecres, segona de les sessions arte que amb tant d'encert
a organitzat l'empresa, estava
le á vessar; als passadissos, a
:s escales, a les portes, tot estava atapait de gent, veient-s'hi
tota la intel·lectualitat catalana
i la major part dels actors i autors castellans que es trobaven
a Barcelona.
Luigi Pirandello es presentà
a l'escena amb gran naturalitat,
amb una gran senzillesa.. Es un
home ossat, calb, du una barbeta blanca de burgès; la seva,
mirada és viva, intel·ligent; la
seva cara, té sempre un somriure. Qui diria que aquell home,
d'aspecte corrent, és l'autor modern més estimat i admirat, que
apassiona alhora els públics del
país, de França, d'Anglaterra,
dels Estats Units, d'Alemanya,
de Catalunya i, sobretot, de
Rús,sial Luigi Pirandello és home que es fa simpàtic al primer
cop d'ull, i la seva veu, d'un so
metàl·lic dolcissim, té un encís
com poques veus.
Josep Maria de Segarra, traductor de la seva obra «II biretto a sonagli«», què es representà acabada la conferència, l'acompanyà i serví de traductor
a les preguntes que li feia el
públic, Car, Pirandello donà una
conferència dialogada, és a dir,
contestà les preguntes del públid
Cinc preguntes només li foren
fetes. El temps passava í no era
possible ier-l^'n cap més
La primera pregunta que se
li demanà fou quin era el concepte fonamental del seu teatre.
Digué que menen la vida el moviment { la forma, la renovació
contínua Ha f orma queia subjecta. Això és» el que cerca en
el seu teatre. El teatre antic era
passió, no cal perseguir la passió perquè en el fonament de la
vida, que és el que ell plasma,
ja hi és. Per això fer, cal ajustar l'intel·ligència al sentiment.
VeuVací perquè se l'han titllat
de 1cerebralista, i no ho és, diu,
des del moment que el públic
' s'hi interessa. Si es basa en
això pel seu teatre, afegí, és
perquè la vida no és veritat, cadascú fa veritats les. seves idees.

E

Un altre espectador demanà
les seves opinions sobre escrnografid, a laquai cosa contesta
que cada obia moderna vol la
se'va. No és possible ja voler
donar una sensació u realitat a
les decoracions, com es feia
abans, perquè el teatre es ficció,
i mai una paret, un sostre, un
sol d'escenografia seran una paret, un sostre, un sol de debò.
«Com va concebre la obra
«Sei personaggi,en cerca d'autore?» fou la tercera pregunta.
Luigi Pirandello explica, amb
bella gràcia, l'argument d'una
seva narració. Tenia una serventa, la, Fantasia, que cada dia li
duia al seu despatx tota mena
de personatges. Un dia li dugué
tota una família, una magnifica
família, una família mai vista, i
li digueren que ells no eren persones, sinó personatges que corrien adelaradament cercant un
autor, car són els personatges,
no els autors, l'interessant. Pirandello acabà dient que s'enamorà tant d'aquells personatges
que cregué insuficient una narració per a donar-los forma literària, i els volgué dur al teatre.
Un altre aspecíador li demanà el seu concepte de l'humorisme, el tema tan ben estudiat per
ell. Digué que l'humor, com lo
còmic, faria riure, però és una
superació del còmic á travers
del mateix comic. L'humorisme
és el sentiment del contrari. Una
vella, per exemple, que es pinti
volent semblar una foveneta és
quelcom còmic; però si aquesta
vella es pinta perquè creu que
així retindrà l'amor del seu marit més jove que ella, aleshores
ultrapassa el còmic, el supera a
travers del mateix -còmic. I en
aquest cas, hom sent una pietat
per aquella vella. Primerament
aquella vella feia riure per la
sensació que causa al contrari a
la seva manera d'ésser, en el
segon cas fa riure pel sentiment
que inspira al contrari.
La última pregunta que se li
va fer fou com es .posà a escriure tan tard pel teatre, passats els seus cinquanta anys.
Contestà que el teatre mai li havia agradat perquè veí que l'actor, que té la seva personalitat,
mai encarta els personatges tal
com els ha concebut' l'autor; altrement, l'actor té el seu físic,
que mai és l'imaginat per l'autor per als seus personatges. El
teatre, per ell, era una traducció
de l'obra. Però la guerra, el tenir un fill presoner dels alemanys, li donà una passió, i trobà
qUe les seves idees s'expressaven millor amb el diàleg que
amb la narració. El diàleg permet més 'que res el xoc de caràcters. Fou allavors, l'any 1917,
quan es decidi a escriure pel
teatre.
El públic sortí molt complagut de la conferència del Professor Pirandello.

Pelletons de JUSTÍCIA SOCIAL
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LA R O S S A
per
ALEXANDRE KUPRIN
Alexandre Kuprin és un
deli autori runos que més ha
penetrat l'ànima del seu pals, de
fa gran i revolucionària Rússia.
Kruptn, en cada un delí sens P<T•onatges, cerca el mel profond,
el mis íntim dels caràcter« 1 els
tap descriure amb tota la seva
plenitud, plasmant-los amb una
emoció nomes comparable a la de
Dostoiewtld.
Kuprin
dóna
a le« aerea pàgints, plenes de
de sentiment 1 modernitat, la tortura del poble rus, {lient les seves obres com un hlitorlal artístic de la vidâmes miserable i rebel moscovita,! de l'artüci que
envolta la societat.

Queia un» pluja petita. El carrer
»emblava ple de boira. La freda humitat mollava, subtilment, el rostre dels
vianants. La gent caminava de pressa,
trab el «oli de l'abric aixecat i cara de
pocs amid,
Bn trobar-se amb la nostra processó
M llevaba el capell i mirava eneuroslda ell escanyolits enterramorts, d'aire sever i mageatuós, que anaven davant de la caixa, de dos en dos", pel
mig de| fang bol recolllnt-se la capa;
els dos cavalls coberts de draperia negra, foradada ala ulli, a guisa d'antifaç; l'alt cotce fúnebre amb una coberta negra enribetada de blanc; la
«aixa blanca que traquetejava 1 duia
«1 damunt una corona verda de llauna; la llarga filera de carruatges plema
«l'només »dones indiferents, abarrents
i on poc cohibits.
Bn tot allò hi havia alguna cosa de
llastimós, d'una gran tristesa,* que enjsengia el cor. Bm lela l'efseto que A

Llibres«

Desconsol
A Joan Malagarríga
Temps feliços de la infantesa,
quan l'aspror de la vida el cor d'hom no ha lassât,
si fulgurés, en veritat, la bonesa,
no hi haurien rancúnia i maldat.
Fóra joia l'enuig que tn'emmetsína
i traba de l'home la sava i l'esclat, <
fulla morta que a. l'oratge camina,
no la revifen la fe ni l'etzaç.
Il·lusions? Aparent bonique.sà

El Paradís jo m'el figuro, » aausi
de tantes morts, eom un jorn de mlqaréme a Paris. I l'Infern com la turba enfollida de families, un jorn d»
tempesta en un port.

Calli el dolor, encenall de niciesa;
plori sens llàgrimes el cor destroçai.
Llibertat, esperit, llibertat!

S

De valiant la rue de Bennes, mossegava un troc de pa ttnb tanta «rnoelò,
que em semblà ésser mon cor que
destroçava.

Josep M.a de Sucre

NIT INFERNAL '
Alguna cosa horriblement fred»
tomba damunt, mes espatlles. Quelcem apégalos s'encasta-en el mia eoli«
Una veu ve del eel i crida: «Monstre!»
sens que jo sàpiga si és de mi e de
mos vici» que es tracta, o, altrament,
si hom m'indica l'ésser viscos que
s'encasta a ml.
,
POEMA D'ÜN GUST QUB NO ES

Lletres oi Director
Company.

Els que sotscriuen, presos governatius en la presó celular de
Barcelon en previsió de que els
seus noms puguin ésser utilitzats o barrejats en campanyes
de qualsevol mena, declaren:
l.er Que no pertanyen al
«Partit Comunista» ni a agrupacions sindicals o polítiques
de cap mena.
2.ón Que refusen tota responsabilitat des del moment en que
no's fan solidrís de cap ideologia ni de cap actuació, qualsevulga que aquesta fos.
Barcelona,
17
desembre 1924,

Manuel Vall — R. Merino
Gracia. — Àngel Pumarega. —
Francisco Vall.

el difunt Paskevick, que es gronxolava dins de la caixa, hagués pogut parlar hauria dit a l'acompanyament:
—Delíeu-me tranquil i torneu a casa vostra. Per què heu de representar
aquesta comèdia miserable?
—No direu cap discurs davant de la
tombà?—vaig preguntar a Vaslntin,
redactor d'un diari local, que anava al
mateix cotxe quejo.
Era un homenet d'aspecte molt sever, gairebé sinistre, però que en realitat tonia un cor que valia tant d'or
com pesava. Sempre m'havia estat
molt simpàtic.
Va fer una ganyota nerviosa.
—No, no parlaré!
—I per què?
Bl periodista va fer un gest d'enuig
1 la veu se U alterà. Va exclamar.
—Per què? Perquè encara que jo no
parlino quedarem pas per oradors.
Que vagin tots al diablel Maleïts! Hipòcritesl Em sé de memòria totes les
xlmpleses que diran amb la gravetat
d'un pontífex: <L'estandart sagrat»,
«el fpc inestroncable que crema a l'altar de la poesia», «l'honrat obrer de la
cultura», i així per l'estil. No, no, tot
això em repugna! 81 jo fes ús de la
pararla els diria quatre veritats...
—Que els diríeu, Antón Zajarievitx?
Els diria: «Nosaltres, els literats, arrosseguem el carro del progrés. Els
bous i els ase» també arrosseguen els
seus carros perquè són dòcils gufarti
i estan segurs que el seu treball els
valdrà xic de fenc. Però, saben, senyors, el què passaria si enganxessin
a un carro curull de pedres un bon
cavall àrab? El noble animal esgotaria
tetes les seves forces, es trencaria la
espina dorsal 1 el pit s'acabaria per
esdevenir una rossa miserable i malalta. Llavors l'abandonarien al mig
del camp per a que es moris, 1 no po-

Estrofes femenines
Nit la d'ahir memorable!
—BX> tant per tu com per mi—,
pulì tastàrem l'inefable
i un es féu nostre destí.
Quan tu em creies encantada
per, ràncies supersticions,
m'has trobat més deslliurada
qu« tes imaginacions.
l?or mi de perill la prova,
fou d'amor propi el combat,
i, en créixer j o, als teus ulls nova, vas ésser tu l'encantat!
, Encantat per ma agudesa,
sorprès pels atacs a fons,
foll per la meva nuesa,
pura com tes ambicions...
Nit la d'ahir memorable!
—s« tont per tu com per mí—,
puix tastàrem l'inefable
i un e» féu nostre destí.
• H

i

» ! .

FBLIP CQRTIELLA.

•;,> !

:U

,,

•'

..:/-!..)'

..

•

AIS COITIpdliyS qúeexpontamèment
ens ajuden amb llur col·laborad^, hem de pregar-los
vulguin fer-se càrrec de la limitació de l'espai disponible í no oblidar mai les resfriecioiis imposades per les
actuals circumstàncies. Interessa que per a facilitar la
nostra tasca procurin:
l.r Parlar d'allò que es pugni parlar.
2.n Tractar especialment qüestions sindicals i de
propaganda de les doctrines socialistes.
3.r Exposar els temes amMa major claretat i concissió possibles, i
, 'i
4,t. Escriure en quartelles per una sola cara i deixant els interlineats ben amples a fi que podem fer-hi
al damunt les eventuals correccions ortogràfiques.

PAS EL MEU.

À tu, Baudelaire
Devora un arbriço el fullatge del
qual deixava entreveure una villa,
Don Juan, Rothschild, Faust, i un
pintor, parlaven.
—«Jo he agombolat una immensa
fortuna i, com que no em donavi cap
gàubança, he continuat d'adquirir,
esperant retrobar la joia que em proporcionà el primer »ilio.»
i—«Jo he continuat la recerca, de
l'amor en mitg les malaur'ances, digué Don Juan. L'ésser aim »t. i ño
aimar és un suplici; però continuo
cercant l'amor dins l'esperaaça de retrobar l'emoció d'un amor primer/»
—•«Quan vaif trobar el secret que
m'ha donat la glòria, digué el plmtor,
vaig cercar d'altres secrets per ocupar la meva pensa; per aquests darrers hom m'ha denegat la glòria que
se m'havia donat de primer, i torno a
rependre ma formula, malgrat el fàstic que ein fa.»
—«Jo he abandonat la ciencia per
la felicitat, digué Faust, però retorno
a la ciència, baldament els meus mètodes siguin passats de moda, perquè
no bl ha altra felicitat que la recerca»
Hi havia el costat d'ells una jove
dona coronada d'eura artificial, 1 digué:
»
—«M'enu1¡jo, soc massa ballai»
I Deu, darrera Tartarico:
—«Jo conec l'univers, m'enutjo.»

Max Jacob
Trad., J. C-R.

«VASSALL D'AMOR», NOVEL·LA.
D'ALFONS ROÜRB,
Veu's:aci,-«n ple aeglo XX, un novel·lista romàntic. Alfons Rour* «U
retorna d'un pic a l'època dels escriptors del nostre Bsaalxamsnt literari,
La seva prosa és apassionada, exaltada, dtfust, boni là de}s autors de eincuanta anys enrera. EU ho sap, i s'hi
complau en la seva novel·la,
«VMsallrd'jij»o».$a^ei|t presentada, és, diu el mateix autor, la «vid»
tubulada da Samoa Berenguer IV,
Crtmtë de Barcelona», i classifica 1»
novel·la d'«htàtòric-roruàutica».
,.
KVwwall d'amor», propÜment, n»
és nua novel·la històrica, sinó «na
fantasia/Adi'éáíWWòrfa. Agafa 1»
fignra-del Gomte'de Barcelona Ramon Berenguer IV, eue,,per, rioni
dïEstat s'hagué de márJÍtóWb ;«n»
infanta de tres anys, PeroneHa de
Aragó", i.tréu^fartit-d'aquest fet unió.
De Ahorna fort i vifeorós que era Ramon Berenguer IV, Alfons Roure en
fá un boma enamorat; tota la SOT»
passió de governant* la supedita a un»
passió'limörolii. 'aufoiïB Roule—ño
TolfrüeM esbrinar M nla-sWa1* ftntasi»
podria óssfcr ïa%lf.*c»r un aoVei'tlsta
és lliure per a tractar com 11 escaigui
els 'seus temes i personatges—dona
un turment al cor del Comte, que
glateix per l'amor, i el seu matrimoni li és una Horda càrrega,- fatal. L»
visió d'una bella, bellissima jueva, li
despertà més encara el seu sentiment
i Ramon Berenguer, correspost per
la dóna, esdevé un vassall d'amor.
Llavors, sent que les raons d'Estat no
són res al costat del seu 'cor, del seul
sentiments, millor dit,, de la seva
condició d'home, i vol desfer aquell
fatídic matrimoni amb la nena infanta, per a maridar-se amb la dona que
per ell ho és. tot. Però la jueva no
creu possible el determini del Comte,
Í fuig. líaraon Berenguer, sentint-s»
l'esperit mort per sempre més, es casa amb Peronel·la i cerca un consol a
la seva immensa dissort amb la lluita.
Aquest és l'argument de «Vassall
d'amor», argument referent amb l'aventura de la germana del Comte dona Almodís, que per amor fuig amb
el cavaller que estima i ell ans sap
pordonar-la, i amb fer que el conseller
del Comte Alfons, fill de Ramon Berenguer, sigui fui també del protagonista de l'obra, fill de la seva amor
amb Sahara, la pulva.
L'ambeqtde l'època està molt ben
pastat i *mb gran jftstesa.
L'obraraue forma un volum de més
de 300 pàgines, il·lustrada per Joan
d'Ivori, és interessantissima, és fa llegir amb gast. El seu romanticisme
vessat a daU en l'estil i en les escenes
i descriptions, s'escau molt amb el
tema. «Vassall d'amor» va plenament
de cara ai gran públic, í el gran públic li ha donat upa bona acollida.
Veure'S satisfeta la finalitat de l'autor, tanmateix, és, alguna cosa..
Per la mateixa raó uue és una novel .la de ear» at públic, però si dol
d'alguns defectes, pro vinents tots d'un
sol. Es una obra precipitada, escrita a
corre-cuita; en la forma, en -les descripcions, en els diàlecs, en l'estil, en
les mateixes escenes, en les descripcions allaigarsades, hom hi nota aquesta precipitació. Altrament, el
Comte en alguns moments as absurdament massa home, això també és
conseqüència de la rapidesa amb que
ha estat escrit« l'obra. 'Cal dir, però,
que el romanticisme és un bon encobridor de la precipitació.

' : .'.:

tat!... Amb quina amor, amb quina
paciència les escribía! Les treballava
coin Sin Joier treballa una pedra preci*j*ü i, malgrat això, eren tan elegants, tan encisadores, que el lector
hauria jurat que havien estat escrites
seguit seguit.
L'èxit l'embriagà, 1 decidí consagrar tots els seus esforços i tota la seva vida, a les lletres. El fanguer on ens
movíem li semblava un temple. El
tropell de plagiaris sense cap talent,
que havien escollit l'ofici literari perquè eren incapaços de res més, mancats absolutament d'energia, d'ingenl
i de cultura, aquests senyors que fan
de let lleties la més baixa tasca, venent les seves plomes als mercader»
i a leà cantants, li semblaven herois,
defeusors de la justícia.
Detestava el reportatge 1 tota altra,
mena de treball periodístic per, l'estil.
Komís volia escaure novel·les. Però
Jes seves obres, âY,l»,t ptcar,en de precipitades.
Calla viure! Ningú morii havia donat
menjar ni U havien comprat unes bor
tes només pel seu talent. I les necessitats implacables de la vida l'obliga»
vett,,a aprofitar el primer assumipte que
li venia a mà per a escriure quelcom
i guanyar alguns rubles. Sovint començava a escriure sense saber encara com acabaria la seva novel·la.
Escribía a una màquina de la taula de
redacció, damunt d'un pilot de periòdics, entre la gatzara dels redactors,
sentint a cada moment el timbre del
telèfon, I malgrat la febril pressa
amb que .treballava, a cops es trobaven en els seus escrita magnífics llampecs de talent, admirables imatges,
descripción» maravelloses.
Ja sé que hi han escriptors que poden aguantar una vida així durant
anys 1 anys; però Paskevick era eom

!«?• •

Allí on hi ha una qüestió
de llibett^fl Tfi' ha una
qüestió de Socialisme, ,

: •y
dría ésser altra cosa, es moriria. Els
bous dòcils i treballadors seguirien
remugant fenc, arrossegant pesants
carros i rebent garrotades amb Indiferència.»
Va fer una pausa breu, 1 seguí:
I saben com acabaria el discurs?
Els diria: «Senyors, Paskevich tenia
molí més talent que tots nosaltres.
Era una naturalesa selecte, fina, delicada, entusiasta. I per bé que, a les
acaballes de la seva vida, havia perdut
tota capacitat de treball; per bé que
ha mort d'una malaltia llarga, en ua
brut llit d'hospital; per bé que ningú
plori la seva mort, era més feliç que
tots vosaltres.»
—El tractàveu molt?
—I tant! Cabalmentjoera a la rédaselo quan arribà, ja fa anys, el seu
primer conte. El pobre noi es ruboritzava com un nin i tot just si gosava
dir res. La seva cara i la seva, you PM
lesaven la seva te^or, cqm si hagués
carnós algún crim, o més ben dit, algun acte infantil, poc seriós o que podés promoure la rialla dels déus de
lOllmp literari que nosaltres en
aquells instants «rem per ell. Quan
cobrà els seus primers sous periodístics estava tan torturat com si per primer cop vingués de cometre algun
furt... A propòsit, per què jo he experimentat sempre com molts d'altres
escriptors, equest estrany sentiment
de turbado en cobrar els meus treballs? Es que els russos encara no hem
arribat al grau de maduresa precisa
per considerar la literatura un» cosa
seriosa? O, tal vegada, no ens creiem
dignes de cultivar-la i dubtem 4e les
mostres forces?
—Recordo molt bé—continuà Va1?
slntin desprès d'un curt silenci—les,
primeres paraules de Paskevick. Quima foro», quina audaciosa originali-

,,

aquestes esplèndides flors exòtiques,
massa delicades, que es marceixen si
es troben mancades de la llum i la calor. Per a estimular .la seva energia
recorria als excitants, cote el vi i la
morfina. Un any i mig després (tel
seu primer conte, el seu cervell ctrasat ja no podia concebir-ne u» assumpte.
Però, no obstant, calla viure. S'ha,via maridat, de la manera estúpida
que ho solen fer els homes de talent
desaquillbrats i incapaços per a la vida pràctica.... Una aodisteta del veïnat, un encontre a l'escala mal il·luminada, una breu novel·la, la hlperbofla de l'honor, ets remordiments de
consciència, els sentiments cahallelescs... i. veu's-açl el pobre infeliç esdevingut l'espòs d'una gràcil xicoteto
sense cultura, sense cor, d'ànima
mesquina i estreta. Ella ell menyspreava per la suavitat del seu caràcter» pe» k seva timidesa, per 1» seva
debilitat fisica, per la seva manca de
sentit pràctic. Li armava bronques
al carrer i li feia el salt amb quasi tots
els periodistes i els oficials de la ciutat. Tenien fills—una pobra mainada
pàl·lida i raquític*. Senyalant-los
amb la mà, li cridava ambla seva vérbola de verdulera: «Són els teus fills,
els teus fills! Cal mantenir los. Per
què no escrius? Posat a escriure de
seguida!
I ell esesibia, el meu pobre Paskevick!, escribía dia i nit, » casa seva, a
les redaccions, als cafès... Va arribarà
ésser un simple reporter. Intentà fer
articles fons pels periòdics, però no es
podia habituar a aquest llenguatge
singular, solemne, dels «leaders» periodístics, infinitament més estúpids,
de vegades, que els processos verbals
policíacs. Romania-, hores senceres
»Tab 1* ploma a la mà, desesperat»

-
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sense podèt treure d^es frassií. ^«4
sempre cotóen(Javèn ^or'«^/áialc.
No, tora ínaíüa'Ilare'el seu martiri.,,,
Al cap d'avall fou del- més vulgar: el
«surmaaag'es^la.ti·V ht eegaera. Bn
quatre anys, aquellfeomees consumi,
• eom devorat per la flama d'una foguera... l això es dia tida!
Vasinti» callà i semblà abstreure's
en tristes reflexions. Fins a la nostra
arribada al-cementiri no digne ras.
Quan ens vàrem congregar al voltant de la tomba, 1', expressió de tots
els rostres era greu¡ 1 solemne. Les
primeres paletades de terra caigueren
amb un soroll sord damunt la tapa de
la-caixa. Els enterramorts es lliuraren
febrllment al treball; es vèi» que duien
pressa.
Tîu senyor alt, robust, amb ulleres,
d'una cara rodona adornada amb una
memida perilla roja, s'avançà un poc
cap a la tomba. Mirà als costats, tossi,
i començà a parlar:
—Senyors! Una nova pèrdua dolorosa! Un nou lluitador honrat- lia bai-,
xat prematurament a la tomba... SI
nostre difunt company Paskevic v»
sostenir .sempre amb valentia l'estandart sota el qual treballem tots pel bé
public.,. Sembrava sempre la bona llavor deia cultura, de la llum, i el foc
sagrat mai no s'apagava al seu «or,
que.*...
De sobte, es senti un fressa estranya. Tothom girà el cap. Visintin,
aguantant-so a la reixa d'un He pan-teó, sanglotava 1 plorava a dolls.

R.T.,fra<f,
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per Saltador MaU

L'ideal de la Unió General de
Treballadors
en «piant els pro• rw« ttttWn rj
blemes* de la terra, segons es
desprèn clarament de las conH»MaH*tVUal
clusions dels congressos de
Septembre de 1918 i Juny-Juliol
iFtmtoWat:
de 1920, ¿s de la socialització.
Amb
posterioritat a aquells conH»J^rmUM»d
gressos la «Union General de
Trabajadores» ha continuat ocui.
*m*mf .J«*U«l«m
pant-se de la sort dels campeKW HOTOB «n
rols i molt recentment el «Comipwjoaa Frane
tè Nacional» ha acordat acullir
a les organitzacions dels desenganyats forers gallecs i el regio1
nal de Catalunya ha decidit procedir a la Constitució d'una Fer«t, 'OavtiiM^PipHÍ-tanmft
ideració de Societats agràries.
C. DonèMe, C*t fe*«*«* J. CoSegons les conclusioni: dels
maposnda t «ItrMi
congressos socialistes espanyols
l'explotació de la terra ha de
anar a càrrec de les Societats
agràries, però no aclareix lo reObrers del campi
ferent a la propietat de la terra,
ni lo que atany a l'aprofitament
Llegia i propagueu
o repartiment deis fruits. El dia
que triomfi el socialisme de qui
J»
serà la terra? Dels actuals pro4
pietaris? No ho creiem, perquè
SETUANAil POPULAS
representen l'element més que
PORTÀVEU DE LA «UNIÓ DE RAcapitalista paràsit de la producBASAflUW Dl CATALUNYA»
ció de la terra. De aquell qui la
treballi? Tampoc, perquè a desKs puilica etU ¿iuattt. í S Ctr.
grat de les conclusions dels conBüatclillAalitrídí-.Cirtin.lM.· gressos socialistes favorables a
Forers, censataris, parcers i
BA1IOBZ.OVA
arrendataris, amb l'explotació
er la Societat desaparexeria
explotació individual. De l'Estat? De les Societats agràries?
JUSTÍCIA SOCIAL
No ho sabem.
és l'únic periòdic de ta nos- . . No s'aclareix en les concludels congressos socialistra terra que reculi en un sions
tes -espanyols si la explotació
sol ideari tots «is desitjós de la terra la encarregaran les
Societats a n'els seus individel poble
duus mitjansant la parcelado i
1
l'atribució perpètua o temporal
de cada parcela a un individuu
0 familia per medi de sorteig
(tal com feian els juheus cada
set anys) o si es farà per tota la
Portó««* de U Ptderooió de Cooptratiwdt Catalunya
Societat, treballant els seus components de. la manera i en el
Artides doctrinals sobre
lloc que determini la junta, la
cooperació: Elnjovinient
mopria o els tècnics.
cooperatiu a Catalunya
Tampoc s'aclareix si'ls fruits
i a Espanya í ProWetnes
Seran repartits íntegrament ensocials trelaciotórts amb
tre els pagesos, deixant-los la
la caoper^çió,
potestat de vendre lo que no
APABBIX CADA QÜWZBNA
}
necessitin
per el seu consum o
Sttscrípció* çnyifl: 4ptes,
si el sobrant serà incautat per a
UirtWndt:
ésser administrat per l'Estat i
im ti «i.-ft« facilitat per ell a les altres classes socials com és va voler fer a
Rússia.
Un detall només trovem Qe
TrelMÓteâorl
l'organització de l'explotació de
Sigticr^icir«rtnrhr^a«4ija terra. Es el de que l'explotació
ció dels boscos i pasturas serà
Com a
.dirigida per uns tècnics nomeciot»4à i , ,, _—__ _-„»_. |8ats per l'Estat. Parteix aquesta
U«ne H^^KlãÕÉ^tf^« determinació del erro tècnic, de
societat JSÉBa*.
,fue és necessiten més conexeCo« a j·sa.tlui.'t·toi faments per a l'explotació dels
plegar
boscos i pastures que per els
eultitj*. ,
Com a medi per arribar a la
-.Mj^^^^W^^
socialització de la terra, no
¡adopten els socialistes espanyols el procediment radical de
l'expropiació immediata, sinó
els tres següents:
a) EI foment de la propietat
comupal o dels ajuntaments,
d'aquesta propietat, a la que varen matar les lleis desamortitzadores i que ha rematat una
dispossició del Directori, llegitimont les expropiacions de
bens comunals fetes pels particulars.
b) L'expropiació dels latifunii •
dis mitjansant una indemnització, facultant-se a l'Estat perquè
posi un impost sobre el capital per recollir cabals pera poguer procedir a ella, i
PitorK lUdm f Ennila
c) La limitació dels drets successoris eb intestato, als paCHARLES GIDE
rents de segon grau del causant
Versió castellana de /. Cardó
1 l'aument del impost de drets
Preu: I'M Ptes,
reals sobre trasmissió d'herències.
Interinament no s'arribi a la
J. SALAS ANTÓN
socialització de la terra, és voPreu: 0'15 Ptes.
len limitar els drets dels propiePublicacions de Propaganda de
taris posant forts impostos i deAcció Cooperatista
clarant expropiables les terres
Encàrrecs: Aurora, 11 bis.
incultes i subjectant la explotació al control dels tècnics. Potser
en el que és prengués aquest darrer acord en eï Congrés de
1920, va infuir la queixa dels
Stets conscient veuràs
obrers
del camp d'Andalusia i
clarament el camí del teu
Extremadura de que els propiedeure:
taris de oliverars per no pagar
Com a home, has d'ésjornals reduien en gran manera
ser socialista.
les
operacions de aquell cultiu.
Com a obrer, sindicalista.
També interinament, fins que
no s'arribi a que les societats
-^¿^«_ái ._i-J
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SUÏSSA. - «leccio de President.
Loa dugués cambres parlamentaríe«"en sessió conjunta, vnren elegir
el diti:}} d'aquest mesa M. Jean-Marte
Musy présidant do la Confederació
helvètica per a l'any 1925 per 172 vota
agràries estiguin encarregades eatre 220 rotants. M. Henri Haeberiin
de l'explotació de la terr,a s'atén fea elíflt vica-president per igual
ai la protecció del pagès Jorna- période per 182 vota entro 223 votants.
ler i d'aquell que conreua una, M. M my és doctor en lleis 1 pertany
terra que no és ben bé seva,1 a una família d'antics propietaria de
mentre no cultivi més terra que s La Gruyère, cantó de Fríbourg. Fou
la que ell i la seva familia poden elegit 'conseller federal en 1919 t ba
conreuar (o sigui que no neces- lìgiit dei d'aleshores cap del departasita jornalers) i que no sigui al ment de Financies. M. Haeberlin és
ensems propietari.
també un distingit jurista nat al canEn quant als jornalers, ja eï tó de Tiaurjfau 1 fou .elegit conseller
congrés de 1918 va acordar que federal en 1920.
és reclamés del Poder Públic la : Les Cambres varen elegir en la mapromulgació de lleis fixant un teixa sessió al jutje Alfred Stoos per
salari mínim i uní jornada ma' a president del Tribunal Federal de
xima, prohibint el treball a preu la Suprema Cort de Justícia.
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per Artur Ptraclio
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fet, regularitzant el treball d«
les donas í nois, i equiparant ESTONIÀ. — Dimissió dal Frasi•,,.,. '
els dosj sexes en quant, a sala-, dwrt. • - • • '
ris en ei treball del camp.
Et Dr. Afeei, President de Ia RepúEn q t ; j t .a aquells que pel blica i cap del poder executiu, ha diseu compte conreuen una terra mitit a cauta de malaltia motivada
que no és ben bé seva, en el, principalment per l'esglai qué va
Congrés de 1918 és va acordar* deixar-li la darrera revolta Comunista
que és modifiquessin els arti-, quan fou atacat el seu domicili i va
eles 866 j 867 del Còdic Civil'eir haver <le defensar-se ideïs trets i bomel sentit de l'abonament a n'el bes de ma amb barricades de mataparcer, a l'acabar-se^l'arrenda-, lassos i mobles deslLqrlgats de una
ment, de les millores que hagi' habitació a l'altrsjde la seva residènfet a ïa ferra, que els arrenda- cia durant mes de mitja hora. Sort va
ments no finissin per canvi ae,: tenir que el seu ajudant Shenberg1
propietari, que al cap de vint que dormia a la casa va poder saltar
d'ésser un pagès arrendatari mig despullat i va avisar a una caserd'un camp passés a ser-ne pro- na- propera des de on varea destacar
pietari, que el propietari hagués auxilis,
aixís la vida del docde contribuir a les pèrdues que tor Akelsalvant
í de la seva muller quo lluitingui l'arrendatari per causes taven bravament contra un grup nomfortuites i inevitables i que si- brós i ben armat
guin redimibles forçosament per, . Sembla que l'actual presidenti del
part del perceptor els foros i af- Consell d'Estat, Toenniaon, és el-cantres càrregues anàlogues.
a la Presidència.
Havem d'advertir que els ar- didat
•Entretant la persecució de comuticles 866 i 867 del Codi Civil
no és refereixen per a res a l'a- nistes continua amb tota activitat,
de 300 els detinguts entre ells
rrendament de medis rústecs ai passant
Un'tal
Silikas que havia cursat en
a l'aparcéria, sinó a llegats, que
militar de Moscou i que
l'article del propi Codi referent l'acadèmia
s^a,
confessat
un deia principals ora ï'aperceríaés el 157Q,~gue B*P>
de l'aixecament de! pridret català l'arrendador ha din 1 ganitzadors
demniízar al arrendatari de les, mer de desembre, Kobetsky, l'ambaimillores útils í les necessàries ¿' xador dels-Soviets a Estonia, ha sigut
no ser que un o altre pre- enviat a Oopnttague per a satisfer les
fereixin que l'arrendatari se las QIWÍI98 del Govern estonià i al seu
emportí, i que per dret casíeïïà* •JjoS í ha anat Petrovsky el qual ha
l'arrendatari té, en quant a -fotr .aoMt'complertes satlsfaoeioui: per tal
Hores, el mateix dret que Tustt- ' 'á'é^tlM un conflicte diplomàtic entre
fr,uctuari, o sigui que pot reti- el« dos pobles.
rar-lès, si pot fer-se sens detri- ALEMANIA. - La composició del
ment de la propietat i que no té
- Reichstag,
dret a cap indemnització.
D'acord amb el nombre de vots obPer a evitar que els arrendaments acabin amb el canvi de tinguts per cada partit en les elecpropietari hi ha el mitjà de con-,, cions del n de desembre, el nou
signar-los en escriptura pública, Reichstag tindrà 493 diputats què's
inscriure'ls en el Registre de distribueixen com segueix t varien la
Propietat i estipular-los per mé$ composició resultant de les eleccions
de cinc anys, que és el que «tel 4 de maig darrer en la forma^ae'l
aconsella f ef e) Congrès de 1920 lector pot veur«:
Resultat Resultat
En quant a que els terrena
del
del
passim a propietat del pagès al 1
4 de maig- 7 debre.
cap de vint anys de durar l'a?
rrendarnent,, „cal distingir eh Sodalístes
"100 131
arrendaments que ara existei- Nacionalistes i
xen, i fa méS' devint anys que
Unió agrària
106
111
han començat, els existents, en Centre catòlic
65
69
l'actualitat que tenen un termi- Comunistes
02
45
ni superior a vint anys i els que : populistes
44
51
en el futures puguin estipular, ' Ultra nacionalistes
33
14
En quant als dós primers; cas-, Demòcrates
28
32
sos, l'adopció d'aquella propo- Populistes bavaresos 16
19
sició •equivaldria â l'expropiació Campirols bavaresos 10
»
de les terres a favor del que la HaunoVeriana f sepa' •
treballa i sense que el propietaratistes guels)
5
4
;
ri cobrés cap indemnització, en Alemanys socialistes 4
'»
quant als darrers és de creure Partit econòmic
»
17
que ja procurarien el/ propietaris no estipular-los i, cas d'es« : El total de vots emesos en 7 de deser-.hi oblidats per una llei, com sembre fou de 29912700 o sigui el 92
que tais arrendaments equival* per cent del cans electoral. En 4 de
drien a un traspàs de domini, maig els vots emesos sumaran28388391
calcularien les anualitats dels I en les »leccións de 1920 varen votar
arrendaments de manera que 27937057 electors. Augmenta doncs
l'arrendament fos en realitat en cada elecció «1 nombre de ciutadans que emeten el sufragi. A Aleuna venta a terminis.
En quant als foros, censos i manya tenen dret al vot els homes 1
altres càrregues semblants, en dones majprs de 20 anys.
Els socialistes, que, en les eleccions
el Congrés de 1918 sols és va
demanar que fossin redimibles. de 4 de maig havien reunit prop, de
En el de 1920 ja és va dir que 200000 vots més que «n 1920, varen
la redemcíó la pagués l'Estat, guanyar en les eleccions del 7 de desolució que cointideix en part sembre 1667340 vots amb respecte a
amb la d«ls forers Gallecs que les anteriors. Ela grans partits alefflentre no'ls calgui pagar res a manys, dividint-los amb favorables a
ells, tant els fa que pagui l'Es- la República i monàrquic« més o
tat.
menys declarats, ofereixen els canDr. Camarada.

vis en els vots obtinguts en les dugjias eleccions darreres:
4 de maig 7 de debre.

Company: Si sentiu les inquietuds que dignifiquen lar
condició humana dels oprimits, propagueu
JUSTÍCIA SOCIAL
periòdic socialista catata.

Socialistes
Centralistes
Demòcrates

3869105
4117481
1601788
1915137
11752984
13892051
Els partit« obertament partidaris de
la República han guanyat dones en
conjunt 2139067 vots dels quals, prop
de les tres quartes parts, corresponen
ala socialistes. Examinem la votació
obtinguda pels partit) monàrquica en
les dugués eleccions:
>

4 do maig 7 de debre.
Nacionalistes
Partit popular
Ultra nacionalistes
Populistes bayaresos
Partit econòmic
de la classe
mío«
Lliga agraria
Hannover lans

5733060
2801088

3160281
3048493

1783475

901001

916849

1111TS6

574282
319805

995723
787008
268145
13274037

128172a»

negres. Cal remarcar que a';VIn»tltut
de Tecnologia de Massachusetts *olp.
ment, atnb la darrera entivgr«, puja ja
e. quípza milions du il,,!»»'* H. tot*l
dels doiistlus fets per Mr. fiastraatf.
Mr. James BP Dnko, nat en una, casa pobre i quo ha fet u,nu fortuna, considerable amb el tabac i explotació d«
força hidràulics, ha creat un fondo de
quaranta milioni de dollars (prop 4»
trescents milions de pessetes) per a
fundar ¡'universitat de feCtroHníd«
Nort, invertint sis milions ea el millorament del Collegi de la Trinitat de
Durham si els seus administrado»
s'avenen s revertir-lo a la nora Universitat que ha de portar el nom del
seu fundador, El 20 per cent dei capital inicial ha de reservar-se por
aacreixer el fondo de fundació
fins qua arri vi a la xifta de Vuitanta
milions de dollars, amb els rèdit« d«"
qual suma ha de viure la nova insti
tució.
un resum ha poo puWioat <3«ls donatius feta per nortawertcam He» per
a fins culturals, rslígtoso« Q bentíícs
en aquesta darrer» anys, fiï pujar1 el
total de quantitata donades a la fabulosa xifra de 1380280000 dollars ço qna>
representa el doble del deute públic
d'Espanya.

Aquests partits. ban guanyat en
conjunt 456698 vots incloent entre
ells éis populistes o Partit popular en
el qual hi figuren molts republicans
i, com tots sabem, ba col·laborat amb
els governs de la República. Bla més
exaltats monàrquics i enemics de Iti
noves institucions ion els ultra nacionalistes o racistes els quals han
perdut 881874 ço indica que entro'ls
mateixos partidaris de les institucions monàrquiques resta considérablement afeblida l'hostilitat a les formes republicanes.
Entre els partits de la República i
els contraris a la mateixa—incloent
els populistes—queda encara una „ ajoria a favor dels primers de 618.014
vot». Queden però els comunistes, els
quals si res no tenen de monàrquics, Pere Rus, PiMteí.—Agralnj tramei»'
Coneixíem el cal« Ja compenmai s'han mostrat benèvols amb les
dreu, però, el nostre silenci.
institucions filles de la Revolució de
1918 i particularment amb la Cpntltució de Weimar. Llur tràgica derrota
—igualada no més pels rascistes —
resta, però, una gran importància a
SETMANARI SOQAUSTA
llur actitut la qual hem de creure que
i
:"••'"
'
no fora d up tota si ois posaven en oi
trànzit ¿'escullir entre República i
monarquia. Els comunistes, en les I
eleccions del 4 de maig varen reunir
3.628.610 vots í en les del 7 de desem2 .* è p o c a
bre no més sumaren 2.698.956 vots
CIÈNCIES - LITERATURA-ARTS
amb una pèrdua de 929.654.
La victòria socialista bo compensa
REDACCIÓ:
tot, perquè si compten els trets socialistes í ela comunistes com a vots
proletaris, trobem que.malgrat les
pèrdues dels darrers, els obrers ban
ADMINISTRACIÓ:
guanyat encara 737.686,, sumant en
conjunt 10.558.389, p sigui més de la
tercera part dels vots emesos.
REDACTORS i COI/LABQRADOHS:
GRAN BRETANYA,- EU ofcrrilaiCabrici Alomar - Serra 1 Moret
rea.
'
; •
„
losep Comaposada - Alfons Ma- v
seras - Dr. Agaadé Miró - OrtotòLo, National Unim of Railwaymen
for de Domènec - ). Carner Riha presentat a les companyies de ferbalta - J. Llorens i, Artiga»
rocarrils un minuciós programa de
Dr. Emili Mira - Vicens Vllarassau
reivindicacions .que enclou totes les
Dr. Joaquim Xiraü - Francesc X.
Casats - "Apa, - Rossend Liate«
branques del treball ferroviari i afecta
Dr. Muntanya - Francesc Vlladoa més de 650.000 obrers,. Les princimat - Sara Llorens - Manuel Gates
pals reclamacions contingudes en la
"Galdrlc» - Màrius Vidal - Ferran
memòria del Sindicat i que ban coCuito - B. Farré - Josep Ricart i
Sala - Manuel Bscoraa - Josep M.'
mençat a ésser examinades pels paPou i Sabater - J, Recasens i Mertrons, són les següents: Pensions per
cadé - Rafael Campalans - Frana ;tot el personal als 60 anys. —fil
cesc Gandia - Dr. losep Amorós
prlnólpl de diada i setmanada garanEmili Saleta - "Shunt, - F. Cañadas « Josep M.* de Sucre - J. Routida extè« a tots els graus. —Setze
re 1 Torrent - Manuel Alcantara I
xtlings diaris a tot els conductors
Gusart - Dr. Cosme Rofes « Ignatl <
(maquinistes l motoristes). —Dotee
Iglesias - Roe Qulnart - Puig Puxiliugí f (5 pennii'diarís als fogaires i
|ades • Joan Franjóse - Balagué
Baró - R. Ràfols Camí - Jaume
assistenta de motorista, —Treball màCardas - J. Duran I Guardia -Joan
xim setmanal de 44 hoces per a carreForment. • Dr. I. Estadeüa Arno
gadors, personal de viatje i personal
RSDACTOHS-CORKESPONSALS
de telegrafiï i senyals.—Que en les
Albert Schneeberger - Rafael Rahores de treball s'hi incloguin les homis, França
res de menjar. Supressió der graus
loan Comorera,—Argentina
entre «Is mecànics de tallera1 i setmaCarlota Goteres.-3^«
nada únioaae4 lliures esterlines a
René Lyr,—Bèlgica
Roberto ManrajL—Itàlia
tot el personal de tallers amb cinc
Dr. Andrés QveJer*.-Tj!*a<írtó
anys d'experiència.—Setmanada única df¡ 3 lliures i 10 xülngs al personal
PREUS D'ABONAMENT:
migjentrenat {itmisMlled min} i de
3 lliures'al no entrenat o peonatje
Catalunya i Previndts:
(wsWled)—Vatances mínimes de
Trimestre, ?» pt«. - Hlg any, 4'50 ptci.
12 die» seguits (en lloc de sis) cutre
Un any, 8 pt««.
l«er de maig 1 30 de setembre. —EmEstranger:
Mig any, 5-7J pic«.
pleats d'oficines que hagin passat
Unany, tO'50 pt««. ,
dos en nna mateixa categoria, si no
són ascen«its, se'la hi donarà el sou
JUSTICIA SOCIAL és r únic periòdic
mínim de la categoria superior i si
socialista que es publica a Catapassats dos anys més no han ascendit
lunya. Tenia el 4ew* «f ajadar-lo.
encare, rebran el sou màxim de la
8USCRIV1U-VO8-HI
superior categoria immediata.
personalment m la redKcM o *
En conjunt les reclamacions signiF administració, o bé trametent
fiquen un augment de més 300 pesseT import de r.aboaament aPaémlnistrador, tmb segells de correu,
tes anyal» per a tot el personal indisgir postai, etc.
tintament ço què significa un* despesa de uns quants milions de lliurés
esterlines que les companyes no deuran cedir probablement de bon* grat.
Aquest document de peticions pels
ferroviaris britànics hauria d'ésser conegut pels ferroviaris de tots els
païssos i els hauria de servir d'estíFem present als nostres
mul per a millorar llur condició ja
actulment molt per dessota de la dels corresponsals que les Ifr
ardits i .ben organitzats ferroviaris quidacions -deuen, pr^çti*
britànics.
cardes cada ffde mes: Ms
ESTATS UNITS, - Donatiu» p«r *
négligents que no bo efecobres «aliar*!*.
Mr. Georg» Eastman, fundador de tuïn eís giràrem, caiw*
l&.Eastman Zodak Company ha fat gant-los »na pesseta pef
donatius per import de quinze milions
,
de dollars amb motiu de cumplir «1» les despeses*
seus 70 anys. Abans havia fet donaNo admetem retorns de
tius de tanta o més importància. Els
p&pet. Per això facfqrtiQ
darrers els ha repartit així: 8.500.000
dollras a l'Universitat de Rochaster, els exemplars a 10 et», ^
4.500.000 t. l'Institut de Tecnologia do
Massachusetts 12.000.900 al Instituide Tuskegee per a l'educació dels

(i lid
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