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O r g a n de la U n i ó S o c i a l i s t a de C a t a l u n y a
Moments decis ius

¿Dissolució o
concentració?

S'ha vingut parlant, aquests dies, amb molta insistència, de la
dissolució de les Corts.

Lerroux, amb la seva coneguda teoria de no governar amb aques-
tes Corts ; les reticències d'alguns aiinistres radicals, i per damunt
de tot l'orgia descordada de nomenaments a favor de diputats que
en virtut de la llei d'incompatibilitats esdevenen incapacitats per a
ésser-ho i que, per tant, redueixen la força majoritària del Govern,
han donat peu a la suposició que Lerroux comptava amb el decret
de dissolució per a aplicar-lo a la primera dificultat.

Aquesta suposició es basa, però, en un equívoc que la premsa de
dreta cura de mantenir, però que nosaltres* devem esvair. Les Corts
Constituents no es poden dissoldre .-i no ho acorden elles mateixes.
El President de la República no té autoritat sobre elles, puix que
ha estat creat per elles. El seu caràcter de Constituents, d'extraordi-
nàries, escapa a l'abast de la Constitució, elaborada per elles. Elles
són el poder sobirà. I aquest poder no els el atorga una interpretació
capciosa de la realitat jurídica, sinó la interpretació literal del propi
text de la convocatòria, decretat pel govern provisional de la Repú-
blica, en representació única i exclusiva del poble espanyol, el qual
diu: «L'enumeració que precedeix (du les matèries que han d'ésser
objecte de deliberació) no pot pretendre limitar el Poder de les Corts,
afirmat com a íntegre i convocat com a sobirà...»

Aquestes paraules no les pot oblidar ni les pot esborrar ningú.
Precisen ben clarament la condició elemental de totes Corts Consti-
tuents, a les quals tot poder és subordinat. I diuen que tot poder,
tota autoritat que es vulgui aixecar contra elles, serà un poder i una
autoritat facciosos als quals no deuríem cap respecte i contra els quals
lluitaríeím per tots els mitjans.

Però potser aquesta hipòtòesis peca d'excessiva. La dissolució
d'unes Corts, siguin les que siguin, pressuposa la desconfiança en el
Govern, la impossibilitat d'aquest de governar. Però ara no sembla
faci que la classe capitalista consenti al fracàs d'aquest Govern. Du-
rant la seva breu existència l'ha servit massa bé. La confiança ha
renascut, els valors han pujat, la classe militar ha estat posada al
lloc que li correspon, Sanjurjo i March, monàrquics i faistes seran
amnistiats, les -bases dels agraris han estat acceptades, les, bones re-
lacions s'han reprès amb el dictador Carmona, el reconeixement de la
U. R. S. S. serà sabotejat, els jurats mixtos han estat boicotejats,
la llei de termes municipals ha estat conculcada, el pressupost de
Treball serà reduït, les llicències d'armes han estat retirades als obrers,
heus ací la bella llista de mereixements que presenta el govern dels
tretze. ¿ Qui podria negar-li el seu ajut ?

Per primera vegada a la República, una entitat patronal ha con-
vidat en una reunió seva a un ministra. Per primera vegada a la Re-
pública, una associació capitalista ha. adreçat al Govern lletres de
lloança i agraïment. Són tots, uns. Són carn de la pròpia carn i
sang de la pròpia sang.

Les diferències de partits es confonen davant l'euforia del retorn
del regne capitalista. El crist i cl rei es blinquen davant de la bossa.
Àdhuc Marcel·lí Domingo, a qui es creia campió de l'anti-lerrouxisme
dintre el partit socialista, ha cuitat a declarar, tot just eixit, que els
vots dels seus quaranta cinc diputats estaven a la mercè de Lerroux.

¿ Dissolució o Concentració ? ¿ Concentració, per damunt de la
República i de totes les forces burgeses contra els socialistes? No es
tracta de predir res, sinó d'assenyalar camins, preveure perills. Feced
és un bon mitjancer entre Lerroux i Gil Robles. Gordon Ordax i
Domingo estan a les butxaques de Lerroux, un a la dreta i l'altre
a l'esquerra. L'O. R. G. A. necessita vetllar perquè les seves vaques
grasses no s'aflaqueixin. L'Esquerra està disposada a vendre el seu
programa per un plat de llenties. Tots troben el punt de coincidència :
¡a defensa de llurs interessos de classe contra el socialisme creixent.
A desgrat de discussions i picabaralles, és més el que els ajunta que
el que els separa. ¿ Dissolució o Concentració ? Les dues eixides estan
inspirades en el mateix mòòbil.: la lluita contra els socialistes. Serà
emprada l'una quan l'altra fracassi.

Al Parlament i al carrer, el front únic està forrnat contra nosaltres.
Els moments són d'una gravetat extraordinària. Cal el cap serè i el
puny clos. No estem disposats a que se'ns arrebassin cap dels drets
que la República ens ha reconegut. No estem disposats a veurenTs
barrat el camí de la nostra marxa vers la nostra emancipació. Si del
Parlament som llançats anirem al carrer. Lluitarem on calgui, amb
decisió, amb energia, decidits a tot. No tenim altra cosa a perdre
que les nostres cadenes, però tenim un món a guanyar.

PROPAGANDA ANTIFEIXISTA.

LES PRESONS D'ITALIÀ
Postal editada pel Comiti de Socor»

per als presos polítics Italians. Sobre
el mapa estan senyalats els pretirió.
d'Itàlia on romanen milers 1 milers
d'antifeixistes privata de la llibertat.

R O C H A
El nostre estimat confrare «El So-

cialista», de Madrid, ha publicat re-
centment aquesta silueta del ministre
de la Guerra lerrouxistó :.

«Guerra: señor Roerte» radical—Al
embajador W'Espafi» %h last*»; ca*
go que deja »-por el Ministerio de la
Guerra, no le tiene nada que agrade-
cer la República. Su historia pasada
nos es arcana. l>e su historia actual,
de la que va desde la proclamación de
la República haste la fecha, sabemos
algo. Mas sin duda, de lo que le con-
viniera al señor Rocha que supiéramos.
Su paso por la Embajada lisboeta no
*s un ejemplo de firmeza republicana.
Eso es lo que le falta al señor Rocha :
convicción, profunda convicción repu-
blicana. Un día recibió oficialmente en
Lisboa a los evadidos de Villa Cisne-
ros. Demasiado amable. Nuestro emba-
jador en Portugal vueive a j^spana ga-
nando categoría en ei camoio. Anuía
será ministro de la Guerra. Ministerio
difícil. Cargo sobremanera delicado
Cuidado, sí. no sea eme el señor RP-
cna se Imagine que sigue en Lisboa >
basa del Ministerio de lu Guerra lu
gar de recepción para los refugiados
políticos. Se dice, además, que el señor
Rocha es abogado de ciertos suminis-
tradores del Ejército. ¡ Sólo faltaba que
fuera verdad!»

Per a treure de dubtes al bon con-
frare madrileny li podem afirmar que
el senyor Rocha, de famosa memoria
en el seu pas per l'Ajuntament de Bar-
celona—el mateix que els cèlebres se-
nyors Guerra del Río i Santamaría—,
és l'advocat i home de confiança de
l'industrial d'aquesta plaça, senyor Sal-
vador Casacuberta, domiciliat a Ausias-
March, 37, baixos, qui es dedica, entre
altres coses, a «subministres militars».
I perquè la cosa resti tota dintre de la
mateixa cleda politica, li direm també,
al confrare, que el Gerent o Apoderat
del senyor Casacuberta és gendre de
Joan Giró.l pobre «pagano» del par-
tit radical i etern candidat al naufra-
gi electoral.

Prevaricado I especulació

L'escàndol dels
a u t o ò m n i b u s

Un nou escàndol acaba d'enfonsar
la nostra Corporació municipal en el
llot del desprestigi i de la ignominia.
I,'afer dels autoomnibus supera tots
els records d'il·legalitat i prevaricado
que ha establert la majoria de re-
gidors del nostre Ajuntament en la
seva llarga i profitosa carrera.

Eu primer lloc, aquest afer té el
vici d'incompetència. En virtut del seu
caràcter automàtic, l'actual Ajunta-
ment no està facultat a resoldre afers
ti aquesta envergadura. Així bo indica
la llei i així ho proclamaren els caps
Ut les minories en entrar l'Ajuntament
a l'actual période — periode que no-
més pot finir amb les eleccions —. No
te cap argument el fet que l'expedient
d aquest concurs ara fallat, provingués
de l'època anterior. Hi ha precedents
Ue concursos convocats al periode an-
terior i l'execució del fall dels quals,
s'ha ajornat, molt justament, fins al
nou consistori. Exemple, la reorganit-
zació del Negociat de Política Social.

Ve després la prevaricaci, en grau
superlatiu. Entre tots els optants, es
concedeix el concurs al senyor Torner.
Ara bé, aquest senyor no tenia ni ca-
pital ni disposava de material. Ales-
hores, ¿quines eren les garanties que
hf-n fet decantar el jurat a favor seu?
La promesa d'unes retribucions fan-
tàstiques.

El Joc d'aquest Torner era el de l'es-
peculació més indecent, del xantage,
gairebé. Quan la Companyia de Tram-
vies conegué al primer moment que
ht havia un concursant que optava per
totee Vuit líniesj cosa que no feia nin-
gú més, agafà un xic de por, puix cre-
gut- veure darrera del concursant tota
una poderosa organització indusrlal,
que culminava amb la casa Sauer. Per
un moment estigué temptada de des-
pendre's d'uns milers de pessetes per
comprar una minoria o una majoria
municipal. Però no calgué. El propi
Torner que cercava comprador per la
concessió que ja tenia promesa a can-
vi d'uns avanços de cinc mil pessetes
a compte del premi final, es dirigí a la
companyia de Tramvies, proposant-li
la compra de la concessió per una
quantitat fabulosa, La Companyia de
Tramvies, veient aleshores quines eren
les proporcions 1 la categoria del seu
contrincant, es féu la desmenjada, per
tal que Torner rebaixés la seva ofer-
ta inicial, com així ho féu fins a

1.800.000 pessetes : un milió per a ell i
800.000 pessetes per als regidors!

Però sembla que malgrat aquesta im-
portant rebaixa, la Companyia de
Tramvies no semblava gaire ben dis-
posada per un acord, cosa per la qual
Torner cercà ajut per un altre costat
i oferí a la casa d'automòbils «Sauer»
una bella operació: la concessió dels
100 autoòmnibus que són necessaris per
a les línies aprovades, i el valor total
dels quals és de 12 milions i mig de
pessetes, a canvi del pagament de deu
milions en metallic i dels restants dos
milions i mig en accions de la fàbri-
ca d'automòbils que Torner projectava
ü^ tallar ací i en la qual es construi-
rien — segons sembla — una part d'a-
quests autoòmnibus.

La Casa Sauer, naturalment, acceptà
aquest negoci, i és sobre aquesta base
que l'afer s'ha portat endavant i s'han
gestionat les «assistències» necessàries
fins arribar a la seva aprovació, mal-
grat l'ordre terminant del President
Macià de no fer-ho, esfereït, potser, da-
vant l'enorme responsabilitat moral que
contreia el seu pobre partit.

L'afer ha pres una nova derivació
amb la denúncia formulada i accep-
tada per l'administració de justicia i
emb el procés començat.

Entretant, sembla que el concurs no
tindrà efectivitat, puix veient el caire
que pren l'afer i les baixes maniobres
de Torner, la Casa Sauer s'ha desen-
tès a la qüestió.

¿Serà posat en clar tot aquest brut
negoci, infamant pels seus protagonis-
tes i denigrant per la ciutat?

Ho dubtem, puix sabem prou la pro-
pensió a la complicitat i a la prevari-
cado de jutges i magistrats. Per la
nostra part estem disposats a seguir
les petjades d'aquesta qüestió fins al
final.

Barcelona, que malgrat la compli-
citat de la premsa, està convençuda
de la culpabilitat de Torner, vol sa-
ber ara els noms dels regidors còm-
plices. Barcelona vol explicar-se la'
sensibilitat nerviosa del senyor Gri-
só. Barcelona, el poble de Barcelona,
exigeix la veritat no per formular
una condemna sobre aquest Ajunta-
ment, que Ja fa temps que la té for-
mulada, sinó per exigir la puhició ri-
gorosa, enèrgica que aquest escàndol
denigrant mereix.

Pallassos de la vida
Al Sr. Domènec e?e Bellmunt

Ens plau en gran manera, i en som
uns ferms admiradors, del circ com a
espectacle, que a la vegada ens permet
fer pregones meditacions i compara-
cions. Quedem bocabadats en veure
i fer filigranes dalt d'un prim fil de
ferro, tant més quan nosaltres som in-
capaços de passar pel damunt d'un
tauló pla que no estigui ajegut a ter-
ra; no cal dir que ens deixen emba-
dalits les gestes dels gossos, lleons, fo-
ques, etc, què ens mostren una sere-
nitat i sang freda (adquirida no volem
saber com ni de quina manera), que
els permet realitzar el que molts hu-
mans són incapaços de poder ni tan
sols assajar.

Però, hi ha quelcom que en realitat

Lerroux
Totohm sap, perquè la premsa ho

publicà, i JUSTÍCIA SOCIAL ho ha
reproduït i n'ha parlat més d'una ve-
gtda, quina fou l'actitud de compla-
cencia de Lerroux davant del cop d'Es-
tat de Primo de Rivera.

Però el que no sap tothom és la con-
tiïiuació.

Quan Primo de Rivera va formar el
seu primer govern civil, va buscar per
tat arreu homes que volguessin aju-
diu-lo. EU prou pretenia sumar al-
guns personatges de nom més o menys
popular, però endebades.

Davant del seu fracàs, Primo de Ri-

de Rivera
vera, va demanar el seu ajut a Ler-
roux, al qual va oferir una cartera,
que el cap radical va acceptar de mo-
njent. Però assabentat l'Emiliano Igle-
sias — l'Emiliano, precisament!—, del
compromís que Lerroux havia adqui-
rit amb Primo de Rivera, va córrer
cao a Madrid, i amb crits i amenaces
va arribar a convèncer l'avui President
del Consell de Ministres que renunciés
a l'honor que la Monarquia d'Alfons
XIII li feia de nomenar-lo ministre.

Sembla que les raons de l'Emiliano
els més contundents, {foren d'ordre
econòmic.

no apareix a la pista del circ, però sí
a la pista de la vida ciutadana, ple-
na de pallassos, 1 animals de tota me-
na, tan domadors i directors de pista

Són aquells homes éssers humans, o
com els vulgueu dir, els quals perl'at-
zai, per la seva manera d'ésser, per
l'ambient que els volta, es veuen por-
tats a fer una vida de circ.

Són els que fan articles sobre polí-
tica internacional (i han d'ésser re-
nyets per Cambó) ; són els que donen
conferències sobre l'Oficina Interna-
cional de Ginebra (i creuen que des-
cobreixen un nou món a qui se'ls es-
colta) ; són els que es criuen sobre els
exilats, sobre les catacumbes de Pa-
ris, sobre les banyes del Tibidabo;
son els que ens importen les estupi-
deses de les diades de les modistes, i
só i els que darrerament ens fan sabe-
dors que tenen uns alts estudis i co-
neixements economies. Oh, gran 1 11-
Ivjstre senyor Domènec de Bellmunt!

Els vostres articles a «L'Opinió» han
començat a sortir just quan els com-
panys socialistes han sortit del Poder.

Mentre ells hi eren, la vostra ploma
(sucada segurament en tinters del Po-
liït Nou o del carrer Ample) era seca.

Ara ens. explicareu totes les fetes
de la Dictadura, tots els monopolis le-
gals o illegals creats, que la Repúbli-
ca fins ara no ha tingut prou valen-
tia per a suprimir.

La vostra campanya, però, no va pas
encaminada a la supressió de privi-
legis. Ella ve a la lluita de privilegia.
Ves veniu a parlar-nos d'un írwsí en-
front d'un altre que no s'arriba en-
cara a formar.

Veniu a parlar-nos d'unes iUegali-



2 - JUSTICIA SOCIAL

I. Armengou IJnÍverSÍtat-UnÍVArftalÍftat Saletalllorens
Qu.nnuconiu.r.lualccu«»- Wlllìfd 9t »Cil W l l • W l 9 d I I Id l E„c„. », ,=M M_««p tomi, pu-Quan vaig conèixer a l'amic Campa-

lans, JUSTÍCIA SOCIAL tenia la seva
redacció «n un reco de pis rellogat al
carer del Pi. Farà cosa de deu anys
Campalans amb els demés companys,
algun* d'ells alumnes seus de l'Escola
del Treball, dedicava moltes hores a
la feina de íer sortir el periòdic. Com
que un periòdic socialista o tan sols
d'esquerra en aquells temps amb prou
feines si era compres pels que feien
del catalanisme una qüestió única i
previa i als altres els feia nosa, Ja es
pot suposar que el treblla de Campa-
lans i els seus amics no era pas massa
agraït Entre tots ho havien de fer
tot. Redactar des de l'article editorial
fins la darrera nota, corregir originals,
despatxar la correspondència, portar
l'administració, repartir els exemplars
1 portar-los al correu. Campelans ha-
via fet totes aquestes feines i encara
hi posava diners perquè llmpressor
pogués anar tirant.

Campalans, professor 1 polític, feia
JUSTÍCIA SOCIAL i vivia dintre uns
aetuació intensa posad» a prova, de
sacrificis i adversitats mentre la major
part dels nostres intellectuals, esqui-
vant i fent el desentès als atacs i ve-
xacions de la Dictadura, cercaven sub-
terfugis, cultivant un catalanisme que
a força de volguer ésser depurat i sub-
til esdevenia completament inofensiu.

Ara que la política feta de cara el
poble es tot el contrari d'una cosa pe-
rillosa i arriscada, es bo que la gent
recordi aquells temps en que tota in-
quietud popular i humanitària s'ha-
via de debatre entre les agressions de
la nostra burgesia hipnotitzada per un
general i la Indiferència d'un catala-
nisme neutre professat pels nostres in-
tellectuals.

El que m'acostava a Campalans, a
fraternal amistat que m'hi lligà des-
prés, fou precisament perquè no era
un catalanista ni un intel·lectual com
els altres. Sempre m'havia semblat que
els nostres intellectuals no farien do-
nar un sol pas a la nostra politica si
en feien una cosa cerebral i freda,
completament apartada dels corrents
on s'hi troba el sentiment popular.
Després s'ha vist que era aquest senti-
ment popular impulsat per un esperit
de justícia, aquesta força amb la qual
els nostres intellectuals no creien el
que va fer donar un tomb a la politi-
ca del pais, i el que ens va portar la
República i la llibertat d'ara.

Com a catalanista, Campalans era
oposat als que feien del patriotism«
una qüestió prèvia a totes les altres.
Aquesta mena de patriotisme, propi
dels burgesos de Sarrià, no hauria fet
mai adeptes entre el poble, que per
molt que estimi la seva llibertat col-
lectiva necessita també redimir-se
d'una misèria que no pot oblidar amb
el fetitxisme patriòtic; de les bande-
res, dels himnes i de tot el folklore
popular. A la Catalunya tema de Jocs
Florals hi oposava la Catalunya co-
munitat humana, diversa i vibrant de
tota mena d'inquietutds, a la qual no
sabia estimar d'altra manera que sen-
tint-se solidari de tot el que li era vi-
tal pel seu progrés i per la seva evo-
lució vers un règim de major justícia,

Aquestes idees, de tan pregonades
per tota mena de veus, semblen ja
velles. Fa deu anys, però, que en aque-
lla «Justicia Social», que recordem
amb tant d'afecte, la veu intel·ligent i
cordial de Campalans tenia tot l'ac-
cent de la veu d'un precursor.

Per això l'acompanyàvem llavors
amb el nostre entusiasme. Per això
l'acompanyarem sempre emocionats
amb el nostre record.

TRE

Ara que finalment la Universitat
Cataluña pren /orma i vida, és al-
tament emocionant escoltar la vot
de Ralael Campalans, gue sobreviu
per dir-nos avui, amb la lucidesa
que li era pròpia, quines són les
directives que la nostra Universi-
tat haurà de seguir per integrar-se
a la Universalitat, darrera fase de
la nostra evolució conectiva. (D'u-
na enquesta del diari «La Ciutat»,
el 30 de gener de 1931.)

Crec que el problema de la univer-
sitat Catalana constitueix avui el mag-
ne problema del nostre poble—el mag-
ne problem» collectiu—puix és real-
ment, per a nosaltres, una qUestió
«d'ésser o no ésser». '

Kl procés de la nostra renaixença—
d'aquest laboriós «retrobament», si es
pot dir així, de Catalunya—no queda-
rà clos vlctoriosament fins que no hà-
gim superat les tres fases espirituals
del seu cicle evolutiu: Diferenciació
(moment líric}, afirmació (moment
de consciència nacional) i universali-
tat (moment d'emulació).

Cal, doncs, que els nostres politics
«realistes» no oblidin aquest principi
bàsic: El fonament únic dels nostres
drets col·lectius no radica en les ve-
xacions històriques ni en cap raó in-
dustrial, econòmica, etc., d'ordre ma-
terial. La nostra existència com a po-
ble sols pot trobar la seva justifica-
ció exclusiva—necessària i suficient—
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tats, d'unes incompatibilitats, morals
i legals, d'unes crisis de treball, d'una
enquesta entre elements productors,
tf cníes i obrers. D'un sens fi de coses
ei'S parlareu.

1 també en parlarem nosaltres, nos-
altres els de la U. S. C., que no serem,
ü ben segur, cap dels compresos dintre
le? incompatibilitats de cap mena, ni
tampoc dins la vostra enquesta.

Nosaltres procurarem demostrar que
si a l'ombra de la indústria nòrdica hi
ha un Echevarrieta, a l'ombra de la
irdústria catalana hi ha un Girona,
un Mateu, etc.

I talment us direm en un proper
article (que no serà a cinc columnes,
com el vostre, ni demà mateix) que
procurarem, etc., etc.

en el fet de la nostra consciència na-
cional, és a dir, de la nostra Cultura.

En l'ordre menti—en el qual, avui
pet avui, hem de fiar tota la nostra
força—sols tenen dret propi a figurar
en el concert de les nacions lliures
aquells pobles que poden aportar al
tresor de l'universal saber els fruits
originals do la pròpia cultura. Per a
tenir dret al gaudi dels avantatges de
la tècnica i del progrés, tots els grups
ètnics han de satisfer, per a pagar
el deute contret amb la civilització,
llur tribut d'investigadors 1 de savis
al camp de la ciència universal.

I heus ací la tràgica situació del
nostre poble: Per arribar a posseir la
nostra Universitat ens caldrà primer
posseir-nos a nosaltres mateixos i per
a posseir-nos a nosaltres mateixos, ens
cal la prèvia possessió d'una cultura
autòctona. I ací tenim explicat també
el divorci actual entre la Universitat
i el Poble.

Situades així les coses, i tot espe-
rant la creació d'una universitat nos-
trada, és evident que no hem de
menysprear ni refusar, en aquest
camp, cap solució provisional i que,
en la mesura possible, ens convé a

LES SECCIONS SON PREGAPES
D'ENVIAR MENSUALMENT LES
QUANTITATS RECAPTADES PRO
"TREBALL", DIARI DE LA U. S. C.

tots, des d'ara, enfortir i encoratjar
els nuclis selectes existente en la uni-
versitat actual.

Entenent les coses d'aquesta mane-
ra, i sense entrar ara en detalls pràc-
tics d'organització que queden fora de
l'abast d'aquesta enquesta, la realit-
zació de la Universitat Catalana hau-
ria d'enfocar-se simplement d'acord
amb la consciència del nostre temps.
(Serà potser oportú de recordar avui
la proposició de liei que en el mes
d'octubre de l'any 1820 fou presenta-
da a la Cambra Francesa, «Per al dret
integral del Poble a la instrucció»,
amb les signatures de Pierre Laval i
Pierre Ramell).

I si em calgués condensar els tòpics
de l'hora, ho faria així :

I. Tot home, en prat it de la huma-
nitat, ha de tenir al seu abast els
mitjans d'instrucció i educació neces-
saris per tal que la seva cultura pu-
gui atènyer el grau màxim, és a dir:
Igualtat de les classes davant de la
instrucció.

II. Selecció exclusiva per raó del
mèrit individual.

ni. Les portes de la Universitat
obertes exclusivament als que en si-
guin dignes.

Tòpics que, en el cas nostre, es po-
drien completar amb aquest axioma,
de tota evidència: «La Universitat
Catalana haurà d'ésser catalana.»

RAFAEL CAMPALANS

Ció Casanova
Ens varen donar la nova i conti-

nuàrem, conversa i somriure, anecdò-
ticament. Tu no mereixies en la pre-
sència, inelegancia. Però, anit, quan
hem vist ei cel serè 1 que la tempesta
suara brogint s'havia amainat tota,
la cruel amarguesa ha invadit a de-
vessalls el cor. «Ai, mort, que n'ets
d'embellidora». No és la pols, qui t'ha
fet caure i t'ha emmudit — la terra
t'estimava! — ; ha estat l'aigua escu-
mejant de la mar boja i alegre; t'ha
vençut la mateixa ironia que espurne-
java sobre el teu tracte fèrvid, aque-
lla tempesta, que era sola, la teva pre-
sència,..

Rafael Campalans! Nom-poesia, es-
micolat en aquesta hora com un tros
de llavi pel nostre cor. Et brillaven
els ulls i comanaves : polític de Cata-
lunya, home justicier del món. Mes la
fadiga tremolava ja, últimament, en
tu. I ara demano, en l'instant de la
teva revelació, quin déu (tu parlaves
sempre dels déus en plural, donant així
una bel·ligerància homèrica i posant a
la tragèdia el dolç limit humà) et feia
dir, l'última vegada: «Veniu al Poly-
tecrmicum : parlareu del temps 1 de
la «mort».

I hauré de parlar de «tu»?
Com entrarem a la casa — més «te-

va» d'ençà que n'ets absent—, sentint
esquinçar l'ombra que tu tingueres:
aquella teva fe absoluta en el poble
adolorit per la tortura del treball, ca-
daveritzat en la rebel·lia, ofuscat sota
el renec faceciós... Aprofundires arran
les turbulències criminals, allà on la
fam s'eriça dintre el reixat de les pre-
sons; i d'aquesta experiència, viva en
coneixement, havia brollat aquell en-
tusiasme infinit per a la causa de la
llibertat dels homes, «vida als qui re-
clamen viure», i d'aquí també la dure-
sa inexpugnable contra aquells que s'o-
posaven a l'ideal teu, extens.

Igual com una obsessió, ell et duia
constant : «ta-sviena dolça, socialist»—
escrivies—oposac?» « al rigar rus»; sim-
plement perquè als llindars de Sibèria
la vida humana era—menys que abans,
però encara molt—, sacrificada a un
botxí extra-humà. I això t'esgarrifava.

Dintre la superba catedral de Tole-,
do t'havia seutít dir : «Si l'esforç per
a això tan bell s'hagués esmerçat en
Hospitals i cases per als homes, quant
de dolor estalviat 1» D'aquesta mane-
ra els valors màxims, despullats de ri-
tes cruels, havien d'agenollar-se a és-
ser cònsol. També explicaves l'ample
pla de cooperativisme que portaríeu a
Catalunya per a resistir la fallida de
les empreses particulars i esquivar al-
hora el cop de les masses bancàries,
urgents de Dictadures...

Vet ací la tempesta i el mar, que
en concert íntim, t'han donat repòs.

Doncs: qui podrà succeir-te? Com-
pany, Amic i Mestre, que hem per-
dut — sense adéu — en el joc muda-
dis de l'atzar.

(De «L'Opinió», del 12 de setembre
de 19Í3.) '• - ',

Rovira i Virgili
Mentre ahir a la tarda, enmig de la

gran multitud que assisti a l'enterra-
ment, seguíem la despulla de Rafael
Campalans, se'ns feien presents a la
imaginació els moments diversos de
la nostra vida en què estiguérem en
relació directa i en estreta companyo-
nia amb l'estimat amic. Recordàvem
el Campalans de l'any 1906, el del 1914,
el del 1924, el del 1913. Amb el record
venia la figura de l'estudiant, del fun-
cionari de la Mancomunitat, del pro-
fessor de l'Escola del Treball, del
conspirador revolucionari. I unint amb
el llaç profund de la identitat psico-
lògica aquestes fases sucessives de la

seva vida tràgicament truncada, se'ns
apareixia el Campalans de sempre,
amb el seu caràcter franc, lleial, ge-
nerós i coratjós i amb les seves con-
viccions invariables de català d'esquer-
ra, obrerista i laic.

* « *
Vint-i-set anys enrera, quan vam

conèixer Rafael Campalans, no hi ha-
via a Catalunya gaires persones, jo-
ves o velles, que tinguessin en llur àni-
ma la plenitud d'aquests dos ideals bà-
sics: catalanisme i esquerrisme. La
gran 'majoria dels catalans que eren
plenament catalanistes, no eren gaire
esquerristes ; la gran majoria dels que
eren plenament esquerristes, no eren
gaire catalanistes. Encara avui l'equi-
litffi d'aquestes dues qualitats no s'ha
aconseguit del tot en una part consi-
derable de la nostra gent... Així nos-
altres,- tan bon punt coneguérem Ra-
fael Campalans, ens hi sentírem units
per una comunió espiritual i una amis-
tat cordial que, a desgrat de la dife-
rent trajectpri* en el rengle dels par-
tits, es mantingueren vives des d'a-
leshores.

Nosaltres no oblidarem mai que l'any
passat, quan no teníem cap represen-
tació política, ni pertanyíem a cap
partit, i érem només l'escriptor que
continuava treballant per la doble cau-
sa de Catalunya 1 la República, arribà
a la nostra soledat una lletra afectuo-
síssima, consoladora i encoratjadora,
d'aquest noble amic que ara la mar
folla ens ha pres.

Sovint els vells records es conserven,
en la memòria nostra, més preciso»
que els records recents. Ens sembla
veure encara el Campalans estudiant
de l'any 1906, quan ell' i Noguer 1 Co-
met acudiren junts a la Redacció
d'«El Poble Català», que acabava de
convertir-se en diari, per a oferir-se
com a redactors.

Un migdia, en arribar nosaltres a la
Redacció, instal·lada a la plaça de San-
ta Anna, el director del diari ens ex-
plicà que havia rebut feia poca esto-
na la visita de dos estudiants, un de
la Facultat de Dret i un altre de l'Es-
cola d'Enginyers. La forma expeditiva
i audaç d'oferir llurs serveis, tant com
llur aspecte i llur conversa, impressio-
naren favorablement el director, i la
seva contesta fou afirmativa.

Aquell fou el primer reforç que rebé
la primitiva redacció d'«El Poble Ca-
talà» diari, composta només per qua-
tre redactors : Bo i Singla, Alfons Ma-
seres, Pere B. Tarragó i el qui signa.
Noguer va dur a la redacció, una mica
anàrquica, el seu esperit d'ordre i de
mètode. Campalans hi va dur el seu
esperit d'iniciativa i d'ambició i l'ele-
gància del seu vestir, que contrastava
amb el d'alguns companys romàntics
i bohemis^

No va estar gaire temps Campalans
a «El Poble Català». Ell mateix por-
tà un amic seu, Manuel Raventós, per
a substituir-lo, i se n'anà cap a l'es-
tranger»

Vuit anys més tard ens trobàrem al-
tra vegada. Això fou a les oficines de
la Mancomunitat. Tot just s'havia
creat aquell organisme, i els seus pri-
mers funcionaris es podien comptar
amb els dits de les mans. Recordo, ul-
tra Campalans, López-Picó i Pompeu
Crehuet. Fins més endavant no hi en-
trà Carles Soldevila. Campalans, que
s'hi sentia massa reclòs, deixà el seu
lloc per a anar a l'Escola del Treball.

Allí es trobà en el seu propi medi.
La formació professional i cultural dels
treballadors de Catalunya fou l'alta
obra per a la qual Campalans sentia
la vocació màxima. Concebia l'activi-
tat política en íntim enllaç amb l'ac-
tivitat social. EU havia adoptat aquell
principi de Joan Jaurès: no hem de

Lluis Capdevila
Quan el capvespre cau damunt la

ciutat i la ciutat es maquilla per a la
seva vida nocturna, el diari ens ha
donat la nova brutal de la mort d'a-
quest gran amic, d'aquest noble amic
que era Rafael Campalans. Cercàvem
en el mari noves de la crisi, coses de
politica, tal vegada informacions tea-
trals que sempre ens interessen per
com nosaltres vivim d'aquest treball
ingrat i feixuc d'escriure comèdies
I unes línies del diari han ballat con-
fusament davant dels nostres ulls:
Rafael Campalans era mort.

I nosaltres l'havíem deixat feia uns
dies, ple de vida, en aquesta' bella
platja de Torredembarra. Nosaltres es-
tiuejàvem junts aquest any, 1 l'es-
tiueig amb un home com eú, al qual
ens unien tantes afinitats tempera-
mentals d'ideologia, esdevingué un
goig inesborrable.

I una tristesa profunda s'ha ense-
nyorit de nosaltres. Una tristesa que
ens farà difícil escriure aquest article.
Es fàcil escriure un article fredament.
Es dificilisslm escriure'l quan el dolor
ens afecta tan directament com ara.

Sentíem vers Campalans una amis-
tat entranyable. El sabíem intelligent
i bo. Era, com nosaltres, un home
d'esquerres, i, com nosaltres, un gran
amic dels llibres. No era un simulador,
com tants d'altres. No era un home
d'aquests que perquè són socis de l'A-
teneu i llegeixen quatre revistes fran-
ceses es creuen amb dret de disfres-
sar-se d'intel·lectual l íer la vida insu-
portable als homes senzills que creuen
que fer el savi — sobretot quan no se
n'és — no te cap transcendència.

Rafael Campalans era un d'aquells
intel·lectuals que a nosaltres sempre
ens han inspirat afecte i devoció: un
intellectual que sempre estigué al cos-
tat del poble. I un home digne, un
home íntegre que mai no claudicà,
que mai no actuà per baixa apetència
personal, que mai no pactà amb l'ene-
mic.

En aquestes pàgines de «La Humani-
tat», tan estimades, nosaltres hem re-
comanat llibres seus: «Als joves»,
«Política vol dir pedagogía», «Hacia
una España de todos». Perquè Campa-
lans no era un professional de la po-
lítica, sinó un home intel·ligent i bo
que posava la intel·ligència i la bondat
al servei del. poble. Es a dir : pertanyia
a aquella mena de polítics que llasti-
mosament no abunden gaire al nostre
país; aquella mena de polítics que te-
nen una preparació, que tenen una
cultura, que saben llegir i escriure.

Nosaltres, ara, recordem els seus lli-
bres, que ocupen un lloc de preferèn-
cia a la nostra biblioteca: llibres en
els quals hi havia generositat 1 cor-
dialitat. I recordem la seva actuació
digna i honesta a l'Ateneu Polytech-
nicum 1 a l'Escola del Treball.

I recordem, sobretot, aquests darrers
dies pfessats amb ell i els seus fami-
liars en aquesta bella platja tarrago-
nina, la qual ara ja sempre tindrà per
a nosaltres un amarg regust de tra-
gèdia. Hi érem nosaltres amb la mare
i l'esposa. Hi era ell amb l'esposa t

destruir la pàtria, ans bé, hem d'en-
noblir-la per la justícia.

* * »
Heu-vos ací una vida fecunda, que

mereixia d'ésser més llarga, una vida
digna que no mereixia aquesta teis-
ta fi.

En la mort de Rafael Campalans
nosaltres, des del fons de l'ànima, re-
tem homenatge a l'amic, al catalanis-
ta, al lliurepensador, a l'home d'es-
querra política i social.

(De «La Humanitat», del 12 de se-
tembre de 1933.)

Encara no refeu del cop brutal i pu-
nyent que ¿a mon d'JUR Camp»ians
em na produit a tot* ea seus amics,
em aemanen urne faciles per a «L'O-
pimo», que laig ara a corre-cuita per-
qué no sauna tenir un. relus per a
retre un triouc ai veli amic, ni defu-
gir l'atenció honrosa de i encàrrec.

dl ae üuütat un moment, ha estat
perquè no creia arribar a coordinar les
idees seta la impressió formidable de
la tragèdia.

Deià trem sobressortiate del seu ca-
ràcter, n'hem de remarcar un com a
màxim elogi: el d'esser un cavaller.

Cavaller amb els amics, cavaller de
l'ideal, cavaller de la política, cavaller
socialista.

Ésser cavaller es la superació de la
senyoria, és simplement saber ésser
senyor. " ,.

I aqui, e» aquest país, on els senyors
no abunden, on tot el més ajrribeu a
trobar algun ric, cal fer ressaltar aqtu»-
ta qualitat excelsa d'homes com En
Campalans.

Aquesta afirmació meva poteer es-
tranyarà a algú que en fer-se la co»-
sideració que En, Campalans perta-
nyia a un partit de classe, i no en-
devinaran que el nostre amie aspi-
rava, a socialitzar la senyoria com una
elevació espiritual del poble que ell
tant estimava i per al qual havia llui-
tat ardidament, desinteressadament,
com un ver senyor.

De cara a l'ideal, superava sempre
les misèries de la política. Ell arriba-
va a ésser adversari, però mai un ene-
mic, ni solament d'aquells que més el
combatien.

Franc i obert, expansiu i cordial, sa-
bia posar sovint en la conversa el gra
de sal ática de la seva agudesa, de la
seva ironia fina.

En les hores de perill, en els dies de
prova que seguiren a la proclamació de
la República, En Campalans fou l'ho-
me actiu, dinàmic i serè, amb la visió
clara de les coses i disposat a afron-
tar tots els perills, tots els embats
d'una reacció encara no ben dominada.

Després, al cap d'uns mesos, segur
ja de la consolidació del nou règim
i del nou estat de coses, no dema-
nava altra cosa que tornar als seus
afers, al seu despatx, a la seva Es-
cola del Treball amb els seus alumnes,
que eren també els seus amics.

L'elegància d'aquest gest fou reco-
neguda per amics i adversaris.

El senyor i el cavaller es manifesta-«
ven una vegada més.

Trobarem a faltar l'amic i el com-
pany, el diputat i el regidor: però
més enllà de la impressió punyent
d'aquestes hores, dintre la política ca-
talana trobarem a faltar, per molt
temps, el gest elegant i cavaller d'a-
quest senyor socialista i d'aquest so-
cialista senyor, d'aquest home que era
exigent amb els altres en el compli-
ment del deure i en l'austeritat, pe-
rò és perquè començava per ésser rí-
gid i inflexible amb ell mateix.

En Campalans, al,nostre entendre,
hauria estat un insuperable mestre
d'ètica política, mot que, segons ell,
volia dir pedagogia.

(De «L'Opinió», del 12 de setembre
de 1933.)
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els fills: l'esposa que ara, en escriure
aquestes ratlles, és al 'lit atuïda pel
dolor brutal ; l'esposa, que era com un
altre fill se«.

Campalans eia un home ple de pro-
jectes, d'idees a realitzar, de noves
obres i noves empreses: dinamisme
d'home que treballa. Preparava un lli-
bre sobre Rússia: un llibre que la
fuetada de la mort haurà deixat trun-
cat

No venien a veure'l els senyors de
la colònia, els senyors que llegeixen
«La Vanguardia» i «A B C». Venien,
però, els pescadors, els mariners : gent
cordial i senzilla, humil i fervorosa.
Venien els que sempre han estat els
nostres millors amics. ; >

Ara Rafael Campalans, tan coratjós,
tan entusiasta, és mort. Poc podíem
esperar-ho nosaltres en deixar-lo dies
enrera. La llar alegre dels dies d'estiu
és negra de dol. I quelcom d'aquest dol
s'estenia a Catalunya per la mort del
que fou, com pocs, amic del poble i
amic dels llibres. Que ho tinguin pre-
sent l'esposa i els Ulta. I que se'n sen-
tin orgullosos.

Com ens en àentíem nosaltres pel
goig dtoaveMios estel atorgada la seva
amistat.

Res més, ja. No podríem seguir
aquest artici« Incoherent i mal glrbat
que té saWSror de llàgrimes. L'emoció
és massa Intensa»

(De «La Humanitat» del 12 de se-
tembre de 198S.
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Els preus dels específics i els partits
polítics

Fins al present, el treballador ha
estat acostumat a oir promeses de re-
dempció i de justicia, molt verbalisme.
Promeses només, puix que una vegada
havíeu donat el vostre vet i el vostre
entusiasme pel triomf del que tant
prometia deíensar-vos, res, o en el
millor dels casos, quasi res, complien
de tot allò promès. A cada elecció bus-
cava l'obrer inútilment qui el repre-
sentés amb honestedat i fe, i sempre
quedava defraudat.

Però, les intervencions tan oportunes
com documentadisslmes de l'admirat
company Comorera, al Parlament de
Catalunya, relatives als preus usura-
ria dels específics, i també—deixeu
que tregui a memòria—la incontesta-
ble i incontestada intervenció relativa
a la Justícia, han tingut la virtut de
fer despertar a la realitat els obrers
de totes menes, conscients de la seva
situació. A la fi, ha vist el treballador
—manual i intellectual—amb proves
fefaents—no amb promeses—que tenia
representants al Parlament, els de la
Unió Socialista, que es cuidaven ad-
mirablement de les necessitats de les
quals ningú se n'havia preocupat fins
al present

Aquestes campanyes han de perse-
verar amb energia i tenacitat ; cal que
el nostre dret de consumidors preval-
gui, puix que és just. En aquest afer
dels «specifics no podem tolerar el
sarcasme que representa una contri-
bució usuraria i obligada. Usuraria,
pels; preus fantàstics fora de tota raó.
I obligada, perquè el company quan ell
o els seus estan malalts i ha d'ad-
quirir un específic (i avui ja sabeu
que tot ho guareixen amb específics)
no té altra solució que adquirir-lo al
preu que li exigeixen, o morir-se per
falta de tractament.

Cal que aquest tribut que malaura-
dament ha de satisfer l'obrer malalt,
no sigui una enormitat com fins ara.
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L'INCENDI DEL REICSTAG

JUSTÍCIA SOCIAL ofereix avui als
seus lectors una informació de gran
valor sobre l'incendi del Reichstag,
els dos procesos que ha provocat, el
de Londres i el de Leipzig.

Es tracta d'un document de primero
ma, enviat per un camarada alemán-,
exilât a Londres, en els quals els nos-
tres lectors podran seguir pas a pas
la història d'aquesta farsa repugnam
que posa en perill la vida de quatre no-
bles camarades.

Nosaltres no sabem veure la diferèn-
cia que és causa que les farines, el
pa, les carns, etc., tinguin els preus
taxat« amb intervenció de les auto-
ritats, mentre que els medicaments-
tan indispensables pels que sofreixen,
com els aliments pel sa—es venguin
a uns preus capriciosos, com ha de-
mostrat documentalment el nostre
amic i company Comorera al Parla-
ment, preus que representen una ex-
plotació iniqua per al malalt i els que
el cuiden.

El consumidor, que en aquest cas és
forçat—mai voluntari—ha estat desem-
parat en absolut fins que un company
de la Unió Socialista s'ha ocupat d'a-
quest afer—d'aquesta explotació, mi-
llor dit—. Coneixem els que ens de-
fensen i tots sabrem a què atendre'ns
quan sigui l'hora de l'elecció.

L'expropiació, avui per avui, creiem
amb tota sinceritat que no seria pas
de gaire utilitat al proletariat. El nom-
bre de farmàcies existents a Barcelo-
na és excessiu, n'hi ha moltes que se
sostenen difícilment, gràcies al marge
que deixen la majoria d'específics i
al preu que creuen convenient cobrar-
vos de les poques fórmules que elabo-
ren. Moltes farmàcies no troben com-
prador. ¿Es, doncs, en benefici d'uns
pocs que ha de continuar aquesta ex-
plotació inqualificable dels malalts i de

les seves famílies? Seria Inhumà no
resoldre-ho i tolerar-ho per més temps.
De moment, millorem la situació, men-
tre preparem la solució cooperativa,
que de moment és la més pràctica i
més factible, però que necessitarà el
seu temps per a posar-la en situació
de servei.

Com a mesures d'aplicació imme-
diata, creiem indispensables:

Control dels preus dels específics,
per les autoritats i representacions
obreres especialitzades.

Dissolució fulminant d'aquest cártel
(CRIF) per ésser perjudicial al bé
públic.

Llibertat de vendre'els específics al
preu que cregui convenient cada far-
màcia o centre d'especifica.

Legalment no hi ha ningú que pugui
impedir que un comerciant vengui la
seva mercaderia al preu de cost, o
més baixa de preu encara si per pro-
paganda així li convé. S3 cártel (CRIF)
actua fora de la legalitat en coaccio-
nar els comerciants impedint-los la
venda dels específics al preu que el
gir de l'establiment permet. Davant
d'aquesta actitud petulant, el poble
es pregunta: ¿Qui mana aqui?

Confiem que no trigaran gaires dies
a veure positivament contestada
aquesta pregunta que tothom es fa.

MAL·LAFRE

Joventut Socialista de
Catalunya

Crida
Aprofitant l'espai que la gentilesa

del director de JUSTICIA SOCIAL ens
ha assenyalat en el nostre setmanari,
el Comitè executiu d'aquesta «Joven-
tut» comença avui la tasca que s'ha
imposat realitzar i que té com a fi-
nalitat primordial assolir la conexió
entre les joventuts obrers i socialistes
de tot Catalunya. Es per això que els
nostres primers pensaments, els nos-
tres primers actes, les nostres prime-
res paraules va adreçades als esperits
joves, entusiastes i plens d'abnegació
per a estimular-los a prendre un lloc
al nostre costat.

Les hores presents, plenes d'inquie-
tuds i mals averanys, són massa greus
perquè les joventuts socialistes catala-
nes mantinguin la seva posició passiva
i indolent. Hem de guanyar el temps
perdut llançant-los en el camí de les
grans realitzacions. ' Ens trobem tot
just en el punt de sortida i ja albi-
rem un ample camí que comença als
nostres peus i s'amaga a l'horitzó. Am-
ple camí. prou ample per a caber-hi
tots, que aconseguirem de recórrer Ín-
tegre si podem vèncer les dificultats de
la primera etapa. Els principals obsta
eles d'aquesta jornada inicial són les
desconfiances i els rezeis, el localisme
particular i per damunt de tot la man-
ca d'energia.

Nosaltres estem profundament con-
vençuts que la nostra actuació cons-
tant i decidida, que els esforços i les
energies que anem a realitzar i des-
pendre seran suficients per escombrar
definitivament tots els obstacles que
puguin 'dificultar l'arribar a la unió
de les joventuts obreres catalanes, ter-
me d'aquesta primera jornada prepa-
ratòria.

I per això comptem i esperem la
franca adhesió dels esperits joves i
de bona voluntat

EL COMITÈ EXECUTIU

Escola socialista
CRITICA D'ECONOMIA POLÍTICA

El Comitè executiu d'aquesta Joven-
tut, delegat pel Comitè executiu de la
U. S. C. d'organitzar l'educació social
dels militants tots del nostre Partit,
ha organitzat un curset 'sobre Econo-
mia Política que desenrotllarà el com-
pany R. Folch J Capdevila.

pel programa de lliçons de l'esmen-
tat curset, així com del lloc i dia en
que començarà en donarem compte
oportunament. Mentrestant, elf com-
panys a qui interessi l'organització d'a-
quest curset i vulguin fer aclariments o
suggerències, són pregate de passar per
la nostra Secretaria els dies d'oficina
dilluns i dijous de 7 a 9 de la vetlla.

L'èxit del nostre
número anterior

El nostre número anterior aconseguí
uu èxit esclatant, com mai potser ha-
víem registrat. Al cap de poques ho-
res d'haver sortit l'edició, quedà com-
pletament exhaurida. El nostre edito-
rial «Un govern de bandits», fou lle-
g>>, 1 celebrat per tot Catalunya i tema
dp copiosos comentaris.

Per acabar d'arrodonir l'èxit, el nú-
mero fou denunciat pel Fiscal. No ens
vingué de nou puix estem acostumats
a veure perseguir la premsa obrera i
deixar impune la premsa reaccionària.

Company:
Has rebut aquesta carta?
Doncs compleix el teu deure!

Company:
Vós, segurament, seu també .fels que creuen que sense un altari,

l'obra prosselitista i transformadora de la V. S. C. sempre serà
una obra mancada. La creença és justa. Mat l'acció del nostre
Partit no podrà trobar aquella amplitud que U és necessària fins
el dia que no disposi d'aquest gran element de comunicació amb
la massa que és un diari. Mai el poble no podrà conèixer ni apre-
ciar en tot el seu valor l'enorme tasca que porten a cap els nos-
tres representants a les corporación« publiques, mentre no la. pugui
saber en tots els seus detalls i en tota la-seva importància, per
un diari nostre. La premsa burgesa, per l'interès que hi té, posa
bon compte a silenciar Q a minimitzar, quan no a deformar, l'ac-
tuació dels nostres homes representatius. Cal, doncs, urgentment,
fer el nostre diari. Els interessos del poble treballador i del So-
cialisme ho exigeixen.

Com a lector assidu que sou de JUSTÍCIA SOCIAL, haureu
seguit numera darrera número Za campanya que en ella. s'ha
iniciat per a la creació de TREBALL, diari de la U, S. C. Haureu
llegit els articles dels homes més representatius del nostre Partit
sobre la necessitat del diari i haureu arribat a la conclusió que
cada militants de la V. S. C. ha de fer un esforç màxim per tal
de traduir en el cobriment de V emissió de 200.000 pessetes Man-
de concretar en el cobriment de l'emissió de 200.000 pessetes llan-
çat per la Comissió pro-diari.

Com sabeu, aquesta' emissió consta de les quatre sèries:
Sèrie A de 25 pessetes cada un.

Sèrie B de 50 » » »
Sèrie C de 108 » » »
Sèrie D de 500 » » »

Amb restabliment d'aquestes quatre sèries, es possibilita a tot
müitant la seva obligada aportació a l'emissió pro-TREBALL,
Més encara, là Comissió pro-TREBALL ha cregut que seria en-
cara donar més facilitats als nostres companys el facilitar el pa-
gament a terminis mensuals dels bons subscrits.

Així doncs, company, creiem que vós no podeu negar la vostra
col·laboració a la creació de TREBALL. Totes les facilitats hi són.
Subscriviu el vostre bon i pagueu-lo de la manera que us permetin
les vostres possibilitats econòmiques, però feu-ho. No fer-ho seria
un mancament greu a la vostra consciència de treballador so-
cialista; Estem segurs que no la voldreu cometre, puix us. sabem
un company entusiasta i disposat a fer tot el que calgui per a
l'engrandiment del nostre Partit i per a la implantació del Socia-
lisme a Catalunya. Per això comptem amb vós.

Inclòs trobareu quatre butlletins: dos per a la subscripció dels
bons, els altres dos per d la subscripció al diari. Ompliu-ne un de
cada mena i torneu-nos-els tot seguit. Els altres dos doneu-los al
vostre millor amic per tal que faci igual que vós. Si ho feu així,
el dari de la U. S. C. serà un fet ben aviat.

Vostres i del Socialisme,
Per la Comissió pro-TREBALL

JOAN COMORERA,
President

JOAN RULL,
Administrador

M O V I M E N T
SIN D I CAL

FEDERACIÓ REGIONAL TÈXTIL
En l'escrutini efectuat del referèn-

dum per elegir els Delegats de Zona
j>er les Seccions Tèxtils de les Comar-
ques Catalanes, ha donat el següent
resultat :

Gasò, de Sabadell, per Pla del Va-
llès

Font, de Manresa, per Alt Llobregat.
Capdevila, de Sant Vicenç dels

Horts, pel Baix Llobregat.
Codina, de Manlleu, pel Ter i Fres-

ser
Jubinyà, de Mataró, per La Costa.
Roset, de Pla de Cabra, per Tarra-

gona.
Solà, de Salt, per Girona.
lli Comitè Executiu de la Federa*

ei í Regional Tèxtil ha fixat la reunió
del Ple Regional Tèxtil pel proper
aio. 8 d'octubre, a les deu del matí,
a l'estatge social, Casa del Poble, Pri-

mer de Maig, 7, al qual queden convo-
cata tots els delegats.

Pel Comitè BJxecutiu, el secretari
general, Pere Oausaehs. •

MÍTING FERROCVIAIU A MATARÓ

El dissabte, proppassat se celebrà a
li Casa del Poble un míting ferrovia'
ri. Presidí el company Comas, 1 feren
atinats parlaments els companys Mi-
n.lles, secretari de la novena Zona del
Sindicat Nacional Ferroviari, i R. Far-
ré, vocal obrer en el Jurat Mixt del
carril.

Resutat pràctic d'aquest acte ha es-
t it les altes que produïren en la Sec-
ció del Sindicat Nacional Ferroviari.

CONSTITUCIÓ DE LA "UNIÓ D'EM-
PLEATS D'OFICINA DE BARCE-

LONA"

A la Casa del Poble, carrer Primer
de Maig, número 7, ha quedat consti-
tuïda la Societat «Unió d'Empleats
d'Oficina de Barcelona». A la secre-
taria número 6 1 de 19 a 21 hores, es
rebrà a tots aquells qui desitgin in-
formar-se en quant a ingrés, reclama-
cions, etc. •- El Secretari.

LA JUSTICIA SOBRE LA JUSTICIA
A Carey Street, de Londres, ha tingut lloc

un procés que no té parió en la història de
la Humanitat. Davant de la monstruositat
jurídica de què van a ésser víctimes quatre
innocents, s'ha format una Comissió d'en-
questa internacional que, a part del procés
pròpiament dit, ha demostrat davant dels
ulls del món, amb documents i amb testi-
monis incontestables, la innocència dels acu-
sats 1 la culpabilitat dels acusadors. L'objec-
te d'aquest procés era aquesta pregunta:
Qui ha incendiat el Reichstag?

La importància d'aquest interrogant és
d'una amplitud internacional, puix que es
tracta de fer llum sobre la presa del poder
per Hitler i sobre un dels massacres més
terribles que registra la història, i de posar
en evidència la forma governamental del
feixisme, a la qual tendeixen els governs de
tots els països capitalistes, alhora que de
salvar quatre vides humanes.

Què ha passat?
EL SO DE GENER DE 1933

A les darreries de gener de 1933, desprès
d'un interregne d'alguns mesos, el President
del Reich, Hindenburg, sense sortir-se de 'a
constitució republicana alemanya, nomenà
Adolf Hitler, cap del partit nacional-socia-
lista alemany (NSDAP), Canceller del Reich,
amb la missió de constituir un Govern de
«redreçament nacional». Hitler, que en ac-
ceptar aquest encàrrec prenia la més alta
responsabilitat, s'havia atret, per una pro-
paganda fabulosa i amb ajut de promeses
fantàstiques, una massa enorme de petits
burgesos que creien en ell 1 un cert nombre
d'obrers. Qui positivament l'havia ajudat,
finançat i llançat eren, però, els partits de-

L'INCENDI DEL REICHSTAG
cisius del capital financer, de la gran in-
dústria i dels grans terratinents, puix que
cl seu objectiu era arrabassar als obrers
llurs llibertats, esmicolar llurs organitzacions
i d'arrossegar-los vers un estat corporatiu
dirigit i orientat pel capitalisme.

Malgrat la seva posició, Hitler havia de
topar amb nombroses dificultats per impo-
sar el seu sistema de govern. Alguns grups
de capitalistes que no el seguien, l'església
catòlica i els representants dels vells partits
republicans no veien amb gaires bons ulls
la seva elevació a la categoria de canceller,
per bé que no representaven un veritable
perill per a ell. L'únic perill veritable per a
ell era la massa obrera, que, en la seva ma-
joria, veia clarament com la seva situació pe-
rillava. La vaga general hauria acabat aviat
amb el règim hitlerià, però la darrera fe-
blesa de la social-democràcla alemanya per-
dé llastimosament aquesta possibilitat única
de salvació. A l'altre costat de Hitler es tro-
baven els comunistes, els quals, pel seu nom-
Lro considerable, representaven un perill
real.

¿Per quin mitjà Hitler podia desfer-se
d'aquest adversari perillós? Les prohibicions
i els empresonaments no surtlen l'efecte de-
sitjat; al contrari, eren contraproduents.
Els perseguits esdevenien màrtirs i llur pres-
tigi creixia entre la massa. Però calia fer
alguna cosa: la situació exigia a Hitler
una acció ràpida. Si no consolidava imme-
diatament el seu poder, estava perdut, car
comprenia molt bé la seva pròpia incapa-
citat d'acabar amb les causes econòmiques

que es trobaven a la base del seu combat
poltic. Aquesta situació l'empenyia a una
provocació. Es tractava de transformar l'au-
versarl en criminal davant dels ulls de tot
el món i amb aquest acte guanyar l'opinió
del poble contra els seus adversaris (l'ocasió
la hi donaren les eleccions per al Reichstag
fixades per al dia 5 de març) i de donar-se
el dret per a ell i el seu moviment d'ani-
quilar-los per mitjà de la força brutal. Es
tractava de recórrer a una provocació.

EL 27 DE FEBRER DE 1933
Quatre setmanes després de l'adveniment

oe Hitler al govern, el luxós edifici del
Reichstag alemany, al centre de Berlin, es-
devingué una foguera. El foc esclatà cap
a les nou del vespre. El centre de la ciutat
era illuminât amb una llum sinistra. Tota
ni instal·lació fou reduïda a cendres, sense
que els intents d'estinció que es realitzaren
tinguessin un resultat positiu fins al cap de
bastantes hores. Que no era un Incendi ca-
sual, es veié ben clar des del primer mo-
ment. Un foc tan extens i tan enorme no
}K)dia esclatar sobtadament, si no es calava
ioc simultàniament a diversos indrets. Des-
prés de curtes investigacions, hom trobà les
faces dels llocs on havia sorgit el foc, es-
campats per tota la superfície del subterrani
del Parlament.

Aquell mateix vespre, les edicions especials
aels diaris, la ràdio, la telegrafia, els correus
extraordinaris anunciaven l'esdeveniment :
El Reichstag, incendiat; els comunistes, in-
cendiaris. A la mateixa hora de l'incendi,
Hitler, acompanyat dels seus fidels Goebels,

Von Papen i el capità Goering, visitava l'e-
difici incendiat i exclamava: «Es un senyal
de Déu. Si, com jo crec, han estat les mans
deh comunistes lés que han provocat l'In-
cendi, res ens deturarà per extirpar aquesta
pesta mortífera amb un puny de ferro.» I
girant-se vers els periodistes que es trobaven
al seu costat, afegí : «Esteu assistint al co-
mençament d'una gran època de la història
d'Alemanya. Aquest foc és el principi.»

Al mateix lloc de l'incendi fou trobat un
minyó, gairebé nu. S'anomenava Marinus
Van der Lubtae, i segons es deia era comu-
nista; àdhuc es pretenia haver-li trobat al
damunt el carnet de soci del partit comu-
nista. Al moment, masses enormes de mem-
bres de S. A. (tropes d'assalt naclonal-socla-
liíites armades), que pocs dies abans de l'in-
ceiidi havien estat cridades a Berlín, foren
atmdes a la cacera dels diferents caps obrers,
no solament comunistes, sinó també social-
démocrates, pacifistes i jueus coneguts; tots
esc'e venien sospitosos de complicitat en el
crim; El sagnant terror hitlerià començava.
Ben aviat, es llançaren també sobre els sim-
ples obrers, sobre tots els adversaris del rè-
gii!.. I fins avui no han parat. L'estupor 1
la indignicació del poble, a causa del dit
pretès crim comunista de l'incendi del Reichs-
tag, paralitzà, efectivament, l'activitat dels
adversaris del feixisme en els dies decisius.
Àdhuc s'arribà a creure en la faula l a
identlflcar-se amb el govern i amb les tro-
pes d'assalt sanguinàries, que volien allibe-
ro r el món d'aquests «infrahoïnes».

«Alea jacta est». Per a les eleccions que
s'acostaven el govern tenia assegurada la
majoria 1 el perill comunista imminent que-
dava descartat. »>

(Continuarà) v
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•Is problemas dtl socialism« trancé»

Al voltant de la participació
al govern

El Congrés Nacional extraordinari
cie què vinc parlant va començar el
dit 25 de gener de 1930.

La sala era plena de gom a gom;
el Secretari general del Partit, Paul
Paure, obrí la sessió i-tot seguit Zy-
romski adreçà la paraula als dele-
gats, desitjant que les discussions es
desenvolupessin dins un ambient de
germanor i declarant que el Congrés
començava sota el signe de la Uni-
tat. Dirigi per fi uns mots de salutació
als delegats estrangers que assistien
a l'acte i que eren ; Vandervelde, Fritz
Adler, President i Secretari respecti-
vament de la Internacional Obrera So-
cialista; Brouckère i Van Rosbroeck,
del Partit Obrer belga; Modigliani,
pels socialistes italians, i Chavichvily,
de1 Partit Social Demòcrata Obrer de
Otòrgia.

Després de nomenada la Comissió
d'actes, Paul Ramadier va declarar, en
non» dels seus amics, que acataven per
endavant les decisions del Congrés.
Seguidament parlà Paul Boncour, del
qual en diré uns mots.

Físicament, és un home una mica
ridícul. Una llarga cabellera, blanca
del tot, se li menja quasi la cara,
prima i esllanguida; la seva figura
no és pas ni arrogant ni dominadora;
cal sentir-lo parlar per comprendre
que es tracta d'una ferma intel·ligèn-
cia La seva oratòria us impressiona
per la lògica i la claredat dels seus
raonaments, però no és pas un me-
neur de masses, que en podríem dir;
¿s. més que tot, un bon polemista, la
paraula del qual és servida per una
intel·ligència i una cultura poc cor-
rents. Per un estranger poc acostumat
al francès, la, veu entre nassal i gutu-
ral de Paul Boncour resulta no gaire
fàcil d'entendre.

¿Què digué, en síntesi, Paul Bon-
ccur? Va aceptar de primer antuvi,
el desig de concòròdia expressat per
Zyromskl; però va preguntar quin
sentit i quin abast donarien els ven-
cedors a llur victòria. I advertí que
si bé es sotmetia per endavant als
acords que es prenguessin, ell no dei-
xava de propagar el seu punt de vis-
ta participacionista — que no volia pas
esbrinar si era una qiiestió de tàcti-
ca o de doctrina — per tal de prepa-
rar la revanche amb les armes de l'es-
perit, de la convicció 1 de la propa-
ganda.

Paul Paure contestà Paul Boncour
ami; tons vius i enèrgics; de totes ma-
neres es mostrà conciliador.

El debat s'estengué amb la inter-
venció de Renaudel. Són molts els com-
panys de Barcelona que recorden aquest
significat lluitador socialista francès
de quan, en els primers mesos de la
Rt pública passà unes hores entre nos-
altres ; és un home vigorós i corpulent,
dev iseryetia fermesa, donant -en els
moments de perill, una magnífica im-
pressió de solidesa material i moral.
Es un bon orador de masses, encara
que té el defecte d'una veu afeminada i
una mica estrident.

A la sessió de la tarda — era diu-
menge — el públic omplia les galeries
i els passadissos. Es repirava un alè
do lluita. I un debat d'altura va ésser
obert.

Van parlar, alternament, oradors de
les dues tendències, en Tordre se-
güent : Compére Morel, Salengró, Ora-
giani, Graussler, Maurin, Marcel Déat,
Parvi, íDigat i Lefevre.

Què van dir? No cal extractar-ho,

perquè fou una exposició amplificada
d'arguments ja coneguts. Els discursos
sobresortints van ésser els de Compé-
re Morel, Salengró i Déat. D'aquest
ull im Ja n'hem parlat; uns mots so-
lament dels altres dos.

Compere Morel ha estat fins no fa
gr ¡re administrador de «Le Populaire»,
càrrec des del qual ha portat a cap
una tasca remarcable; pot dir-se que
la difusió triomfal de l'òrgan del Par-
tit Socialista de Franca és obra seva
er» gran part. Parlà amb eloqüència
un llenguatge clar 1 convincent, la
veu l'acompanya força; a ml va sem-
bjar-me un orador de gran volada. Els
seus arguments contra la participació
nu e* fonamentaven en concepcions teò-
riques ni en una hostilitat personal;
opinava, senzillament, que el Partit
tenia una organització feble i que no
comptava amb fortes masses sindicals
ir condicionals, on recolzar-se, i que en
aquestes condicions, la participació al
Poder nò seria eficaç; per a fer més
evident aquesta deficiència, donava da-
des interessants del Socialisme en els
diferents països on s'havia col·laborat

el Govern. Em cal confessar que
vi impressionar-me pregonament.

. Salengró era l'alcalde d'un dels mu-
nicipis — no recordo quin — de la
grau aglomeració industrial Lille-Rou-
baix-Tourcoing, alcalde popularíssim
que va Jugar un gran paper ajudant
els treballadors en la gran vaga de la
primavera de 1930. El respecte i l'a-
feició amb què el Congrés va escoltar-
lo eren una prova palesa de les sim-
paties generals que tenia en un i altre
dels grups combatents.

A la nit va continuar la discussió,
fent ús de la paraula, entre altres, el
nét de Carles Marx, Jean Longuet,
Emili Hant, Vincent Auriol, Bracke,
Zyromsfci, Paul Faure i Blum. De tots
ells. els més destacats de qui no hem
parlat encara, són Vincent Auriol i
Blum.

No hi haurà pas gaires socialistes a
Espanya que no aconeguin aquests sig-
nificats socialistes. L'Auriol és un bon
economista, jove encara, que s'ha
guanyat un prestigi a la Cambra Val
Psrtit. Pària amb fogositat i raonab é ' . . . , , . . .

En Blum és una figura mundial del
Socialisme, admirat 1 respectat per
tots. Els seus articles sobre politica
internacional tenen sempre un gran
valor. Ens recorda una mica el nostre
Serra Moret, no solament en el seu
aspecte, sinó també en la pulcritud del
seu llenguatge i en la lògica i profundi-
tat dels seus arguments.

Dues llargues i apassionades sessions
havien Ja gairebé esgotat el tema. El
dia següent anaven a prendre's acords
definitius.

JOSEP COLL CREIXELL

Junta del Cens
electoral

Secretariat electoral de
la U. S. C.

IMPORTANT
Els delegats a la Junta del Cens Elec-

toral de la U. S. C. són convocats a la
reunió que tindrà lloc a la Casa del
Poble, el dia 3 d'octubre, dimarts, a
dos quarts de deu del vespre.

Galetes
Chiquitín

Molt ben tor rades

N u t r i c i ó
i n t e n s a

Pa quet
9OO grs.,

UNA
PESSETA

Els advocats
En el núm. 119, del dia 16 d'aquest

mes mateix, publicàvem un solt de
redacció titulat «Calvo Sotelo», en el
(¡uai blasmàvem l'actuació dels ad-
vocats que elegiren Calvo Sotelo per
al Tribunal de Garanties Constitucio-
nals.

Ens hem vist sorpresos per un» carta
de quatre companys que són advocats,
en la qual protesten que tractéssim eis
advocats en general d'una manera des-
pectiva. I pel respecte i consideració
que ens mereixen aquests companys
nostres, anem a contestarlos.

• ; ' .»r»!*

La missió que hauria de realio
zar l'advocacia seria la d'un apos-
tolat a f »vor dé la justicia 1 els ad-
vocats, en general, defensen la legali-
tat, que no és la mateixa cosa. La le-
galitat consisteix; essencialment en què
la gent no es mogui del Codi Civil i no
caigui dins del Codi Penal, en la in-
terpretació i aplicació de les lleis ad-
ministratives procurant fugir tant com
sigui possible de" llur coacció, etc., etc.,
és à dir, que els advocats han de guiar
els ciutadans pel laberinte de la So-
cietat capitalista perquè no ensopeguin
o no s'hi perdin. I com que tots aquests
codís i aquestes lleis són fetes per la
societat burgesa, defensora abans que
tot dels seus privilegis, cau pel seu
pes que la missió que desenipenyen els
advocats és la de defensar la Societat
burgesa

Davant d'això creiem sincerament
que els advocats què són socialistes
havien de sentir recança d'haver de
professar una carrera talment ingra-
ta davant de llurs ideals i havien de
lluitar desesperadament per donar-li
aquell caràcter d'apostolat més amunt
assenyalat. I a honor d'ells anotàvem
unes excepcions en les quals teníem
la intenció d'incloure'ls. 81 les dues
purts en què les excepcions eren divi-
dides no han plagut, retirem la pri-
mera i deixem només en peu la sego-
na, que honora els advocats que són
estimats companys nostres.

Ens cal, però, remarcar que els com-
panys que ens han escrit afirmen cer-
ts» coses amb excessiva seguretat.
S'han tarat un xic del contacte amb
llurs confrares 1 ferumegen de la pro-
pensió a fer ús d'habilitats advocades-
ques. l'cal que s'allunyin d'aquest pe-
rill que,, el», portaria'-ïper mal camí.
Molt bé que Rentin apassionament per
l'iir carceracelo no han d'oblidar mal
que es moujsi dintre d'un fangar 1 cal
Que no ¿empastifin.

61 vivim en una Societat corrompu-
da, una de tes professions més sospi-
toses és la de l'advocacia perquè viu
do la defensa de la Llei d'aquesta So-
cktat; Llei carregada d'injustícies 1
da parcialitats.

T no han d'estranyar els companys
socialistes que són advocats, l'animo-
sitat contra llurs confrares de la qual
es planyen. Cal que comprenguin que
és plenament Justificada. Però hi ha
aovocats i advocats. La majoria d'ells
estan a la voravia d'enfront i hem
d'atacar-los sense consideració. Els que
estan a la vora nostra, pel sol fet d'es-
tar-hf, no s'han de sentir mal moles-
táis pels atacs nostres.

Naixement .
El company Monlleó, del Districte

VI ha tingut la joia de veure néixer
ur. fill, al qual ha posat el nom de
Slgfrid.

La nostra enhorabona.

D« un posalbl« conflicte f laquer

Crèdit ii
» • • /revisió

SOCIETAT COOPERATIVA
Ctrti, 678, i.«-Td. 16871

L'objecte de la Sodctet
n practicar la coope-
ració en el crèdit,
l'estalvi 1 la previsió
suprimint el lucre en
aquestes activitats

Els anarco-sindicalistes con
tra l'abaratiment del pa

De l'aliança pactada temps enre-
ra entre la burgesia flequera i els di-
rigents dels obrers flequers que mili-
ten al Sindicat Únic de l'Alimentació
se n'han derivat conseqüències molt
perjudicials per a tots els que consu-
meixen pa. No en tenien prou els
anarco-sindicalistes que mangonegen
el sindicat de l'Alimentació d'haver
ajudat la burgesia flequera a fer fra-
cassar les lleis que beneficien els obrers
del nostre ofici, que ara els ajuden
també a mantenir alt el preu del pa.
Encara que ja sabíem que en una
clàusula de les bases concertades en-
tro la burgesia flequera i els de l'únic
aquesta s'obligaven a ajudar en tot
de poder vendre el pa al preu que als
patrons convingués, no podíem, però,
pensar que tal immoralitat es portés
a cap.

Fou en aquesta reunió famosa con-
vocada pel senyor Ametlla, a la qual
assistiren, a més dels patrons del nos-
tre ofici, representants del sindicat
Únic. No sabem amb quina quantitat
la burgesia flequera retribueix els que
tant dòcilment la serveixen; però sí
que: sabem que millor que ho fan els
del Sindicat Únic no ho faria pas nin-
gú per més que s'hi esforcés. Sols ci-
tarem un detall perquè els lectors com-
prenguin la veritat del que diem; i
és que als obrers que anaren al govern
civil en representació del sindicat que
mangonegen els anarquistes, presenta-
ren, per tal de convèncer el governa-
dor de la impossibilitat de rebaixar
el preu del pa, un pressupost de des-
peses molt superior al presentat pels
mateixos patrons. Hom pogué notar
que la nota de despeses presentada pels
de l'Únic, així com les notes que aquests
publicaren a la premsa foren re-
dftctades pels mateixos patrons, cosa
qut qualsevol podrà fàcilment notar
Uegint-les.

Closes de tanta immoralitat com les
que ens ocupen solament són possibles
enti» persones que hagin perdut per
complet la vergonya i tot principi de
moralitat.

Eii aquest afer, com en tots, els anar-
cos han representat la més gran de
les farses. Ells, tan partidaris de l'acció
directa, anaren' a tots els llocs que
prèviament els indicaren els patrons;
ells, tan revolucionaris, s'han ajupit a
t:>t per tal d'ésser ben vistos per la
classe patronal; ells, tan humanitaris,
han declarat, d'acord amb els patrons
el pacte de la fam a tots els que no
volen pertànyer al sindicat que di-
rigeixen uns quants immorals i anal-
fabets que es diuen anarquistes. Cons-
ti, però, que malgrat el boicot que
burgesos i anarcos ens han declarat,
no ens queixem pels perjudicis que a

«VEsplga» poden ocasionar burgesos
i anarquistes; si ens planyem, és sola-
ment pel gran perjudici que en general
s'ocasiona als obrers flequers de la nos-
tra ciutat. No pensi pas ningú que d'a-
^uest pastelleig entre burgesos i els
del sindicat, vulguem fer-ne responsa-
bles tots els que militen a l'organitza-
cló faista, no; de tal immoralitat, so-
lement sis homes en són responsables,
els altres són gent sense criteri de
CAP mena, que es deixen portar per
mitja dotzena d'individus sense moral
ni dignitat de cap mena.

De tots els companys flequers és prou
sabut, ja que els burgesos no s'ama-
gueu de dir-ho, les .mils pessetes cobra-
tiaa pels que dirigeixen aquella orga-
nització que coneguérem amb el nom
de Sindicat Lliure, per tal d'ajudar els
patrons flequers a eludir el compli-
ment de les lleis socials. I si ara, amb
domini del Sindicat Únic, els patrona
flequers poden burlar-se de tot el le-
gislat en favor dels seus assalariats, cal
suposar a costa de què se'ls permet
atropellar tan a la descarada els drets
i interessos dels obrers del pa. Ahir
foren uns subjectes que es deien Vi-
ves, Casanova, Pont, MJoriscot, etc.,
que en nom del detestable «Ubre» per-
metien la vulneració de tot el legis-
lat en favor de l'obrer i avui hem de
veure amb pena com són uns que s'a-
nomenen Godet, iSerra, Valls, Bus-
quets, Viles 1 Sarrà, que en nom del
Sindicat Unto fan tot el necessari per
tal que ja burgesia flequera pugui elu-
dir el compliment de tot el legislat en
favor dels obrers flequers de Barcelona.
Si, vosaltres sou els causants que
no es paguin els jornals estipulats;
que cada dia augmenti més el nom-
bre dels que es queden sense feina;
que siguin molts els obrers del nos-
tre ofici que encara es veuen obligats a
fer jornades de dotze i fins de cator-
zo hores.

J& seria hora que els companys que
militen al Sindicat Únic de l'Alimen-
tació es donessin compte de les im-
moralitats que en nom d'ells cometen
els individus més amunt esmentats i
amb un gest de dignitat donessin a
aquells; traïdors el seu merescut.

Sapigueu, companys del Sindicat, que
sou traicionáis per aquells en qui, un
dia sense reflexionar, dipositàreu la
vostra confiança; mentre a vosaltres
us parlen amb un llenguatge que inci-
ta a la rebel·lió, per sota mà diuen als
burgesos que facin el que ela convin-
gui 1 així es perden més de set cents
Jornals cada setmana, que aprofitats
com caldria, no seria en un grau tan
elevat la gana que hi ha entre els sen-
se feina del nostre ofici.

ADOLF SIMÓ

Unió Socialista de Catalunya

FEDERACIÓ COMARCAL
DE BARCELONA

CONGRES EXTRAORDINÄR1'
DE REORGANITZACIÓ

Dies 7 1 8 d'octubre, a la
Casa del Poble

ORDRE DEL DIA
1. Presentació 1 vàlidament

de credencials.
2. Constitució del Congrés i

nomenament de mesa i ponèn-
cia.

3. Modificació dels Estatuts.
Les Seccions convocades son

les compreses dintre la Comar-
ca del Barcelonès en el pla del
C. D. Hauran de nomenar un
delegat per cada 20 afiliats o
fracció de 15.

LA JUNTA ÍDIRBCTTVA

Mítings i Conferencie»
DEMÀ

Conversa sobre doctrina socialista, a
l·i Secció de Canet, per Ruiz Ponseti.

Tema : «Justificació de la jornada
do sis hores».

OCTUBRE, 6
Mítlng-Conferència a la Secció de

Cornellà.
Orador : Saleta i Llorens, sobre «El

municipi 1 l'assistència social», 1 Serra
Moret, sobre «El Socialisme, 1 la seva
ruta».

SECCIÓ DEL DISTRICTE VH
Assemblea General Extraordinària,

per al dia 30 de setembre, baix el se-
güent ordre del dia:

1. Lectura de l'acta anterior,—2. As-
sumptes de tràmit.—3. Nou estatge so-
cial.—4. Nomenament de delegats al
Congrés de la F. C.

El Secretari General, Antoni Gibert.

Federació Esportiva de
la U. 8. C.

EXCURSIÓ PER A DEMÀ
Diumenge, dia 1 d'octubre, excursió

al pantà de Vallvidrera.. Hora de sor-
tida : les 6 del mati. Lloc de reunió
Placa de Catalunya (Estació dels P. C.
de Sarrià). Retorn a ciutat : entre una
t dues de la tarda.
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Casa Químet
Menjars casolans esplèndidament
servits a prens sumament econòmics
Excel·lent degustació de cervesa
amb les seves corresponents tapes
ESMERAT servei en tota mena
d'aperitius, licors, cali, xocolata, etc
Estado i sala d'espera de la tinea

d'Autocars de Martorell
"La Polsagnera"
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