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Fraternitat obren
Temps enrera, des de les columnes de JUSTÍCIA SO-

CIAL fèiem una crida a les distintes forces obreres del
nostre país palesant la necessitat de la unió proletària en ;
un front únic davant els atacs comuns. Si sempre ha es- i
tat necessària aquesta fraternitat, en aquells moments, i
en els actuals, que són els mateixos, ho creiem imminent.
Mentre totes les forces que estan enfront de l'obrerisme
coincideixen en atacar-nos i llevar-noslanostraemprempta
per a veure realitat els anhels d'humanisme i justícia que
ens donen l'alè i la vigoria, és fer estèril la nostra lluitasi
donar el triomf a l'enemic el barallar-nos entre nosaltres
mateixos; sindicalistes, comunistes, anarquistes í socialis-
tes hem d'anar tots a la una mentre la classe poderosa
sia la del capitalisme i els seus soports. Després, quan uri
de nosaltres sia el triomfant, rivalitzem tant com vulguem
per servir els ideals del proletariat!

Hem pensat sempre en la unió de iot l'obrerisme. Ara,
que l'adversari ha fet més crus els seus atacs, creiem que
no podia ésser més oportuna la nostra crida.

Però, hélàsl, sembla que un esperit hermètic informi
totes les nostres coses. La nostra crida no podia ésser
més sincera i desinteressada, sabem que produí un bon
efecte.... i, no obstant, només han estat veus isolades, per
bé que autositzades, les que han respost!

Mentrestant, l'adversari, unit, aprofitant-se que cadas-
cú tirem pel nostre camí i ens anem dient penjaments els
uns als altres, ens va restant forces....!

Per això és que, entre nosaltres ha produit tan bon
efecte l'èxit assolit pel novell «Ateneu Popular d'Estudis
Socials». Tot just creat, aquest fogar de cultura obrera i
revolucionisme ha tingut la virtut d'iniciar la unió del
proletariat del nostre país. Homes dels distints camps de
l'obrerisme, obrers manuals i uns quants obrers intel·lec-
tuals, s'han aplegat fraternalment al seu redós i han es-
coltat amicalmeat, amb serenor, doctrines diferentes de
justícia i d'emancipació.

La unió del proletariat de casa nostra no s'ha acon-
seguit encara, però l'«Ateneu Popular d'Estudis Socials»
és el germe d'aquest freturat i necessari front obrer.

Benvingut! Sí uú centre que reporta una cultura al
treballador—i entenem per cultura obrera aquella que
dona una major capacitat intel·lectual, una major diversi-
tat i profunditat de coneixements, un major esperit de
classe, un major llevat revolucionari—és sempre bella
cosa, quan aquest centre sap interpretar el desig d'una
part de la multitud és la més bella cosa que pugui existir.
Benvingut!

Aquell home que en el seu camp de l'obrerisme com-
bat el company que milita en un altre perquè duu un pro-
grama distint del seu, li dona la mà i obra d'acord amb
ell a l'«Ateuen». Aquell obrer manual que no vol saber
res de l'obrer intel·lectual, conviu amb ell i s'hi sent com-
pany a T «Ateneu».

Potser el dia que pugui veure ben crescudes les co-
lumnes dels seus adherits, 1'«Ateneu Popular d'Estudis
Socials» haurà fet la unió obrera. Som optimistes, a des-
grat de tots els contratemps, vexacions i patecades, i
creiem doblement en l'«Ateneu Popular»: Pel què és i per
simbolitzar el nexe dels treballadors.

Si no fos per ell ens doldríem força més de com s'ha
respost la crida que vàrem fer temps enrera. Ara; 1'«Ate-
neu Popular d'Estudis Socials» és una magnífica espe-
rança/

El seu estandart vermell amb la testa de Minerva i la
falç i el jnartell, està destinat a acoplar tots els homes de
les distintes doctrines obreristes. Ara, pel nostre indivi-
dualisme, el capitalisme ens lleva força; quan la senyera
de 1'« Ateneu Popular d'Estudis Socials» sigui prou gros-
sa, llavors recuperarem el que hem perdut i guanarem el
que és de justícia.

Pels extremistes
En el camp ideològic, la va-

lor formal dels principis no és
susceptible de modificació ni en
l'espai ni en el temps.

Els elements intel·lectuals prò-
piament dits no senten cap re-
pugnància davant de les concep-
cions més avençades, sinó que,
altrament, els seus ideals, tan en
extensió com en intensitat, no
tenen límits.

No obstant, hi-ha un fenomen
de caràcter psicològic que, avui
per avui, priva l'avenç acelerat
de les masses cap a les concep-
cions superiors de caràcter col-
lectiu, mentre les normes de l'e-
ducació de la joventud no so-
freixin una transformació radi-
cal per a conseguir ciutadans
conscients abans del seu com-
plet desenrotllament fisiologie.

Si el desenrotllament físic de

l'home no té congruència amb
el desenrotllament moral i intel-
lectual en els primers anys de la
seva joventut, els ciutadans es-
devenen incapacitats, després,de
modificació, per raons de ca-
ràcter patològic impossible de
vèncer.

Els fenòmens emotius són, en
aquest cas, l'únic recurs aprofi-
table, mancats de valor racio-
nal, però, porten els més exal-
tats a empreses temeràries in-
compatibles amb l'evolució bio-
lògica de caràcter social.

El coneixement real d'aquesta
manera d'ésser dels pobles con-
dueix als més aptes en la lluita
del progrés humà, a cpl·locar-se
no on ells voldrien, sinó en el
camp que la realitat els ofereix,
i aquest no pot ésser altre, avui,
que el camp socialista, que sen-
se cap mena de dubte dóna un
ràpid avenç col·lectiu (mitjan-

Aquest número ha

passat per la censura

militar.

El sentit
de la llibertat

dels pobles
>. '.

La burgesia ha fracassat en propçsar-se soluciojiar el problema
de les nacionalitats. Ha fracassat perquè, estúpidament, qui ha
portat la veu cantant han sigut les tiretes; els homes més esque-
rrans davant del problema de la llibertat dels pobles han obrat al
dictat de les dretes i com a dretes. I les dretes tenen acreditada una
incapacitat moral per a compendre cap problema de llibertat, com
no compVenen cap problema de l'esperit.

Aquells antics pobles que vivien sota un jou estranger i clama-
ven la seva llibe/-ació emernint el cor dels homes abans de la gue-
rra i aquells altres pobles que es creien amb dret a defensar terres
que consideraven irredente«, quan, per obra del tractat de Versalles,
semblava l'hora de la pau i de la joia «n la llibertat, un vent de trai-
ció capgira els esperits i trastoca el sentit de les paraules i conceptes
sagrats d'avantguerra. En l'escola de la tirania que ells havien so-
fert aprenen a esclavitzar les irrinoríes ètniques que la badoqueria
o la mala fe dels diplomàtics s'haviaACSCuidat d'alliberar.

Com a dretes i com a burgesos militants, els governs de les na-
cions noves o renovades no podíeis Atendre el sentit preds d'això
que s'anomenava «la llibertat dels pobles». Per la reacció, per la
doctrina fundada en la tradició, la independència de les nacionali-
tats petites és una lluita burocràtici^-,rtn desig que el pressupost
nacional sigui aprofitat per una classe mitja indígena que l'absèn-
cia de capacitat fa miserable, migrada d'ambicions, mesquina. I
com a burgesos entenen la llibertat com un permís il·limitat d'ex-
plotació del seu propi país sense coparticipació amb la burgesia
forana. Per això, tot el nacionalisme burgès i dretista'té aquest ca-
ient de xenofòbia, d'un xovinisme modelat per l'esperit esquifit
d'un pagès sorrut.

Tot ell porta la sensació d'àpat endarrerit o de calaix gelofre.
Llurs homes entenen aquesta exaltació neoròsica d'intel·lectuals
mal alimentats i que excusen la seva abulia en un despit d'incom-
presió i porten la rabiosa cridaneria del jueu que es creu robat
per que no l'han deixat robar. Quan han tingut la llibertat s'han
aprofitat de la badada més o menys intencionada dels reunits a
Versalles i han caigut damunt del seu poble les minories que els
hi han tocat per sort com un núvol de llagostes disposats a fer-se
passar la fam de tants segles. I així a Polònia, com a Rotoania,
com a Servia, els vells esclaus poden donar lliçons de tirania als
seus vells patrons.

Eixuts d'esperit, eixuts de cor, han cregut que la seva indepen-
dència no tenia altra finalitat que conseguir que tots els mals ins-
tins, que totes les males passions, què totes les infàmies siguin el
més indignes possibles i llurs fruits quedin dintre de casa, tancats
de tota espiritualitat, el més alt sentit de pàtria és cl folklore, qua-
tre cançons camperoles i un ballet bafbre, i la seva més alta missió
és cantar sempre, fins a ensopir-se, aquelles quatre cançons i ba-
llar, fins a reventar-se, aquella dànça primitiva.

I no. La llibertat dels pobles no és això ni per això. Totes aques-
tes futeses valen, potser, uns parlaments de jocs florals, valen, pot-
ser, uns versets de rector desenfeinat de poble, però no que els
homes ens uistreiem d'altres quefers més alts i molt menys encara
tenir una responsabilitat en la provocació d'una guerra on hi han
hagut milions de morts, milions de ferits i mutilats, milions d'ho-
mes afamats i en la misèria. La llibertat dels pobles és per a encar-
regar-los que cadascú labori amb pròpia individualitat, se faci ori-
gen i inici d'un mètode millor per a portar a una més grossa per-
fecció les altes valors humanes. Que cada poble infli el seu cor en
anhels de justícia fins a reventar-lo, fins a esbotzar-lo, de tan ple,
perquè a l'obrir-se invadeixi la Terra; portant cada anhel una fla-
ma que sigui escalf que aconhorti; ona llum que sia guia.

Que per córrer es tenen de donar unes quantes passes enrera?
Per córrer potser si, però per caure a terra i quedar-se assentats
no cal tirar enrera. I després de tot, sinó hi han ganes d'avançar
corrent, ni d'avançar caminant, ni tan sols assentat, estirant-te els
altres, es pot avançar. Molt bé que es balli en dies de festa; fins
les velles dances quan són escalentes; molt bé que es canti en el
repòs; fins les velles cançons si són gaies; però la llibertat no es
dona per a fer festa ni per a reposar, sinó per a crear l'obra, la te-
va obra, la que portes dintre, la que han dictat els teus ideals alle-
tats per les teves dolors i sofriments. I l'obra de les col·lectivitats
és forjar la llei per demà, la justícia per demà. I el poble que no
porti aquesta llei i aquesta justícia potser no hi té dret a la lliber-
tat: la seva.llibertat serà una cosa eixorca, sinó és una cosa do-
lenta.

Cot de Reddis

cant la sincera unió de tot el
món treballador) molt superior
a qualsevol altra concepció, els
obstacles de les quals radiquen
en la impossibilitat de percepció
dels seus propis elements com-
ponents.

Galaico

Esser ignorat o desco-
negut dels homes, i no
indignar-se'n, no és el
més propi per un home

• eminentment virtuós?
KHOUNG-FU-TSEU

CRÓMICA HEBDOMADARIA . , ' " , .

Politica internacicmal
La revolució albanesa

r Les notícies d'Albània són sempre confuses per raó de doaw
segohs la procedència llur una significació particular ala es4«Tt*i-
ments que aïïà es desenrotllen, Iugoslàvia i Greda sónkuNMvtt
veines continentals. Bulgària manté reivindicacions que involucre«
territoris de la pròpia -frontera d'Albània. Itàlia que tontea lliber-
tats s'ha permès a Albània durant i després de la guerra i que COB-
serva encara la petita illa de Saseno, davant la badia de Yakwa, •
és una de les parts més interessades en la política albanès«. No '
cal dir que que la Gran Bretanya, mestressa dels mars, no i» indi-
ferent a res de ço que pugui passar a Albània. Aquesta nació té
una llarga costa a l'Adriàtic.

Com tots els països de l'Orient europeu, Albània és de tua
complexitat racial i ètnica i de una diversitat religiosa, que, afegi-
des al primitivisme de la seva població, sumen un conjunt de pro-
blemes constants i inextricables. Bs calcula que dels 250,000 habi-
tants de l'Albània del nord, 160.000 són mussulmans; dels 290.000
habitants de l'Albània del sud, 170.000 són mussulmans. i dels
295.000 habitants de l'Albània central, ho són 255.000, on. par
consegüent, tenen un absolut domini. Els cristians són catòlics o
ortodoxes. Al nord gairebé tots són catòlics (uns 85.000) i al cen-
tre i sud són gairebé tots ortodoxes (36.000 al' centre i 119.000 ai
sur). En conjunt, els mussulmans representen el 70 per cení, els
ertodoxes el 20 per cent, i els catòlics el 10 per cent

El moviment pro independència de 1919-1920 que va lograr fer
desaparèixer el «mandat» d'Itàlia, va concretar-se en formóles
més o menys democràtiques que no han tingut per part del poble
cap recepció cordial. Res és encara definitiu i els diputats formen
encara en Assemblea constituent. Per ara, qui ha governat a AJp
bania és un Consell de Regència que personifica les quatre princi-
pais .confessions religioses en la sèrie de ministeris responsables
que ha designat: Soleïman Delvino (mussulmà) en 1920; Elies Vrio-
ni (ortodoxe) de desembre de 1920 a octubre de 1921; un altre orto-
dpxe, Pandeíi Evangheli. fins a desembre de 1921; Djafar Ypi (mus-
sulmà) de desembre de 1921 a desembre de 1922; un altre nrassul-
mà, Ahmed Zogu, de desembre de 1922 a abril de 1924 en la qual
data, després d haver escapat de un atemptat, va traspassar e) po-
der ¿il seu parent Chefket Verlatzi qui va tenir-lo fins a primer de
juny que va reemplaçar-lo novament l'ortodoxe Blies Vrioni ender-
rocat per la rescent revolució. <

Aquests governs han tingut sempre una autoritat molt relativa
i hem de dtr purament nominal. L'exèrcit o la milicia, composta
de set o vuit mil homes, era una pura broma. Ningú manava, ni
feia res. Actes que en altre lloc s'havien considerat sediciosos,
eren allà la vida normal. L'únic que havia aconseguit fer-se res-
pectar, bon xic per força, era Ahmed Zogu, jove de trenta- anys,
hereu de la tradició llegendària de Essad Patxà. el qual mostrava
una inclinació molt marcada per la dictadura i el despotisme.

Ahmed Zogu va arribar al poder per un cop de força i va inau-
gurar la seva etapa governamental amb qualques execucions capi-
tals, confiscació de propietats i exilament dels seus adversaris po-
lítics. Albània té la seva sensibilitat, i els intel·lectuals i la gent
més escollida del país varen mostrar llur disgust davant del crqdel
espectacle, però el poble va restar pacífic fins a les darreries de f any
passat en que la gent va convencé's que darrera dels actes de for-
ça no hi anava cap mesura edificant ni constructiva.

Quan l'Assemblea constituient va reunir-se el 20 de gener per
primera vegada, a Tirana, va quedar clar que dels 102 diputats que
la composen, uns trenta escassament estaven al costat del jove
dèspota. Aleshores va inaugurar una sèrie d'intrigues per a soste-
nir-se en cl poder, fracassades les quals, va empescar-se UB gabi-
net de concentració amb el seu futur sogre Chefket VerlatsL el pri-
mer propietari d'Albània. La concentració va reduir-se a fa infÜ-
tració en el poder dels grans propietaris, els beis de Berat, cosa
que va acabar de indisposar-lo amb els elements democràtics de
l'Albània meridional. .

L'oposició comptava amb la majoria del país i amb l'apoi 4«
gran part de la milícia nacional, però hi havia el propòsit d'arre-
glar les coses pacíficament i evitar tota efusió de sang, net l'as-
sassinat del diputat Avni Rüstern — autor de la mort d'Essad
Patxa — i l'assassinat, de dos turistes americans als voltants 4e
Tirana, féu témer que la preponderància de clans i bandes secre-
tea alentades per Zogu reduís el país a la violència i a l'anarquia.
Calia desarrelar a Zogu i purificar l'atmosfera i per això va pro-
duir-se el moviment iniciat a Scutari i que en pocs dies ha domi-
nat tota l'Albània enderrocant el govern mixte que, com a darrera
temptativa per a conservar la pau, havia constituït Elies Vrioni.

Els elements de judici que tenim ens fan creure que la revolu-
ció albanesa és un esclat espontani de nacionalisme i la repulsa
del despotisme i del govern personal per a sustituirlo per una di-
recció democràtica i pacífica. Ahmed Zogu és indubtablement un
home de relleu, intel·ligent, audaç i ple d'atractius, però la seva
acció, apart de les seves manifestacions tiràniques, ha sigut miño-
sa per a Albània. Tothom creu que era joguina de les rivalitats es-
trangeres i que apuntava sense escrúpuls a la consolidació de la
seva fortuna i del seu poder. El conseiller de finances, Mr. Hunger,
enviat pet la Societat de les Nacions i el coronel Sterling que ha-
via d'organitzar l'administració interior, no han pas rebut d'ell ni
l'apoi ni l'assistència necessàries. Malgrat tot, és evident que no
ha fugit d'Albània, com es deia, sinó que se sosté encara en el seu
districte de Níatiya, lluitant contra Bairam Tsur,

El nou govern albanès és presidit per Fan Noli i hi figuren
Suleiman Delvina com a ministre d'Afers estrangers,, el coronel
Kassern, com a ministre de la Guerra, i Gourakouki, com a minis-
tre de Finances. Si els hem de creure a ells tenen l'assentiment de
tot el país, però repassant els f ets anteriors és lògic pensar que comp-
ten amb una gran majoria. El que podem assegurar és que el nou
govern té un aspecte simpàtic des del punt de vista lliberal i demo*
cràtic i que la revolució no ha pas sigut infructuosa.

M. ScrmiMorat

Aquesta fulla és un camp obert, I accepta la col·laboració
de tots eis homes d'Idealltat generosa. Dels articles slf-

nats «R són respetables llvrt autors.
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En As SMrtteursos en 81 Senat ienj Cantwpu!
tBIIBI Hfl flB ÖCÖHSßSUIf tfèrensane de les- ïcusth-
«feWNr MWMnitt, després de l'as-

La dcscspl^tíé'acfeu*càtóscs negisé^
c» todutíiLCELtiçiiis-acto de^violtotia
-.Iße'iO.'p^tot-ftato.

Bl teliisme, el {MpioBfttspw a s ul-
trança la pásalo (Misiva delí Estats,

0 «ti uu mai Isolat en un pais o eu
trtvwu*,ün pírllltper a tota PlMima-
iitrt.oftquote*Kl* mò.del • clam que
, r.«mt»»tol»«»t-¿>t>S8»Mkl»t da Mftt-

' ^l imittllÍM^ B(}i«»tft é» la raó per .
la r-i*trk¿d^lntó¡rtB ca»» nostra, més
.ine·'iÉMl'klMcí· çoble%:ha de««nttr
un Jtymiàtei per ioti eli esdevenl- ,
meiftitWrlvMidfKlueU' fet criminal,-
que tvaffttógirt a preclpittF la caiguda ¡
del foMtàáêrftallá i Ripósta defmttíva
del nacionalisme internacional, amb
tota eüssBuS'pe«*onatg«8 4-amb tòta
el« soBB^tributa brillants i sinistros.

La ta«g^dia de Matteottl'ha setra-
queja*ítiit··piible Italia d'una- manera
formitòtíle/ creant un ambient ! de
confuiteàutre Ä!B-fol t fetes millta»ta.

Le9*JN*ull» que;MU8«oltel prontin?
eia la «etmen«» passada en el Senati
en la'tíainbNi vau séívir per a fixar el
voritafctó is%t de l'opini* Ifclianaj pa
lenaatli* dritta raaaera clara tota la
trascendencia de la crisi del feixisme^

j'¡t J^ÍPPP DE MUSPOLINI

l'er »Irieureon pptanar* pararPes-
tatde eoiw»v5tHal,''npméB cal flxar-
se «n -fa* paraules i en l'actitud de
MussoHiÜi';

Aqudtérimpreiiió de seguretat que
»bans dooaVa- al «e 7 ¡fest l a la seva
visió ])f»üttc*»TUÍ ha desaparegut. En
<jl riuiiBJíseursoBhs tingut moments
d'energiíjí tina dw íeconèliw, però
això edflùttìm'twme'pat interpretar-
se com «toa babUttKt,«' per* a captivar
als fanàtíea^ue no- poden vïure sen-
^ie sentir k¿v«UgfireStió de la forçai física
i do la mà de ferro que s'imposa. Mus-
HoliniSA^odla mostrar-se Í8ble da- \
Vlillt d'¿*í'«»U8; • '

MussWni tenlfc altrament Taven- i
tatge .dVpwsíãtar-se davant d'una
majoriiliafctal'homogènia, animada j
tan sohdWtb'datflf d'aplaudir-lo, i que \
no el pt*oia¡"per taüt, en el cas d'u- j
i .a controvertia/ni el sotmetria a una \
i iterroglrfoíí. t així, sense oposttífó,
onse tét-:fènemic en el Parlament,

M nsaoltâf • va poguer pronunciar els
s 'us diáe'üütoí tal com els havia pre-
1 irat, eferVttte^a uns efectes prede-'
1 ¡•mina'ít.'p'áquesta manera reeixi-
r. 'u malgratvtòt, les sèves paraules
luui carregades d'espècies; perquè la
f" -ura dfâ-díUtádfor íio restes desfigu-
r ,.,ta i vUtóij^Vr' :

'^JHMApIQNS l SILENCIS

DavanWftÉ pretensions de les mi-
i oríes, -tffcí ^havien retirat del Par-
UmtntpiltiisbUiU va afirmar amb
! uf»rgia*Éíe>el Govern no dlmltíria si
b« pcidrW nfcdïriéaë-ae la seva cons-
' tució; que la milícia feixista no fora
, ¡cenchraa l'ífne'nèr'íora disolta la
( :imbra**^èV a dettar lloc á noves
(•¡«ocionj^fétierílfl. •

Va relftíabr les 'glòries passades
dels «ctÉAgéWnègreí» í la seva»ntra-
ila a Roa*53!i <''•-""

Va plai^&'fltìfargament de la ex-
traordinÍMflm^ortà-ácia que s'havia
luiiat a Wefí'ksainat'cleMatteotti, sen-

•:,o prou ftAíatïtfiit, segons elL
1 va paHtrtlotot'el que ìf va conve-

nir, per tal de mantenir el prestigi
ilei feixiAéié. Però'en quan al fet con-
cret del/íílm, que totes, hjs concien-
cies lliure« cóndemnen,(va dlr-ne ben
poca coiai: Simplement va fer una
lleugeralI·ltÀiló ales detencions prur -
ticadeSjj'eíietiñt'que es faria ju»ticla.

l'or táflt, rasta incontestada encara
l'aciisa«tó*d'aquell diputat »ocialista
que digúe ai ' «duee»; «CalUu? Doncs
hi esteu'compllcat.»

I la vist*del poble Italià, l ,1a veu de
la ví(lua%e'Ma'ttéottl, que reclama el
cadàver del seu espó*, no mereixen
del DictfÖü/rea més que el silenci.

DespreS d'el crim, l'encobriment i el
cinismer * ' 't

L'ESPANTALL KOIU
Quan Bl feixisme està deshonrat 1

no nah c«m aixecar-se, Mussolini cer-
ca una habilitat i] «oneixedor de l'e-
goisme de la.,l)urgegia, parla de l'in-
tent d'establir a Itàlia una dictadura
d'obrer34Mta*tri*to'i emnpereta;

Quan jjJuuartft.,eiv.«£ftu davant Ja
dictadi
foll de
mal p«

l·i-ró
•, .pon

a roja, sembla que es torna
irròtóPorn .-sortir-se d'aqwll

imaginari donari^ Ja seva
\ t^TjT _ -t _ ».. - ? . » ; _ . " _ . 'ligniti ...îilns ela seus M ¡nera.

truc comunga jajjo gawtar-
itè lii lian salvadors quo d'han
BBfe¿£3K,a*3<i,íft̂

,towia$ dfsmrépitjBA/vfiffei^i, flue, tant
per tant, resulta més a compte no
salvar-se.

AFERS, INTERIORS QPE
DEIXEN I>íBSSEK-HQ

Com he» dit, BB al» seu» discurso»
,jau»soUa) ui*iiüu poc» »teneió al fet
criminal ae;l'«3*a«íiuiit du M*tteo*tlt
Ite» digué de ta» rucerque» de i» poli-
eia, de MW 4Migéweí«t j udlcial» que
s'ha« pfaistieai, ue lnípersoualiut dels
detiuguts, Tyt bo deixà dins l'atmò»r
fera de misteii do que ho ha voltai

, l'opiniti publica. Tothom pot creure
que en aquest sentiti Mussolini no<tre-
piljft terreny form,

Bl que ha dit Mussolini no «stA en
proporció d«l que ha dit d'aïlla prem-
sa i l'opinió. Mussolini no s'ha defèn-
»ut en tota l'extensió del front wi que
s'ha .visi * atacat. Això vol dir que la
seva situació té punts flacs.

Les seves paraules han sigut insu-
ficients per a conjurar el perill que
l'amenaça.

S'ha ocupat més de, la resonancia
del fet que no del seu origen.

Per això el vèiem amargat quan
parla d'aquells diputat» laboristes que
es reuneixen a la Cambra dels Co-
muns 1 que, amb un precedent novís-
sim, es fiquen en la vida interna d'un
altre país.

Això vol dir quo Mussolini,es plany
d'aquesta saludable corrent que des
dql poder i des del Parlament, han
iniciat els socialistes do les primeres
potències europeos per tal de crear
una consciència internacional contra
tot imperialisme 1 a favor de la pau
Internacional.

Bl feixisme ultra ésser una força
Interna, arribi a constituir un ele-
ment internacional. La seva Influèn-
cia sobreeixí per damunt les fronte-
res d'Italià; per tant, no podia ésser
consentit pels socialistes de cap,país.

Bis individualist es, oís oboístas, ex-
clamen, ficats dintre la sova barraca:
«Jo,a casa meva. faig el qnn vull» 1 no (

volen acceptar cup r<>gla ni cap orde-
nança.

Els home? que se senten avui ciu-
tadans del món no poden permetre
quu uaa colla d'aventurers vulguin
tancar le» fronbares d'un pobje l atro-
pellar als que hi viuen w nom d'una .
sobirania que no 6s res me» que una
usurpació.

Bl precedent que »cuten «Is socia-
listes europeu« amb ia ««va actitud
d'avui, represento una do le» oié« fer-
mes victòries del sqclalísme.

Que ho sàpiga Itália, l que hû sàpi-
guen alguns ;aJtres pobjes gelosos de
les «evos misèries: molts «fersintern»,
d'ara endavant doUarau d'esser-ho.

Són senyals dels touips.

LA MAJORIA í DBL
PASLA'MBNT ITALIÀ

Ha dit el dictado/ italià després de
la retirada del Parlament de les miao-,
rie» deí'opaíBteld:

«Es evident (j uè la majoria na pot
estar subjecte a la venjança de la mi-
noria.«

Mussolini voi seguir endavant amb ,
els seus diputat? que tots plegats no
reuniren pas més vot» dols que acon-
seguireu els diputats de l'oposició.
Aixa vol dir que mai han representat
una veritable majoria del poble .italià,
Tothom recorda encara les cèlebres
matemàtiques feixistes, les tuplnades
i els cops d'estacà que constituïren
els Instruments de la vietarla electo-
ral de Mussolini.

Doñea si la majoria dels «lectors
que votaren darrerament no eren fei-
xistes flgüreu-vos després de, IVtual
trasbals, com quedarien els homes de
Mussolini en oas d'anar a unes noves
eleccions.

I unes novos eleccions és ei que vo_
Ien las minories d'oposició.

I une« noves elección» és el que
exigeix la justicia a la democràcia,
car des d'ara ftAHti és troba vlrtualr
mont sense Parlament,

LES VIOLÈNCIES KEÍXISTES
Els quatre mil cadàvers que quedan

registrats «u el balauç de 1» actuaeiA
del feixisme hauran semblat encara
poca cosa per aturar i* feina criminal
dels camises negres.

Des do la mort de Matte^tti l'ajfr*
mósfuradUtàlCaé« deose l .cerregada
do pas4ó antifeixista.

Una força moral formidable mena-
ça acabuul règim establert per les
legions o^ussoltni.

>ttq||l||lllKÓĴ HfM d̂08 f ti i

ex^BtJ^nmpulBudtìs p
TPBl, pretenen «a aquestos

nts, reafir inur el domini de lei¿
es pistoles iijkls seus garrots. /

DIM euttìra fou asaaltada la reds»-1"
ció del diari «La Stampa* de Turin
pel sol Motiu de tenir un lleuger ma-

' tís antifeixista.
t Quatre homes armats entraren al
( domicili del senador Frassati, i en no

^robar-lo dirigiren les seves furtei
""contra persones de la seva familia,

que foren agredides, i destrocaren
després els mobles de les habitacions.

En un cafè de Gènovaí foren, ferits,
alguns concurrents per que feien co-
mentaris poc favorables a l'obra de
Mussolini.

A Roma, un dlputat-republicà Ta
ésser menaçât pmblleament de sofrir
la mateixa sort da Matteottl.

Els paquets de les edicions dels pe-
rlòdlcs socialistes sovint són cremat«
al mig dol carrer.

A Turin una brigada feixista come-
té actes de terror contra la població
sense distinció de persones. A conse-
qüa,ncia d'aquestes valenties foren
transportats a l'Hospital Martini un
ceri número de ferits.

Eti un carrer de Milà, un obrer
tramvlari que es planyia de no haver
pogut pendre part a l'homenatge de
Matteotti, per trobar-se de servei, fou
mort a cops de matracai, per un grup
de sis feixistes.

Extraiem aquests fets, entre molts

d'altres, que han estat comesos darre-
rama^.

Ciêa dia que passa el periòdic eus
..'agsàbenjsnie noves gestes de violen- K

, eia qua no venen a ésser res niés quo
SlefJeentorsions del feixisme agònic.

^eUIMMEl
PAHtei

ELS FEIXISTES SOLS NO
PODAN-AGUANTA K LA SITUACIÓ

Mussolini ha hagut de reformar el
ministeri. Els vells partits polítics
bandejats de la vida pública, perquè
sola els guiaven en llur actuació mo-
vila innobles. Aquells partits formats
per homes poc escrupulosos, que se-
gons Mussolini, representaven la rui-
na d'Itàlia, i el seu descrèdit en l'ex-
terior, han sigut cridats per a apun-
talar el regiro, que s'està ensorrant.

Quatre ministres lliberals lian en-
trat en el üovern presidit per Musso-
lini.

• j í
» .

i Hitan Jl
21.a Ulta He wiitltiti rebBdBS

CMat.-A. L.,5'00; M. V., lO'OO; J. A.,
1 5-00; A. M., 2'OÜ; J. ]'. E.,5i'00;Ä. l.).,

t 3'00; A. V, 2'00; M. R., lO'OO; A. C.,
; 25'00; C. A., lü'oo; A. F., 5'lKi.
Vendrell*-J. M., a'oo
ferrassat-^H, P., 15'üO
Heus.— A. M. B., Ä'OO; B. lì. H., 2'0«;
,- M. ü., 2'üü

r" Total, 1Ü2'0(I píes.

A tots el nostre agraïment.

IB EES D'ARA
Reviste» i revístete!

IH
Apart del que vaig exposar en l'article anterior, cal assenya-

lar un, altre element que influeix fortament en la vida de les publi-
cacions, catalanes. Eni refefeixp al mal que pateixen totes les coses
d'aquesta,terra; la nostra politica, la nostra literatura, la nostra
organització industrial, el nostre problema obrer. Per damunt de
tot hi posem sempre els interessos <le gremi i l'exclussivisme d'es-
cola. . ,

Maragall en un article, difícil d'oblidar, es planyia amarga-
ment del npstr.e racial esperit de capelleta. El nostre, malgrat tot,
Josep Pla, no fa molt que escrivia q«e amb l'insolidarisme de ijue
estem .posseïts no anirem mai enlloc.

Tots ens el coneixem aquest mal, tots estem convençuts de l'a-
tomització,de la nostra vida social i, del nostre ferotge individualis-
me de barraca; i no obstant ens esforcem molt poc per a fer desa-
pdràixeí aquest perill que amenaça^ totes nostres manifestacions
col'îecîives, . .

Per aquesta causa jo soc socialiste amb un sentit ample i inte-
gralf Com a català crec que no puc. pensar d'altra manera. Hi ha
qui no ho creu a ixis; coneixem tota tina colla d'intransigents pura-
ment verbals i de folk-lore que prefereixen mantenir els seu tretze;
atacant, sovint als socialistes catalans amb invectives de dimoni
delst Pastorets. Pitjor per ells.

Cada una de les nostres publicacions són resultat del treball
d'un. gíup a'amics, per això la monotonia és una de les seves ca-
racterisjiques. Tothom vol tenir to seva revisteta que sigui expres-
sió l'un criteri especial. Abans que una bona obra de conjunt ben
complerta i colorida es prefereix la disidencia trista i singular.

En matèria de publicacions tots «Is catalans que hem passat
de l'escola elemental ens creiem entendre-hi poc o molt, a tots ens
agrada, ficar-hi la cullerada, i està. clar, ningú pot anar mig tip.
Biis]heqi cansat ^'iroprovitzar-revisits de totes menes durant anys
í any« í«en&3ra és l'hora que no tenim; unes quantes publicacions
presfigioses i sòlides. Hi han alguns casos exemplars. Recordem
AqíííJM temps, que la fefer^.era per a fes revistes teatrals; cada set-
mn¿ m èortjia uyia det novaj ja ^^níem cinc o sis. Tot plegat van
començar a dgsaparèijçer; i avui |runa i demà J'altrafins que no en
rest^ cap, Abans que sosíesir uns s l̂a revista de teatres, que en-
carat avui podria publicar-se, es va consentir e] suicidi cpl'lèctiu.

D'això ja fa alguns anys, però erte que el mal el tenim encara
arrejat. Ara sembla que la tendència és per a la novel·la i el conte
setmanal o quinzenal. De publicacions d'aquesta mena en tenim
ja sis o set, però estem segurs que aJiores d'ara algun editor pa-
teix, i ens temem de quedar-nos sense conte i sense novel·la, el dia
que inenys hp pensem.

ta mateixa/ pruïja podem observar amb certes revistes d'apre-
nent.p)»eta, En surt una a cada barriada, sense altre resultat que
el foment de la poca solta, i el que, es pitjor, el de fer despendre al
lector d'una quantitat amb la qual podria adquirir una revista més
6»bstan«osa,

Hi han masses publicacions catalanes. Amb la meitat de les que
avui ¡apareixeu a Barcelona ens passaríem perfectament. Però din-
tre aquest nombpe hj jcpnsjideraríeniI,imprescindibles, entre altres,
.unafe-vfrtaf^vfcM'yaiji'áda. 4'*PapWó freqüent, que fos réflexe
de tots el caires de la vida í?arcelon«ia, fugint de certs excesos
dels periodie# infantils i dels humorístics. ' ' '

1 per altra part fí?m a obra d'ajta cultura, np cal djr el Ijloc
preemiaent que pqt tenif eníre nosaltres la «Revista de Catalunya»
¡Taparicjó de la,qual serà un fet aviat» Cal no obstant, "evitar que
.aquesta ¡revista sigui un snobisme més, un assaig més dels molts
que ¡ban ¿nat sortint de les nostres premses. Barcelona no és Paris,
majgrait tots ,ejs ^os/res desitjós; í ja que els editors de la nova re-
vista teaen. ç}s ujjs posais en el ,ïorm.àf en la «Revue Universelle»,
cal reconiar ço que ha dií Egení Xammar, que darrera d'aquesta
publicació hi ha 1'«Action Française»^ cal recordar aquestes pa-
raules per a evitar que la suggestió del format vagì acompanyada
d'una suggestió espiritual més pregona i que es sacrifiqui una
p.rientació ampla per obtenir certs estílismes d escola.

Altrement, podria repetir-se el cas de «La Revista», que ha-
venf peguí arribar a ésser la nostra veritable revista d'idees, des-
prés d'haver realitat una tasca editorial notabilissima, va anar de-
candint, va anar prenent up ajrg Jrist i monòton, perdent-se entre
una xarxa de subtilitats cerebrals 'que nq jní er essa ven al lector,
fjns arribar a l'estat en que avui ,es troba, inspirala pep J'espgrif
hermètic i pastorald'En RucabadÖ.

<<ka Revista» ha adquirit un sentit massa objectiu, massa abs-
tracte, els seus redactors sembla« que només escriguin per a ells
mateixos. I això és perillós perquè , l'opinió i la resistència dels
lectors ve valen alguna casa, Aj p/ehys ajuden a situar-se huma-
IWWent.

Marini Vidaf

F. Nietzsche
Nútís'fhe, i's polser la intel·ligència

MI'S /tinniti ahi e eixida d'Alemanya
rie seimila o ruiianla anys ençà. Et
nnfl/ira'un, esdevenimenl europeu. Es
al·i/'una Cuna d'extraordinari, per dd-
rnnnt lie les encoles, els partits, les
opinions p/tUliyiies i les maleiíces
(jüeslions socials. No s*k<i (tifi 'f 'rit en-
cara bé a Nietzsche, de la mateixa
'Miniera </ue no s'ha pali encara, lot el
gtie ha aportat a la civiHtiaeiú ar/wes(
style .V/.Y, espant de Ma la farama-
lla de decadents que s'apel·len a ti
mateixos: noucentistes. Perù a aquel-
la humana cosa manca maselia i no té
ni 'la més lleu idea t/ue s'acosti a la
tida del que vol dir: r Home l',)ï4.
Tota aquesta gent, certament instrui-
da, ben pfixadn, forc.n creïi'.ul, quasi
classica, euxiquida d'ànima, put a
tiibüolecn, cafè o casino. J ja fa prou
creant se una infecunda suficiència,
fugint pànicaritent de tota actuació
mica, perillosa.

federia Metzsclie nasqué a iïoecken,
prop de Lvtzen, el ¡d d'octubre de
1X1 í. K/, seu pare era pastor protes-
timi. ÍÍIs seiïs avis, els Nii'lzky, si'in-
bla que eren polonesos. Nietzsche le-
n ia cinc anys només quan mori sa ma-
re. Llavors la família del futur gran
pensador anà a viure a Namburg
(18t>(>). De lü,r,8 a 18M estudià com
intern al col·legi de Pforta, la serio-
sitat de la vida de Nietucke, U anti-
ciparen el caràcter, recte, profund i
delicat alhora. Sis exàmens de con-
ciencia li esvaïren la fií religiosa
abans dels divuit anys.

En 1864, entrà a la Universitat de
Bonn, d'on passà a Leipzig estudiant
dos anys filologia clàssica. Els mo-
ments d'oci els dedicà a la música i
la filosofia. Plauen a Niettsche les
reflexions morals i admira força
Hülderhu, Ovelhe, Emerson, Sófocles
físquil i el Plató del Convit. De 1867
a Í8H8 serveix al rei i sofreix una
greu caiguda de cavall. Retornat a
Leipzig, estudia amb el professor
Rilschl, el primer filòleg d'Alema-
nya. I és tan evident la superioritat
intel·lectual de Nietzsche, que la Uni-
versitat de Basilea li oferí la càtedra
vacant de Filologia clàssica i la Uni-
versitat de Leipzig li atorga el títol
de Doctor sense examen. Tenia 25
anys.

En 1869, per mitjà del gran Suret-
hardi, va conèixer a Ricard Wagner
que aleshores escrivia la música de
Siegfried, Aquesta amistat, que podria
titllar-se de P Amis tat de la Ruptura,
és l'esdeveniment més gran de la vida
d'aquest formidable pensador que ha-
via de viure sense contacte amb els
millors de la seva època. Quan a da-
rrera hora als grans europeus con-
temporanis el vingueren a conèixer i
tractar—cas de Struidberg — cas de
Brandis- era ja tard.

Nietzsche allistat com a voluntari
en la guerra francoprussiana en Í870,
tingué la primera idea complerta de
la seva primera obra, durant la bata-
lla de Woerlh. Aquest IMre és «Z'o-
rigen de la tragèdia en l'esperit de la
músioair—desembre 1871 amb data
1872. El rètol actual que porta des de
í88fí és: tùie Geburt der Tragödie
oder Griechentum und Pessimismus»
(La ffaintença de la Tragèdia o Hel·le-
nisme i Pessimisme}, Ss un llibre di-
nal on apanino per primer cop Due-
lla famosa divitió de l'ari en apol·li-
ni i dionissiac. Nietzsche descobria
uns altres grecs. Un examen d'aques-
ta obra de joventut nittïtcheana no és
d'aquest lloc. No obstant aquesta obra,
ja és ben bé l'extraordinari Nietzsche
de després.

Ara bé, la teoria o ttories niete»-
cheanes, no són còmodes d'exposar i
comprimir en breus ratlles. Un home
que escrivia aforiemàticament, re-
duint els pensaments d'una manera
genial aun minim dt forma externa
enorme que f a d'ell un dels pocs més
gvanj eqtiHj(es que ha tingut Europa,
no aeu, éss^f maltractat deformant-lo.
Per això ¿emòphil no exposa ara el cè-
lebre anticristianism enietzsshià, ni el
seu aristòcrata am.ora.Usme, ni la se-
va original visió de la vida i dels
grecs, ni parlarà del famós superho-
me, ni del no menys famós etern re-
torn de les eases—de totes leç coses—,
idea que vqlia provar ei«nlí/\camení,
tasoa per a la qual valia fer llargs
estudií, propòsit mica fantàstic que
impedi de realitzar la malaltia.

Nietzsche explicà filologia fins
1879, època que degué de renunciar a
la càttdra. La Universitat de Basilea
li pagava una pensió en consideració
a la magnificència de l'intei.lecte que
yeruia am\ la malaltia d,e Nielztctye.
üe JS71 a í879 havia publicat diver-
sos estudis i opúsoles i llibres, etstnt
el més notable d'ayuest període «.Hu-
mà, massa humà. Un llibre per alt
esperits lliures*, al que segueix en
1880 altre llibre notable, «Bl Viatger
i la teva ombrà*.

S! filòsof malalt vi» retirai; passa
els hiverna a Risiera i els ulitis a
Silsmaria. ,\'o deixa de produir. "La
Gaia ciencia" es d'aqueita ¿poca, lin-
eara aforismes meravellosoi de con-
sumat prícòlet/ í d'un pentfrani espe-
rii t-r (tic. De IKH3 a ISSU transcorre
la última i més genial època do Nietzs-
che. &',i la de les grans idees, ¿a «.Més
enllà del bé ide!, mah (ISfífí), la del
celebèrrim «Així parlà Zar aliïs ira*
(tHR:i-!M), la de «La voluntat de ptii-
xanca», «L'an (i c r is t» i «Bcce homo*
(1888). Literàriamen el Zarutmtra,
és tina de les obres mel bellet i met
profundes gify s'han escrit mai. Sil
ja deia yue era un llibre per a tothom
i per a ningú.

L'excés de treball intel·lectual l'ex-
(ntviú. Pel t/ener del 89 signava les
lletres als amics «el Crucificat» t-Dio •
nissos». Ja escrivia coses estranyes,
parlava sol, no coordinava les idees.
Aquella intel·ligència genial s'havia
apagat. Por, abans de morir recob'.a
mica la rail. Vivia amb sa germana.
Perú aquesta il·lustre vidima de la
tragèdia dei pensar no durà gaire. Kl
¿>.-i d'agnsl de í'.xiü, s'extingia, dolça-
ment, una de les més grans i privile- *
giades festes tifi segle X/X. La seva
vida you un martiri.

Dcmòphil

ECOS I COMENTARIS
!••• Ramble»

Definitivament, Barcelona és una
delícia!

Ara, per acabar de donar nos un
no u gaudi per a entreteniment dels
ciutadans-i dels forasters, ban conver-
tit les livrables no sabem ben bó si en
un hort o en una muntanya. Fet i fet,
els admiradors d« l'agricultura i els
do l'excursionisme resten satisfets. .

Totes les Humbles són una cosa no-
va i ilesacostuinada a Barcelona. Arreu
hi ban sots i munts rie terra, arbres
desarrelats, camions encallats, tan-
ques de cordes per a privar al públic
la entrada als llocs on segurament
s'hi faran pintades, canyeries brutes i
retorçados...

Bonic, bonic de debò! La Compa-
nyia del Metropolità, d'ocorri amb
l 'Ajuntament , ha tingut una bona
pensada. Creiem que l'atraceió es
completarà amb la creació d'una nova
Barracòpolls.

L«, Comedi« Catalana
Les publicacions catalanes han es-

tat augmentades amb una nova pu-
blicació popular; «La Comèdia Cata-
lana».

Surt cada dissabte i a uu preu ac-
cessible a totes les butxaques dona
obra catalana oestnuig-erad'èxit.Kstà
bellament presentada i editada amb
gust.

Han sortit ja dos números, conte-
nint la tragèdia d'Ambrosi Carrion
«Cap do flames» i l'obra del gran Sha-
kespeare «Kl marxant de Venècia»,
tradnida per Puig i Ferrater.

Cal que ens felicitem do l'aparició
de «La ComiVlin Catalana». Ella pot
donar a conèixer al poble el teatre.

•a llibertat
Han estat posats en llibertat diver-

sos dels companys lamica agafats ara
fa cosa d'un mes. Entre els alliberats
hi ha l'adovocat Joan Casanovas.

Kl periodista líduard Sanjuan con-
tinua purgant un seu article amarat
d'humanitat i innocenta.

Eli màrtiri de la oiònoU
La darrera tentativa d'ascendo al

Mont Everest, el més alt del món, ha
acabat amb una doble tragèdia.

Mallory i Irvine, aquests dos homes
que han donat llur vida en intentar ar-
ribar al cim verge de tota petjada hu-
mana, són dos impressionants exemples
de tenacitat i abnegació.

Com en altres temps els homes es sa-
crificaven a les divinitats, avui h' hafl
homes plens d'intel·ligència i d'audàcia,
que senten la forta suggesrjó, el misti-
asme de la ciència. Homes que lluiten
heroicament amb els dements de la na-
tura, fins a trobar la mort tot cercant el
descubriment de nous coneixements.

Des d'ara Irvine t Mallory amb llurs
cossos enterrats en les neus eternes del
Mont Everest, són dos noms inmortals.

Question» d« c«r«r<iaU,
• A Bilbao en el portal d'una casa
d'un dels carrers més cèntrics discuti-
ren el porter i un somatenista, per mo-
tiu de quin dels dos tenia més autori-
tat geràrquica.

Armaren un escàndol tan gros que
tingueren d'ésser portats a la Comissa-
ria de policia.

Uqa notloU
Aquesta noticia no és nova, tothom

la sab, però té encara avui certa actua-
litat.

«Ha estat absolt el general Navarro \
condemnat, amb la separació del càr-
rec, el geneVal BerengUW.

Tots dos genera's estaven processats
arran dels successos ocorreguts à l'any
1921 a la zona del protectorat espanyol
a l'Africà.»

B.Ullfm
Una altra noticia, també coneguda,

però que té el seu interès:
«....afirma el Directori el seu propòsit

de sb(metrp a l'aprovació dtl r« un pro-
jecte d'indult o amnistia que arribi a
assenyalat número de delictes 1 faltes.,
segur que és el moment oportú perquè
aquesta clemència sigui beneficiosa al
pais.»

Eatrtnft 4'n*a obffA
d«l «on«««* Kor*

Diumenge passat la companyia Axlnà-,
Claramunt estrenà al Teatre <Je JiOft-
mèdia, de Gràcia, el drama en (res actes
flel company Víctor Mor», L'Bmtirv^
#ada, que assoli un èxit definitiu. ¿'£»1-
bruijcada és una obra. 4e joventut, d'es-
bojarrament. D'arguiflejjt un.xiç trucu-,
lent, el drama té una ¿ran força emoti-
va i dramàtica i demostra, el tempera-
ment apassionat i sedent d'a»or i. Ae
lluiti de rwtw^UnajlWM^ptaiMMN,
refiada dfl tpt Bctser^r.eiW' „ocrwM
massa deptesfa/
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De París^ estant
La política. - Un Homenatge a Zola

Ja haureu vist com s'han con-
firmat les nostres prediccions, i
com Millerand, malgrat els seus
equilibris, no ha tingut més re-
mei que deixar la presidència
de la República. •

S'ha elegit per a substituir-lo
Doumergue, home sincerament
decantat cap a l'esquerra, però
dels que serven el do especial
de no tenir enemics apassionats.
Per aquesta causa de simpatia
personal» els senadors esque-
rrans deixaren de votar a Pain-
levé, candidat del bloc ¡d'esque-
rres, i la dreta, volent aprofitar
d'aquell llevat de vanitat que tots
porten dintre, va abocar els seus
vots, no en favor de Doumergue,
precisament, sinó contra Painle-
vé, representant genuí del bloc
que va esclafar-los en la jorna-
da del darrer 11 de maig. Du-
mergue porta, doncs, el pecat
inicial d'ésser elepit pels seus
contraris; però, com que en el
moment de començar a actuar
de President, cal que deixi de
banda la seva senyera política—
i així ha remarcat que ho faria,
indemnant tàcitament l'actuació
del seu antecessor—pot resultar
un ideal Cap d'Estat.

Governa ja el ministeri He-
rriot que ha fet una declaració
clara i complerta, ampliació de
la carta que va servir de base
a l'acord dels socialistes de do-
nar els seus vots al partit radi-
cal. Fins ara, no es podrà pas
acusar d'insinceritat al Govern
que des del banc blau ha repe-
tit solemnialment el que els seus
components digueren en la cam-
panya pre-zlectoral, i s'han ço
tnencat a dipositar projectes de
llei per actuar ja en el sentit que
es predica. A nosaltres, acostu-
mats a que els polítics del nos-
tre país, assolit el poder, ja no
es recorden del que deien a l'o-
posició, una conducta diàfana^
com la del ministeri Herriot ha
de frapar-nos per forv&.

Ens fa una mica de por, però,
que tan belles intencions fracas-
sin, no precisament per manca
de voluntat i decisió en els go-
vernants, sinó per qualque des-
plaçament que pot produir-se
en la majoria de la Cambra,
composta d'elements poc homo-
genis. Això podria produir se-
riosos contratemps a Herriot
que no podrà comptar gaire amb
la cooperació del Senat, el qual,
amb l'elecció de Selves, signifi-
cat poincarista, per a president,
ha refermat el seu poc entusias-
me per al «Bloc d'Esquerres». I
que la majoria de la Cambra no
és ben disciplinada ens ho fa
creure uu símptoma recollit du-
rant la seva > curta actuació.
Quan l'elecció de Painlevé, per
president de la Cambra (dels Di-
putats, no s'arribà a obtenir 300

vots, i ja els periòdics drctistes
sortiren l'endemà, dient que el
«Bloc» es desfeia. Es contestà
això, acordant l'endemà Vaffi-
chage del disans pi r 330 vots;
però ara, en votar una proposi-
ció de confiança, el resultat ha
estat solament de 313 per 234.

Tant de bo les nostres temen-
ses no es realitzin, puix creiem
que França i la democràcia uni-
versal poden esperar-ne molt de
l'acció dels homes que avui go-
vernen aquest país.

* * »
En una plaça de l'Avinguda que

porta el seu nom, s'hi ha bastit un
senzill monument per perpetuar
la memòria del gran novel·lista
Emile Zola. Entre dues figures,
emblemes de les seves obres
«Fecunditat» i «Treball», s'hi
aixeca la figura de l'escriptor,
magnífica obra del malaguanyat
Charpentier.

La inauguració del monument
tingué lloc diumenge prop-pas-
sat, i constituí un veritable acon-
teixement, tant per la massa del
poble que hi prengué part, com
pels discursos que s'hi pronun-
ciaren.

Seria fer interminable aquesta
crònica, intentar-ne un extracte.
Sobressortiren, i foren coronats
amb l'entusiasme esclatant de
lo gentada, els vibrants parà-
grafs de François Albert, minis-
tre d'Instrucció, Herriot, Bon-
court i Jouaux,

Fou també una bella jornada
de propaganda radical, sobretot,
pacifista. Les frases més ben re-
budes eren invariablement les
que es referien a l'amnistia i a
deixar de banda els propòsits
bèl·lics. j

Rafael Ramis
20 Juny 1924.

Comet dein
heterodox« £

La culpa
Sembla haver-se comès un

cert, un dels tants actes que
s'en diuen crims. En la fosca,
dos homes dialoguen així:

—Tu, en tens la culpa!
—1 bé, què \ ois dir amb això?

Què et penses dir?
—Que ets tu qui has de pa-

gar-ne el tort fet,—tú, i només
que tul

—Infelici Però tu et creuries
que jo la defujo la culpa?, àd-
huc sense creure-hi gens ni mi-
ca? Tu creuries que soc com
aquests que realitzada,—diem-
ne la malifeta,—demanen c/e-

A n t oi o g i a Cròniques argentines

Vila del Montseny
Sojorn humit d« prats Í 4e coraelles,
de pins i de pollali««« i Ralbóos,
lleganys de boira, fíne*>|>enjarejlés
de les muntanyes pàl·lides del fons.

Sojorn humit, on veig florir tot d'una
entre garriga i gleves1 de rovell
el paller d'or de la mas!» bruna
i el tattladi del campanar vermell.

Temps era temps que en la dolçor somorta
d'aquesta vila d'aigua i pïetat,
passejava mon ànima'retorta
i adormia mon cor enamorat»

•Ara no sento aquella Uf u fadiga,
ni tinc als ulls la fonda lluisor¿
Ara
que

me ais uns ia ronua uuisor.
i no hi és aquella dolça amiga
semblava restrella del pastor.

Adéu-siau, oh vila engatlandnà»*
amb flors d'amor que reculli un atzar!
Ara sou tota muda i despullada,
ara ja no m'aconhorteu I esguard.

Ara el cos meu adolorit descuida
dins de les herbes l'ànima que mon...
Ara que sou com una entranya buida,
on s'hi passeja l'ombra dtl recordi

Josep M." de Sagarra

méncia i perdó i misericòrdia í
exciten la lletja llàstima?

-Ets toll.
—Però no covard com tu,—ni

supersticiós com tots vosaltres,
que davant de la responsabili-
tat de les vostres accions; da-
vant de la culpa amarga i infa-
mant, que encara aparella el
cas/fe, us foteu a tremolar com
una espantada física donzella.

—Ara et trobo insensat.
—/ perquè no, franc, dic jo?

— Quina por us fa aquesta pa-
raula afrentosa que sembla una
escopinada de la conciencia
venfativaí Que fareu mài amb,
aquesta por tradicional?—I vo-
leu ésser encara homes d'ara í
lliures de dogmes i prejudicis^
1 que em feu riure homes d'ara
de totes menes, trístèrríms fa-
nàtics voltats d'armes, el cor
ple de misèria i pus de senti-
ment, la testa inflada per la ma-
nia del manar] I que em feu riu-
re homes d'ara, pobres carica-
tures de decadència, que no sa-
beu acceptar la culpa de res.
Pobres, veritablement pobresl
Jo voldria tenir totes les culpes
de la, terra, per a acabar d'un
cop amb tanta d'humana bai-
xesai —La tinc jo la culpa. Tes-
tà bel

BRAND

IDEAL
A mi doneu-mi! ois cims assolellats,
veient al lluny la mar trauqulla i blana;
doneu-me aire dels pins en vellutata
i B sota d'ell» doneu-me una cabana.
Doneu-me el iol d'istlu a ple batent,
omplint de Tida i llum el pla i la ierra,
en vi« n t el seu bes de foc ardent
amb què ha de fecundar tota la terra.
Doneu-me la inquietud del papelló
que veu en cada flor la fió escullida,
doneu-me deia que estimen, la il·lusió;
doneu-me, de l'infant, la fè en la Vida.
I deixeu esplaia el meu esperit,
tot amarat de llum i poeiia,
esguardant com a fita. l'infinit
i tenint tsoln l'amor per companya.
Deixeu-me així sentir la immensitat
com el místic abstret en la pregària,
hnagluat lo cert i lo ignorat
a dins de la gran volta milenaria.
Doneu-me del saber la plenitud,
"gosant de l'Univers la maravella
sabent que el Tut, com és sempre ha

(sigut
l que hi lia uu món sublim en cada es-

(trella
Deixeu-me «àcar Beutle b»n lliuro i

(gran
tenint la p euaa clara i usvaïda,
que la llum. de la Id«a triomfant
el sentit ern recordi de la vida...
Deia vida en etern començament
com a foni de bellesa i d'harmonia

j que am portarà, cada matí esplendent,
la mateixa il·lusió d'un primer dia

Emili Saleta i Llorens

LES ELECCIONS
EL COMICI

vu
La sort ja està llençada.
Avui , dea d(! les vuit del mati fin« a

log aia de la tarda el poble de Buenos
Aires ha sigut Cridat í comicis lliures
i secrwts pur u elugir 19 diputat« i uu
senador,

Dos (fraus partits es disputan la
majoria: socialistes i radicals. La llui-
ta outre ois doa és homèrica i souse
solució du contin ui tat des do 11)16 eu
quu ei partit radical va conquerir el
poder nacional. Qui guanyi se'n en-
durà 13 diputats i uu senador. Qui
perilli si* diputats.

De qui serà ei triomf?
Mentre no s'hagi revelat el secret

du lo» urnes, no cal capteuir-se'n. No
en l'hora de profntitnar, »ino d'esperar.

UI iioiti-u canditi»t a senador, és el
Dr. Juan B. Justo, fundador del Partit
i al qual devem la sòlida estructura
doctrinaria l el cervell mós ben orga-
nitzat de la República Argentina, au-
tor d'una obra musirá quo pot compe-
tir sensu dosiiièrit amb l'abundosa 1
ariinUab,lc literatura socialista mun-
dial, i quo honoraria el fulletó de
JUSTICIA SOCIAL: «Teoriay Práctica
do la Historia.»

Eis trotze candidats a diputats són
mm representació exacta del pals.
Aqui , totea le,« races i nacionalitats
europees hi estan representades. Un
terç, almenys, do la població argen-
tina i\s estrangarj.

La l'lata socialista, bo reflexa po-
derosament. Dols tretze qandidats, 9
sún argentins nadius 1 ¿Argentinana-
turalitzats.' ua rus, Erle Olkmann;
uu català. Joaquim Coca; un italià,
Jasciut üddíine; i un espanyol, Fran-
cisco l't'm'z Luiros.

Pot això dificultar el triomf?
No; perquè no obstant la xenofò-

bia de certs coróles parassitarla, Tea-
p«rit dnl poblo arerentí es ample, in-
tHl·litfontinent internu'ional.

Altra característica genuïnament
Koriïilistii d o la nostra llista és la seva
composició por professions i oficis. Es
nqiKnta: do* metges, Eric Dlkmmiu
i A MIC usto B u M g er; dos ndvocats, Héc-
tor Uiiu'/.á'oz Tramam i Fernando de
Andrei*; im enginyer, Raül Carballo;
tres empleats ds comerç. José X. 0»g-
tollanes, Eug«nio Albani I Pedro Re-
vol; un periodista, intel·ligent redac-
tor de l'òrgan del Partit, «La Vanguar-
dia», José Luis Penu; un sabater, i ara
tumbé redactor do «La Vanguardia»
Joaquim Coca; un curtidor, Agustín
S. Muzlo; un pintor, Francisco Pérez
Leirós; 1 un forner, Jascint Oddona.

l ara parlem un xic de l'elecció.
Un diumenge electoral a la capital

argentina, és molt tranquil.
!¿1 hores abans, tota activitat de

propaganda es clou, De la una del
mati fins a UM sii de la tard«, cafAs,
tnvorufu, cinemas, teatros; tot« els
llocs d« reunió o d'edbarjo tanquen les
portes. A l'entorn dcN col·legi« elec-
toral», no són permesos eU grups ni
manifestacions de c.ap muna.

Loa «rodes», tan vnrgon.voses 1
usuals a Hurceloiui, aquí no són co-
negudes.

El•> ciutadana surten tmnquüamout
de cusa seva i voten. Com?

Po Ien ft>r-ho a tota consciència. La
l le i ¡irireiitlwi ha fet efectiu el secret
d>'t sufragi, se 11 »e oi qual és una men-
tida. Hmi 'H-nqn í les precaucions pre-
ses por la llei. Abans do l'elecció, la
j i i n t n «lector«!, integrada por jutges
federal», comproven ItM bolotesde ca-
da partit. Cada partit té H| «<MI tipus
únic vàll·l, però el tnmtuiy és unifor-
me per tots; d'una unia surt una bo-
leta amb inscripción!», sigirin d« la
clause que signin, el vnt és auulat,
perquè una Inscripció convinguda

; pot ésser una manera efectiva per
burlar el secret del sufragi.

Bis barcelonins sabeu perexnaÉttn-
cia, que la forma l grosaor de «BIS*
letes, poden burlar el secret del ab-
fragi. Per a evitar-ho, la Junta electo-
ral, amb diners de l'Estat, edita Ml'
sobres groisuts, de doble coberta,
diutre els quals ela electora poaen lea
boletas. I el sobre tancat éa el que 0a
posa a l'urna.

Poro no n'hi ha prou encara.
La precisió de la Ilei éa efieacíssima

an el moment mateix de l'elecció.
Cad« col·legi electoral disposa de
dues cambres; en la primer» s'instal-
la el president i els flscala del Partit i
la segona és la «cambra foaca». No ht
ha ningú, ni pot haver-bj ñinga; no
té comunicació amb l'exterior, ni pot
tenir-la. Una taula, amb boletes de
tots els partits, ás l'úoic moble. Entra
l'elector. El president i els flacall cer-
tifiquen la seva personalitat: 81 preai-
dent dona un sobre oficial a l'elector,
i aquest es dirigeix a la «cambra fos-
ca» i allí, sol, materialment sòl amb
la seva consciència, posa el vot que U
sembla dintre el sobre, el tanca, surt,
vota i li tornen la llibreta d'identitat
amb un segell que diu: «Ha votat a la
taula tal, urna qual» i la data.

Aquestes disposicions de la llei B»
compleixen al peu de la lletra a la ca-
pltnl: per això des dequeregeix(1912),
el Partit Socialista, pot disputer lea
majories de partit de govern.

A les sís an punt acaba l'elcccló.
Comença l'escrutini? No. Anuí tam-

bé l'escrutini es neutralíssira.
Quan 'toquen les als el presidint de

cada col·legi compta els sobres, ela
torna» posar a l'urna, redacten, des-
prés, l'acta, que és firmada pel presi-
dent l fiscals, la posen a l'urna, la
tanquen amb candan, la segellen i la
entreguen a uns empleats de correus,
encarregats de portar-la, amb custo-
dia policial, a la Cambra de Diputats.

Totes queden dipositades allí i ultra
la forca páblica que munta la guar-
dià a la porta de la peça on es guar-
den los unios, cada partit pot nora«|
nar «els guardians d'urnes», que es
relleven fius que comença l'escrutini.

Hón les deu de la nit.
La policia dona als diaris el total de

votants.
Han funcionat normalment, 1 sense

el més petit incident, 1293 urnes.
Dels 282,112 inscrits on el padró,

han votat 284.430 ciutadana; o signi ei
65,35 per 100, proporció qu« de fet
equival a 90 per 100, sí tenim en
compte que el padró es vell, do 19
anys enrera1

Per guanyaria majoria, uu partit
necessita de 75.000 a 80.000 vots.

Joan Cotnorera
lluenos Aires, març de 1924

N. de la R.«Ell nostres lectors recordaran qui
la vuitena i darrera crònica que el company Joan
Comorera, secretari de redacció de «!.a Vanguar-
dia», de Biunot Aires, ens ha tramei parlant de
les eleccions argentines, la vàrem donar «bans.
En aquesla darrera crònica hi havia el résultai Ce
Us eleccions I perquè els lectors no haguesiin d'<-«-
perar tot aquest temps, car lej cròniques ens h n

j arriba! amb un reUrd considerable, virem emir:
oportú alterar l'ordre dels articles.

Ara, vivim en una hora
el que es vivia en un dia
abans de la guerra. La
gran borrasca marca

una era nova,
G. G. LEBEDINSKY

DE COL·LABORACIÓ

Problemes d'actualitat

:VA

Amics de JUSTÍCIA SÇCIAL:
Permeteu que m'aprofití d'un?,
carinyosa al·lusió en up dels
vostres «Ecos» per parlar des
de )es, vostres, pagines als lloga-
fers, de Barcelona que vulguin
escoltar d'aquest gran plet dels
lloguers i de les vivendas sota
el títol que, amb feliç ocurrència,
vosaltres mateixos m'haveu do-
nat: «Els pqbres propietaris*.

í/ocasió és, ademes, propicia
a] teina, Seria una trista incon-
veniència, creure que la nova
pròrroga del R. D. de 21 de
juny de 1920, acordada ,i porta-
da a la «Gaceta» ara de poc, re-
sol la qüestió i posa el çololfó a
la polèmica entre propietaris í
llogaters. Qraficament, aquestes
prorrogue* no són m^s *}«Ç un
fraj pal·liatiu. El plet continua
obert; el problema conserva tota
la seva gravetat; la disputa, més
que polèmica, segueix amb tota
la vigor dels primers temps.

Quan jo era president de la
Cambra de Llogaters, vaig apro-
fitar totes les oportunitats per
refermai davant dels governs
espanyols que \z simple prórro-
£3 del, g. D, no satisfeia les Jus-

tes aspiracions dels llogaters.
Altres associacions insistien
igualment sobre aquest punt. No
obstant, els governs posteriors
a en Dato, no han tingut la va-
lor de fer rés més que anar pro-
rrogant el R. D. Solam« nt ara
hom s'ha atrevit, contra el que
el desig de la immensa majoria
dels ciutadants reclamava, a co-
mençar a desvirtuar l'eficàcia
de la mesurg amb un article
edicional que torna les cases de
.npva planta a la legislació co-
mú, i fent les pròrrogues més
curtes.

De totes maneres, les circuns-
tancies son tais, la gravetat del
problema esdevé tan manifesta,
que sigui quin sigui el partit
que governi, el R. D. és ínçadu-
cahje. La realitat demana amb
veu de clamoreig per a els llo-
gaters, moltes més garanties que
les que l'actual interina legisla-
ció els hi reconeix, ta solució
que periòdicament es dona al
plet, no és, en el fons, més qt»e
un recurs d'una certa covardia
dels poders públics. Per tal de
no afrontai? Vembestida de l'opi-
niò públic^, de les multituds as--
sedegades de justícia, es pròrro-
ga el R. D. Contràriament, per
no disgustar massa ni perjudi-
car als propietaris, classe, per
ara, de govern, adicta a totes les
polítiques d'essència conserva-
dora, no es, modifica el R. D. i
es va prorrogant cada dos per
tres, •

L'inexplicable és l'actitud in-
dócil dels «pobres propietaris»
des dels reductes,, vertadera-

ment grotescos, de llurs cam-
bres «oficials». Protesten contra
la subsistència del R. D. Mal-
grat la relativa ineficàcia d'a-
quest> no saben disimular llur
enuig per la pròrroga cada ve-
gada ;que és acordada. Què mé&t
volen? Creuen, pot ser — «po-
bres propietaris»} — poder res-
suscitar els drets pmnímodes
d'una legislació arcàica? i

La situació social de les col-
lectivitats, dels gremis i dels in-
dividus, no és avui com antany.
Encara hi ha classes «directo-
res» i classes sotmeses, però
només que fins un cert punt.
Creuen el «pobres; propietaris»
que si la burgesia pogués abo-
lir la llei d'accidents del treball,
per, exemple» no l'aboliria? O
que no destruiria, si estès en la
seva mài, la jornada de vuit ho'-
res?

De la mateixa manera, que una
força social i un indiscutible
sentit de justícia sostenen aquei-
xes reformes, s'han de sostenir s
els guanys aconseguits pels llo-
gaters en matèria de contractes
d'arrendament, i encara s'han
de millorar i perfeccionar fins
que siguin totalment enderro-
cats els actuals ominosos privi-
legis—no discutiríem els drets-
justos*-de la, propietat.

Els «pobres propietaris» es
queixen de poca cosa. Són uns
desagraïts pels governs que
s'han succeït després del d'en
Dato. No dubtin de que qualse- i
vol govern vertaderament po-
pular i lliberal que pugi, qualser
vol Parlament una mica sanejat •

que arribi a actuar, dictarà me-
• sures i lleis molt més restricti-
vves de llurs drets que l'actual
.inofensiu decret.
,, Tan inofensiu per als «pobres
¡propietari*» és l'actual reial de-
cret, que la taxa, conlra la qual
,1an enèrgicament protesten les
Cambres «Oficials» de la Pro-
pietat, no a ssoleix en la pràcti-
ca el menor resultat possitiu.
Pot dir-se -doncs, que lo de la
taxa dels lloguers, és lletra mor-
ta. No ho sieria segurament si la
legislació « ¡spécial sobre arren-

idaments, interina, es convertís
en definitiva i permanent. I com
més curts *;s fixen els períodes
de prò'froga, major és la seva
ineficàcia. I es compren. Qui
s'aventura a demanar la revisió
<Jel sevi lloguer si per obtenir
sentència, sobretot si la. part de-
mandada, en aquest cas el pro-
pietari, va a 1'apellidó, que ja
es necessita si fa no ta el temps

sque t4 de vigència el R. D.? La
confiança que pugui tenir la
gent en noves pròrrogues no
constitueix—la pràctica ho de-
mostra—la garantia necessària
per a que pugui aventurarse
amb tranquïlitat per l'avenir a
:uua demanda de revisió. Sola-
ment «:n el cas d'una llei que re-
guli aquestes qüestions d'una
manera definitiva, o quan es
dictí una mesura de caràcter
permanent, el;: llogaters podran
exercitar—exe rcitarien segura-
jaent-'-lhirs dn;ts, lliures de tota
coacció moral.

Tjtnt maiüfe&t és el resultat
que acabem <ieconstatar, i d'una

tan pueril simplicitat, que no
podem creure que els governs
no se n'hagin donat compte. Ai-
xò fa que la limitació de les prò-
rrogues s'interpreti per l'opinió
com un acte de veritable parcia-
litat a favor dels «pobres pro-
pietaris». De fet, la taxa dels
lloguers continguda en el R. D.,
és cada volta assassinada pel
mateix govern que dicta i limita
la pròrroga.

Cal, per evitar aquestes injus-
tícies, una acció tenaç per part
dels llogaters. Cal un contacte
constant entre ells. Som els més,
i hem de vèncer. Altrament, te-
nim raó; i la raó ha estat sem-
pre un motiu segur de victòria
més o menys llunyana. Per això
m'adresso a les classes proletà-
ries que són les que teniu, sor-
tosament per a vosaltres, un
major sentit de classe i un ma-
jor instint de lluita i de solidari-
tat.

Cal, doncs, .que si com a
obrers actueu*i us preocupeu
dels problemes del treball, com
a llogaters, un altra classe so-
cial de la qual també formeu
part, no perdeu tampoc de vista
el magne problema dels lloguers
i de les habitacions. Els lloga-
ters pateixen del mal de no re-
cordar-se de llurs drets, més
que quan se'ls planteja un cas
particular greu i s'han de defen-
sar aleshores contra la persecu-
ció o la desenfrenada cobdícia
del «pobre propietari». Per abu-
lia dels socis, una entitat de llo-
gaters que havia assolit els ma-
jors prestigis í que havia reunit

alguns milers d'adherits, la Cam-
bra de Llogaters, està en el pe-
rill imminent que no sabem si
podrem conjurar uns quants ho-
mes de bona voluntat, de con-
vertir-se en una agència més de
qüestions d'inquilinat de les que
splapant-se en la llei d'associa-
cions, solen servir més als «po-
bres propietaris» que als pobres
llogaters. \

Per defensar els nostres drets
i per evitar catàstrofes com la
que acabo de referir, és precís
que els llogaters, sense deixar-
nos enlluernar per les pròrro-
Sues del £. D., continuem la

uita en reclamació del ressor-
giment de les garanties legals
necessàries creant els organis-
mes adequats que convinguin,
sí no en trobem d'útils entre els
que ja existiren. Si no tenim la
tenacitet i la constància indis-
pensables, pot ser sí que des-
prés de l'article adicional de
l'escursament dels períodes de
vigència de cada pròrroga vín-
Iria la caducitat del R. D. Seria
una justificable punició a la nos •
tra abulia. Aprenguem de l'ene-
mic. Ademes, no oblidem que en
aquest com en tots els cassos,
solament la unió dona la força i
proporciona la victòria. I aquest,
que és el lema gloriós dels pro-
letaris com a obrers, els ha de
inspirar així mateix com a lloga-
ters. -

Josep Vilalta Comes
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Les Bruixes
de Llers

(POSMA)

Pòrtic do Ventura Uassol
Il·lnitracion» de Salvador Dalí

__ BülTOltÏAL POLÍ(>j.OTÂ_

.De »«lite a Reus:
BIÍLIOTHRK^, Llovera, 13.

tis usti« muli
Fem present als nostres

corresponsals que les li-
quidacions deuen practi-
car-lee cada fi de mes. Als
negligents que no ho efec-
tuïn els girarem, carre-
gant-los una pesseta per
les despeses.

No admetem retorns de
paper. Per això facturem
els exfìpplars a 10 ets.

Treballadorl I
Signea digne de la teva condi-

do tananai
C*w a borne, t'bat de sentir

dotada 1 laborar amb el tocia-
lÍMBt per l'adveniment d'anà

•odetat millor.
Com a productor, t'has d'a- '\

plagar dim IM organitzacions
obrer«, 1 treballar pel millora-
ment bamedlat del« tews gar-

JUS suserlptoR tie fora
Bi manteniment d'un

periòdic com el nostra
comporta u n sacrifici
constant. L ' anormalitat
actual fa més dura encara
1» vida de JUSTICIA SO-
CIAL

Preguem a tots, viva-
meat, vulguin ajudar a
r èxit de la nostra obra re-
mesant-nos l'import de les
inscripcions que s ' ens
c/euen.

L'home i la terra I Noves i documents

J. M. PROUS i VILA

Lli DÌ EL LLIL
(CANÇONS i POEMES)

J I M

fl^îPer comandes a la *
:;•[ IHbr eria Bibliotheka, 1
- [Lloirera, 13.-Reus.;

La nostra lluita, per
fi, ha assolit l'amistat
de tot el món.... La^No-
Violència ha vingut els
homes; í hi restarà.
Ella és l'Anunciadora
de la pau del món
Partait! dt MAHATMA (JANDÍ

tap del iiptratìtme indù

COOPERATIVA
DE CONSUM

C. A. de D. déì C. i de la I.
fcmtiUt Obrera

QUETIUßES «o tot« «ta»*
CAMISERIA

PERFUMERIA
PANYÉRIA

*«f»rtiit«nt a «•mitili

Nr a tati «k tocli del Centre

Què fas pel millorament
di la nostra societat? Com
contribueixes al manteni-
ment de It premsa socia-

lista i obrerista?

Mentre aquí es fan els preli-
minars per a preparar la discus-
sió deoïn Codic rural que inten-
ti resoldre els múltiples proble-
mes que plante]a la possessió
de la terra i la propietat del
fruit que lleva mercès al trevall
del pagès que la conreua, bo es
que se sàpiga el que fan en al-
tres terres a on al calor de les
energies que els va deixar la
Guerra gran han fet adoptat
procediments expeditius per a
acabar amb plet milenaris i sa-
tisfer necessitats més urgents
cada dia.

A Iugoslàvia, el decret de pri-
mer de febre de 1919, regula la
participació de terres que te per
objecte la creació de la petita
propietat. Aquest decret va su-
primir el contracte tàcit que lli-
gava de una faisó il·limitada els
pagesos (kmets) als grans pro-
pietaris (agas.). Els terrassans
han sigut declarats propietaris
de les terres que conreaven,
restant només als «agas» un dret
d'indemnització per les matei-
xes terres.

Els invàlids de guerra, les vi-
dues i els orfes dels combatents,
els soldats i voluntaris que han
lluitat pel país tenen un dret de
prioritat en la partició de terres.

A Bosnia i Herzegovina,
111. 103 families posseeixen ara
les terres que per camp havien
treballat. Els antics propietaris
han rebut a títol d'indemnització
255 milians de dinars, la meitat
en especie i l'altre meitat en
obligacions .de l'Estat que ren-
deixen el quatre per cent.

La reforma es menys avança-
da a la Servia del sud i la Dal-
màcia. Els camperols han pas-
sat ja a ésser propietaris d«l sol,
més la situació no està encare
ben reglamentada. Els senyors
expropiats reben provisional-
ment una renda que s'eleva a la
suma global de 13 milions de
dinars cada any.

A la Croacia i a l'Eslovenia
la situació dels pagesos privats
de terres ha sigut també resolta
no més provisionalment i com
els de les altres regions, recla-
men ' amb tota urgència que es
reglamenti definidament la si-
tuació llur i que se'ls lliuri de
les càrreges feixugues a les
quals viuen subjectes.

Un projecte de llei sobre l'ex-

propiació de grans finques i co-
lonització interior ha sigut sot-
mès al Parlament. En ell es re-
solen totes les qüestions qwe
amb l'experiència han vingut
suscitant-se i s'amplia l'esfera
d'acció del decret de 1919. El
nombre actual de nous propie-
taris a Bosnia, ¡.Herzegovania,«
Croacia, Eslovema, Banat, Bach-
ka, i Baranja, pasta ja de
300.000. Quan la reforma sigui
completa a la Servia del Sud i a
la costa de Dalmàcia, aquesta
xifra s'elevarà a 400.000.

Acabada la guerra, Hongria
es va trobar en la necessitat de
fer quelcom pels invàlids i els
parents de Ics victimes de la
campanya i als nombrosos fugi-
tius de les regions fronteres que
havien sigut adjudicades a al-
tres estats. Amb aquest objecte,
l'Assemblea Nacional va votar ¡
en 7 de desembre de 1920 una
nova llei agrària.

L'execució de la reforma
agrària ha sigut confiada a un
tribunal especial que porta el
nom de «Tribunal d'organització
de la propietat territorial».
Aquest tribunal va començar a
actuar en juny de 1921 i fins\a
l'acabament de 1923, havia de-
senrotllat l'activitat que expres-
sen les xifres següents:

En 926 municipis havia ex-
propiat 9.134 yokes de terra per
a construir cases la qual ha si-
gut repartida entre 34.636 per-
sones. (Una hectària té 1.737
yokes.)

La partició de terres de con-
reu ha afectat 1.136 municipis i
en altres 2.000 està en tramita-
ció. En els primers, 323.819
yokes de terra han sigut expro-
piats.

El tribunal ha exercit el dret
d'opció de l'Estat, sobre 142
finques d3 una superficie total
de 13.185 yokes. Aquestes fin-
ques també seran repartides.
També ha autoritzat el parcela-
ment eu petites hisendes de 262
propietats rústiques amb una
superficie total de 83.422 yokes.

A fi de gener de 1924, 81.147
solars destinats a la construcció
descases havien sigut adjudicats
i més de 400.000 yokes havien si-
gut repartits per la construcció
de petites propietats.

(DÉU lei Oi. MM i UDII raub Soils
Com anunciàrem, dijous de la set-

mana passada el company Muntanya
donà a l'Ateneu Popular d'Estudis So-
cials la seva conferència sobre el tema
«La doua davant deli greus proble-
mes actuals». Pou molt aplaudit pel
nombrós públic que ht assistí.

Començà fent algunes «onsidera-
cions sobre la lluita social a tot el
món eatre l'obrer, que és el ye-
ritable generador de la riquesa, i el
capitalisme.

Diu que la posició de la doua da-
vant d'aquesta lluita com davant de
tots els grans problemes d'ordre ge-
neral és l'allunyament.

Parla del treball de la dona, la qual
bi és obligada per les circumstàncies
econòmiques. Combat la idea que la
dona ha d'ocupar-se únicament de la
cuina i dels afers domèstici, extra-
nyant-se que una Idea així hagi pe-
gut ésser defensada des de les planes
d'un psriudic obrer per un militant
del sindicalisme.

Una frase aixi implica -diu—la ne-
gació de tots els drets de l'home quan
•s tracta de concedir-los a la dona i
el reconeixement de l'esclavatge de
la dona, aixi con l'acceptació de la
desigualtat entre els sexes, la qual
no té altrs origen que l'abús de la
força.

A continuació s^ocnpa de les «ondi-
clons d'inferioritat en que ei troba la
dona a causa del seu «eie, parlant de
les diferències que fa la societat entre
el seductor i la seduïda.

Mentre que aquesta és foragitada
de la propia familia i llençada molt
sovint en braços de la prostitució o
del suieidi, el primar segueix rebent
mostres de tot el respecte i de totes
les consideración» sociali.

Al matrimoni l'homo hi va amb to-
tes les ventatgss. Ell escullirá men-
tre que Itt dona no pot far més que re-
fusar quan no hi ha 1'iinposlció dels
pares. Un cop casats l'home, p«r la
societat 1 per les Hals, té drets de tirà.

Parla a continuació del treball de
les dones tant en tallers, com en efl-
eines com a domicili i exposa l'explo-
tació iniqua de què són objecte per
part de la burgesia.

Considera que les agmpaoiona obre-

res s'han d'ocupar d'aquest problema
imposant la màxima feminista «a tre-
ball igual, salari igual» la qual és la
millor defensa del »alari de tots.

Aquests salaris de misèria posen &
la dona al caire d« la prostitució.
Aquesta, considerada oem una solu-
•ió de les dificultats econòmiques, és
una mala solució, car la prostituta
està més explotada que la darrera de
les treballadores.

Parla de la prostitució espanyola
integrada «u gran part per filles de la
burgesia víctimes de la mala educa-
ció que se'ls ha donat.

Diu que la dona ha de preocupar-se
de les qüestions polítiques. Paria del
problema del Marroc í d'altres proble-
mes polítics que interesseu tant* a la
dona com a l'home.

Combat la incultura i la ignorància
eu què es té sotmesa a la dona de Ca-
talunya tant entre les aliwsses obrares
com antre las clames capitalistes Unta
i altres són inaptes per a portar a ter-
me com cal llur missió de marea i
d'educadores dels fills.
Cita diferentes dades històriques por

demostrar la influència de la dona en
tata els grana moviments col·lectius,
advocant per la ràpida incorporació
de la dona en els moviments polítics
i socials que tenen lloc actualment a
tot el motí.

Entre totes les més al-
tes veritats, nosaltres
sols devem explicar-ne
aquelles que podran
servir per bé del món.
Les altres, devem re-
captar-les a dins nos-
tre; semblants a les dol-
ces lluïssors d'«n sol
abscondit, elles expan-
diran la llur claror da-
munt de totes les nos-

tres accions.

GOETHE.

BHLGICA .-EU conflicto fl·ltr.v ha-t.y i. Aqnenl . | . ¡ i f l i t un v o l i « ar.
trtbftH. C(;pl;u' i»! paci« amb uls u¡ir.ii>n¡Uistcs

pi rò ha cüdit p c i ' I H I V ile ] .>< j . sMtb luH cs
i-Uiona, Najgrat totiw Jes u o i n U i u a -
cifws dels phrtits burgom>s, ós molt
probable que els socialistes obtinguin
majoria i s'apaderin del govern fede-
ral d'Australià.

SI nombre do vaguus rasoltós un el
cu» de l'any 1B23 éa de W54, impliemit
Ufttur de 111.220 treballadora, liM.üSO
ct>w * vaguistes i 0.240 parats foreo-
sanvent a conseqüència de les vaguea.

En el mateix període hi han hagut
quatre Jock-out« involucrant al.2ü8
«bren. <

La« 104 vagues hau afectat a 1 .ioti
empreses i ets 4 lock-outs 356 o sigui
un total de 1381 empreses en ois 108
conflictes.

Del nombre da vagues, 1*2 han si-
gut per augment de salaris, 20 per
protetta de despediment n admissió
d'obrers, la per organització del tre-
ball, 3 per durada del treballi, 3 per
qüestioní sindicals, 2 per contracte de
treball i äpor solidaritat.

PQBTUOAL.-*! moti militar

Amb motiu d'haver comprat el (ío-
veru portuguès 30 aeriplans per a
l'exèrcit, el ministre de hi (hierra va
decretar que el cap de lee forces d'a-
viació seria un coronel en lloo d'un
comandant com ho era desde els
tempi de Sidonio Pues. Aquest co-
mandant anomenat Cl t'k a Duarte,
principal erganiteador del rtiid Por-
tugal-Mucüü, fou destituii però va ne-
gar-se a deixar el lloc apoiant-se en
l'adhessió de gairebé tots els seus su-
bordinata.

L'assumpte fou tractat eu la Cam-
bra d« Diputats el dia '¿ de Juny l des-
prés d'un vloleat dabat, un;., vot de
censura aontra el ministre de la Guer-
ra, fou rebutjat peí 38 vots costra 22.
La minoria era composta totalment
per elements nacionalistes.

Aquell mateix vespre, va saber-se
que al comandant Duarte àrab els seus
•ficiala s'imvien reunit au el carn.p
d'aviació d'Amadora amb el propòsit
de ressUtir l'acció del Ministre de la
Guerra fins a la mort. 3.000 soldats
varen sitiar els oficials aviadors du-
rant muí ststmanaTins que el general
Bernardo de Faria va uomenar un«,
comissió do 49 oficials per a parla-
mentar ¡irnb els sitiats couseguint la
rendició incondicional, signant por-
tats presoners al castell de San Juan
on es fermarà consell de guerra.

Die« d'aleshores el Govern ha decla-
rat oficial el vol Lisboa Macao, reallt-

• ssat feliçment, donant-li també la ne-
cessària ajuda econòmica.

HUMOAHIA,—Un orlm politic.

El dia U de juny va éiaer assassi-
nat en els «arrars de Bona Petko Pet-
koffVantic secretari polític dol minia-
tori d'afers estranger* durant el go-
vern de itambullsky i des d'aleshores
membre prominent del Partit agrari.
Bl pare ae Petkoff, siguent president
de ministres, ' fou també assassinat
neis carrers de Bofia en 11 de març
de 1007.

Es possible que aquest crim tingui
una extensa repercussió política. En-
cara que s'hagi agafat el criminal con-
fés, un viu ressentiment contra el go-
vern »'aixeca en tots indrets. Els ma-
cedonis despleguen grans activitats i
els eomtunistes tracten d'ajustar se
amb ells, oferint armes, municions i
dinars, sease que per ara hagin lograt
formalitzar cap pacte. De totes mane-
res, és evident que el govern del ür.
tsankoff entra en un període de greu»
dificultats.

DlkAMABCA. - 0onfli»tM del
I treball.

Düwnt l'any 192S els eonflietes del
treball han sumat 58 afectant uns dos
mil obrers. 36 vagues han durat
menys d'una setmana; 14, d'una a
dues setmanes; 8, ham durat aprop de
sis setmanes. 19.700 jornals han sigut
perdati.

Des de 1897 que funciona el Depar-
tament d'Bstadiatlca, no hi ha més
quei'any 1903 que marqui un període
de major calma en les qüestiona del
treball. Aquell any varen perdre>
18.500 jornals. El màxim va conse-
jfuir-se en 1899 a^ue varen perdre's per
causa de vagues obreres 2.800.000
jornals. .

AUSTRALIÀ.-Contra, el •·ota-
Uime.

Lei victòries dels socialistes ex di-
versos estats d'Australià amb la con-
següent presa del poder en tres d'ells
fan preveure que en les primer« fe-
d«rals d'Australià el govern del Com-
monwealth passasà també a mans dels
socialistes. Per tal d'evltar-ho, el Par-
tit agrari i el nacionalista han fet un
mutun apol obligant-se a presentar
candidato els mateixos diputats
d'ambdós partits i fer aoves nomina-
ción* nomèe en els districtes quo te-
nen repicfentació laborista .
i L'totual Ministeri federal es com-
posa de cinc nacionalistas i quatre
agrarii, més dos ministre* honoraris
Hue *ta també del partit agrari (Ooun-

AFRICA Ü1ÍL SUU.—Bl retnltat
de lei eleoalone.

L» Unió Sudafricana ha passat por
un període d'agitueió política de grau
violència que ha acabar amb la derro-
ta del Govern dol General Smuts i fins
amb la seva derrota personal, tìmuis
amb el seu partit sudafrieà represen-
tava el britanisme i ia col·laboració i
si bé les Torces adverse» no tenon un
sentit radical oposat a la permanên-
cia dintre de l'imperi britànic, tenen
una significació local molt distinta de
la del Partit ludafricu.

La Cambra de Uepreaentants de la
Unió Sudafricana es eoniposa l!lí>
membres. L'autrrior era de llu o si-
guin: 51 la proviHcia en Cap; 50 el
Transvaal i 17 l'Kstat llure d'Oratige í
el Natal. Augmentant la població aug-
menten els redresentuiita.

Kls nacionalistes i socialistes vàreu
fer un pacte d'aliança per durant les
eleccions malgrat el qual el general
Sruuts esperava obtenir una majoria
de lOo 15 diputats. Kls resultata han
donai una majoria de '¿d a lu coalició.
A Pretòria West, per on era, candidat
el general Smuts, fou derrotat pol so-
cialiste Hay que va tenir 1.40*7 vots
contra 1.0£2 que en va tenir Smuts.
Kls nacionalistes han tret (il diputats.
20 els Rocialistea 1 2 als independents.
El Partit Sudafrieà del general Smuts
ha tret 32 diputats. Kls socialistes són
eli quo han obtingut major guany,
car ban doblat l lur representació en
la Cambra,

Kl leader nacionalista General Hert-
zog UH constituït ministeri amb l'apoi
parlamentari dels socialistes. Le* car-
teres són repartides així: Interior i
Kducació, Dr. D. F. Marian, Justícia,
Mr. Advocate Rey ors; Finances, Mr,
Haveuga; Agricultura, Mr. Grobler;
Defensa, General Muller; Mines i In-
dustries, Mr. Tieiman Hoos; Ferrocar-
rils i Ports, Mr. C. W. Malan; Correus
í Telègrafs, Mr, Janson, i Terres, Mr.
Worth.

F I N L A N D I A . - M o r t d ' n a pa-
triota.

UI dia 1!» de Juny va morir a Hel-
singfors el gran patriota finlandés
Könnt ¡¿illiacus, la figura mes .remar-
cable potser en ol Ilare i dolorós esforç
de FÍMlundia coutra Rùssia.

Va noixer en 1855 i va seguir la car-
rera de lleis, desprès do lo quai va fer
de pagès al Nort d'America. Daspres
de deu anys d'aventures als Estats
Units, Japó, India i Egipto, va tornar
a Finlandia constituin-se en un deis
organitzadors de la resistencia contra
Rússia i formant part de un grup se-
lecte d'activistes.Perseguit por la poli-
cia va escapar audaciosament a Suècia
organisant m és tart a Paris, el Con-
grès de les Nacionalitats oprimides
per Rússia que va tenir lloc en 1094,
Va escriure diversos llibres describlut
els seus viatges o la lluita que soste-
nien el« finlandesos contra Rússia.

Quan va començar la guerra de
1914 es trobava a Suècia malalt 1 al
constituir-se Finlàndia en estat inde-
pendent va poguer tornar al seu país
a on ha viscut xacròs i volien completa
quietat. No obstant, ea vida i en mort
ha íigut considerat com un dels que
més ha fet en favor de l'independèn-
cia de Finlàndia.

Quan l'aucell és desvet-
llat per l'alba, tot el seu
anhel no és pas absorbit
per la recança del nodri-
ment. Ses ales, inlassa-
bles, reponen a la crida
dels cels. Sa gorja llen-
ça cants de joia a la

llum nova.
(També a nosaltres) la
humanitat nova ens en-

via sa crida.
Que nostre esperit res-
pongui en sa pròpia llen-

gual
RABWDRANATH TAQORE

Aquest número h a
passat per la cen-

sura mílkar.
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