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Quan serà comprès que el pa-
triotisme consisteix, sobre tot,
en fer la pàtria digna?

GABRIEL ALOMAR

15 cts. SETMANARI SOCIALISTA Redacció: Guardia, 14, pral. • BARCELONA

Que és el Socialisme?
Aquest és el títol de un llibre publicat ara fa un any a

Londres per Dan (Jrifriths. En aquest llibre s'hi recullen no
res menys que 263 definicions del que és el Socialisme en
concepte de altres tantes personalitats prominents del socia-
lisme internacional. Interessats nosaltres en desvetllar el sen-
tit crític i polèmic dels nostres amics, abans de fer cap refe-
rència a les opinions autoritzades de insignes companys
nostres, reproduirem el concepte expressat per un personat-
ge americà, mestre de definicions i punta' insigne de la filo-
sofia burgesa :

«El Socialisme és la pretensió de decretar l'èxit de tots
els fracassats i el fracàs de tots els que han reeixit.»

Aquesta sentencia aguda ha tingut molta requesta al
Nord d'Amèrica, no tant perquè es cregui que hi hagi força
humana capaç d'assegurar l'èxit dels fracassats com perquè
es temi per la definitiva consagració dels escullits, dels que
han triomfat en la vida dels negocis, als quals tot bon ame-
ricà considera superhomes, herois i semi-déus. En aquella
comunitat entregada al culte de l'èxit material, apassionada
pel profit i l'utilitat sense escrúpuls ni reserves, parlar de
Socialisme resulta una imperdonable impertinència. Quin
món gris i anemic no representaria pels adoradors del trust
la convivència amb els fracassats, l'acceptació dels insufi-
cients en la direcció i distribució ordenada i pacífica del pro-
fit social! Per això plau a la majoria dels americans i plau
també a una gran massa de catalans contemporanis aquesta
definició ingeniosa : «El Socialisme és l 'intent d'aixecar els
fracassats al nivell de l'èxit i rebaixar els que saben reeixir
al nivell del fracàs.»

Contra aquesta definició inicuament pejorativa, vegi el
lector el concepte expressat per alguns dels nostres homes :

«El Socialisme és un sistema d'organització social en el
qual les necessitats individuals seran satisfetes amb el treball
comú en lloc del sistema actual de competència en el qual
aquelles necessitats són explotades amb l'única mira del pro
fit individual. L'organització socialista implica la propietat
col·lectiva del capital esmerçat en tota empresa social de
producció o distribució. La direcció dels interessos públics o
socials la portaran els homes aptes i qualificats sota la direc-
ció supietna de la comunitat democràtica.»Philip Snoroden,
exministre de Finances de Gran Bretanya.

«Cap definició millor podrà donar-se, en termes gene-
rals, que la de dir que és l'aspiració de posar al servei de les
forces humanes les forces econòmiques i materials de la so-
cietat; com tampoc pot definir se millor el capitalisme que
dtent que és la supeditació de les forces humanes a les for-
ces econòmiques i materials de la societat.» J. Ramsay
Mac Donald, ex-Primer ministre de la Gran Bretanya.

«El que més interessa en aquests moments no és trobar
una definició nova i original del Socialisme, sinó donar aque-
lla definició amb la qual tots els socialistes estem d'acord.
Posats en aquest punt i amb aquest objecte podem dir que
el Socialisme representa l'organització dels treballadors per
la conquesta del poder polític amb el fi de transformar la
propietat individual en propietat col·lectiva.» E. Vander-
velde, ministre d'Afers extrangers de Bèlgica.

«El Socialisme no és un sistema, sinó una concepció de
la societat nova. Les seves idees fonamentals son : Primer.
Substitució del profit personal com a motiu pel compliment
de la funció, per l'interès públic. Segon. Destinació de tot
suplement diferencial com els que designem amb els noms
de venda o interès, no al benefici privat, sinó al benefici
comú. Els instruments necessaris per a la gradual transfor-
mació de la societat son : Primer. Propietat col·lectiva. Se-
gon. Regulació col·lectiva. Tercer. Contribució col·lectiva.
Qvart. Proveiment col·lectiu. Tot sota l'absoluta direcció
de la democràcia industrial i política.» Sidney Webb, ex mi-
nistre de Comerç de la Gran Bretanya.

Amb aquestes definicions extretes del llibre de Dan
Griffiths podem dir que el Socialisme és, per extensió, la
doctrina de tots el homes que estimen la col·lectivitat per
damunt de l ' i nd iv idu . Argüir que això és una doctrina con-
t rar ia a l 'eficiència personal i l 'anul·lació de l'iniciativa indi-
vidual equival a dir que sota un mateix cel i dintre un ma-
teix clima els homes perden llurs distintius i qualitats perso-
nals i han de néixer, viure i morir de una faisó uniforme.
E! Socialisme rega tot el camp i no unes determinades plan-
tes i sap que la vitalitat i vigoria de cada una es manifestarà
diversament i que l'èxit personal no serà, com és ara fre-
qüentment, el resultat de un artifici o de una iniquitat. El
Socialisme proclama l'interès comú per sobre l'interès indi-
vidual i com el joc de les forces físiques vol que les lleis eco-
nòmiques ens afectin a tots per un igual i que sigui aplica-
ble a l'organització col·lectiva aquella suprema declaració
de drets ami) la qual els nostres avis sintetitzaven ja la nos-
tra doctrina socialista :

«Quan el sol surt, surt per tothom!»

LA FINESTRA
O B E R T A

L'AUTÒPSIA

Un home s'ha suicidât
perquè estava malalt i no li
volien donar entrada en un
Hospital; en l'inevitable es-
crit dirigit al jutge demana
que, per convencé's de que
estava malalt, se li f assi
l'autopsia.

Si; que se li /assi l'autop-
sia. Que es vegi si en algu-
na entranya hi ha rastre del
veri mortai, de la crudel in-
diferencia de la societat en-
vers els sofriments dels po-
bres. Que es cerqui per la
prova dactilar la petja dels
quis'el tragueren del davant
com una cosa inútil.

Que se li fassi l'autopsia.
Que es cerquin en el cor els
desenganys soferts, les do-
lors patides, les decepcions,
les angúnies, les tribula-
cions, les fadigues. Que es
tasti si hi ha un rastre de
plor amarg en els lla gri-
mais.

Que se li f assi l'autopsia.
Que es cerqui en el fons de
les nines dels seus ulls, les
visions de la seva suposada
miseria. Que es miri si en el
crani hi ha senyals de que
cap cèrcol de foc l'hagi opri-
mit. Que es miri si hi ha cap
nirvi trencat per una tensió
excesiva. Que es regiri tot
el cas i que s'examini el
moll dels ossos.

I si no es troben cap d'a-
quests rastres, que s'el tin-
gui per un impostor; que se
li tanquin les portes del cel,
per suicida; i, sobretot, "que
no es culpi a ningú de la
seva mort": només faltaria
que després d'haver-lo dei-
xat amb llibertat per matar-
se, encara en tinguesssim de
portar un pes a la concien-
cia.

Alret

El Treball és anterior
al Capital, i independent
del mateix. El Capital és
sols el fruit del Treball, i
mai hauria existit sense
ell. El Treball és supe-
rior al Capital i mereix
molta més consideració.

ABRAHAM LINCOLN

l'ffl OUST Pàgines dels vells mestres

Com ens pensàvem, ha es-
tat un èxit, un èxit franc.
L'obra de Wells, formant el
segon fascicle de les "Edi-
cions de JUSTÍCIA SO-
CI AL",era esperada i en llen-
çar-se al carrer ha estat lle-
gida amb fruició per tots els
companys. Al cap de poc de
posar-se a la venda, l'obra
ha estat agotada en molts
quioscs i llibreries. En que
den encara alguns exemplars,
que es van agotant ràpida-
ment. Recomanem als com-
panys que encara no han ad-
quirit «Aquest diantre de sa-
batots!» de H.-G. Wells ele-
gantment editada per «Edi-
cions de JUSTÍCIA SO-
CIAL» i que es ven al preu
de 30 cèntims, que s'afa-
nyin a comprar-la sinó es vo-
len quedar sense.

Comentaris de la premsa

Un sol periòdic, «La Cam-
pana de Gracia», ha dedicat
unes ratlles a «Aquest dian-
tre de sabatots!» Esperem
que altres periòdics catalana
en parlaran. Veu's-ací el que
diu «La Campana de Gra-
cia»:

«JUSTÍCIA SOCIAL, Ph'n-
portant setmanari socialista
català, ha publicat en fullet
l'obra immortal de H.-G.
Wells «Aquest diantre de sa-
batots!», formant el segon
número de les Edicions del
periòdic. Es una obra impor-
tantíssima, en la qual s'expo-
sa amb claretat, senzillesa i
art tot el socialisme. N'és
traductor en J. Roure i To-
rrent.

Es curiós el contrast dels
escriptors del nostre país amb
els grans escriptors del món.
Aquí, tots senten el conser-
vadorisme i el panxaconten-
tisme, i això que, pobrets,
van ben justos; no sabem pas
que farien si les seves obres
fossin ben pagades! En can-
vi, als principals pobles del
món, els gran escriptors són
homes d'ideals generosos i
nobles; mireu el cas d'Ana-
tole France, de H.-G. Wells,
de Maxim Gorki, d'Andreief,
d'Arsebaxev, de Tolstoi, de
Ibsen, de Bjorson, de Rizal,
del mateix Bernat Shaw, en-
cara que ara a la vellesa, en
aquest sentit, el faci repapie-
jar una mica, i tants i tants
d'altres.»

Aquesta ful la és un camp obert, i accepta la col·laboració
de tots els homes d'idealitat generosa. Dels articles sig-

nats en són responsables llurs autors.

El deure d'aquesta hora
Estem fatalment lligats als grans fets econòmics, no

hem d'oblidar-ho mai, i no ens podrem sustreure a la se-
va acció fins que l'estructura de l'actual societat capita-
lista sigui savia i generosament canviada.

El nostre deure ens apareix, doncs, ben clarament as-
senyalat: Tots els instruments de lluita—sindical, coope-
ratista, polític—per a la transformació social, han d'és-
ser posats en joc pel proletariat amb harmònica simulta-
neitat i independència, sense que l'acció de cap d'ells en-

j febleixi la dels altres. Abandonar-ne qualsevol, per la
idolàtrica submissió als dogmes metafísics, és viure amb
funesta inconsciència, fora del món que trepitgem.

EL CATECISME SOCIALISTA de Louis Blanc

(continuació)
P. — D'on ve que, en la socie-

tat actual, el treball no sigui ré-
duit d'una manera suficient?

R. — Això ve, primer de tot,
de que la suma dels instruments
de treball es troba en les mans
d'uns quants, la qual cosa con-
verteix a aquells que els posse-
eixen en amos absoluts dels
demés. Ve, en segon terme, de
que, per v.omptes de treballar
associats, els obrers van cada u
separadament a la conquesta de
llur pa, d'on resulta que, quan
els competidors són massa nom-
brosos, la feina es converteix
en una mena de presa que els
infortunats treballadors estan
obligats a disputar-se amb an-
goixa. Per a obtenir la preferèn-
cia, van a veure qui rebaixarà
més. Com a conseqüència, els
salaris baixen, baixen, baixen
sempre, fins que arriben al lí-
mit per dessota del qual l'obrer
moriria de fam.

P. — I d'on ve el treball no
estigui garantit?

R. — Això ve de que la socie-
tat actual ha admès, en principi,
que en aquest món cada u devia
restar abandonat a les seves
pròpies forces, fer la seva via i
fressar-se ell mateix el seu destí.
I en el brancal d'aquesta loteria
humana, els qui no copsen el
bitllet que treu, pitjor per a ells.
Els poders d'avui en dia tenen
per màxima que cal deixar pas-
sar (laisser passer) i com que
molt sovint, els que - passen,
no tenen pa i no troben com
guanyar-ne, resulta que, molt so-
vint també, el deixar passar <í-
quival a deixar morir!

P. — Però no es diu que avui
gaudim de la llibertat d'indús-
tria?

R. — Bella llibertat, com hi ha
Déu, que consisteix en la lluita
del milionari contra els possei-
dor de 100.000 francs, i del pos-
seidor de 100.000 francs contra
el qui no té res! Es posa cara a
cara a un atleta armat de cap a
peus i un atleta nu, un gegant i
un nano; el combat comença i
quan la sang del atleta nu enro-
geix la palestra, quan el nano
cau esclafat d'un tanto, els es-
pectadors criden: «Bravo! Es la
llibertat!» Ah! aquesta llibertat
és una opressió dues voltes odia-
ble, ja que al ensems que atueix
ment.

P. — En la societat d'avui, e-
xisteix l'igualtat?

R. — No; car tots els aventat-
ges són a un costat i totes les
carregas a l'altre. No; car, com
es diu entre el poble, els uns te-
nen allò que és suplerflu men-
tres els altres manquen d'allò
que és necessari.

P. — Però, i l'igualtat davant
la llei?

R. — No més és que un mot.
Si la justícia no és gratuita, on
rau l'igualtat entre el ric que pot
pagar les despeses d'un procés
i el pobre que no pot fer-ho?

P.—En la societat d'avui exis-
teix la fraternitat?

R. — No, puix que el principi
que domina l'institució de les
lleis, els costums, els usos de
vida, és aquest principi cobard
i groller: «cada u per si, cadascú
a casa seva».

P. — Aleshores, aquesta so-
cietat que galleja de cristiana
no està constituida segons la
doctrina de Crist?

R. — De cap de les maneres.
P. — Com es podria retornar

a aquesta santa doctrina? Com
podria realitzar-se la fórmula
que n'expressa els tres aspectes
esclatants: Llibertat, I g u a l t a t ,
Fraternitat?

R. — Assegurant el dessen-
rotllament moral i intel·lectual
de tots,sense excepció, per l'edu-
cació comuna, gratuita i obliga-
tòria. I garantint el dret al treball

* substituint el principi de l'indi-
í vídualisme pel principi d'asso-
{ ciació.
'• P. — Que enteneu vos per in-
\ dividualisme?
í R. — Es el principi en virtut

del qual cada u no pensa només
que amb ell mateix i s'afanya
pel triomf del seu interès parti-
cular, encara que sigui a despe-
ses de l'interès d'altri, encara
que sigui a despesses de la so-
cietat sencera.

P. — Quin és, en la societat
actual, el resultat més esclatant
de l'individualisme?

R. — Es la competència.
P. — I qua és la competència?
R. — Es l'esforç de cada u

per enriquir-se arruïnant al prò-
xim; entre els proletaris que
s'han d'afanyar el pa, és l'esforç
de cada u per a ésser empleat
amb preferència a un altre.

P. — Quins són els efectes
naturals de la competència?

k. - L'odi, l'enveja, tota me-
na de vils artificis, la falsificació
dels productes, una avarícia
desfermada, la baixa dels sala-
ris, la destrucció de les forces
socials gastades l'una contra
l'altra, una enorme i permanent
malversió de capitals la produc-
ció abandonada a l'imperi de
l'atzar, l'esclafament dels petits
pels grans, en una paraula, la
mort de tota llibertat, de tota
igualtat, de tota fraternitatl La
competència, es la guerra trans-
portada al domini del treball;
els seus efectes són els mateixos
de la guerra, sense la glòria, el
coratje i la llealtat.

P. — Però, la competència no
produeix l'emulació?

R. — Sí, si per emulació ente-
neu l'ardiment que posen dos
enemics a entrescanyar-se; no,
si per emulació enteneu el de-
sig d'ésser el primer de treballar
per la felicitat de tots tot treba-
llant per la felicitat pròpia.

P. — D'on neix l'emulació ve-
ritable?

R. — De l'associació.
P.—Què cosa és l'associació?
R. — Es el principi en virtut

del qual, els homes, en lloc de
disputar-se la vida i la fortuna
com una presa, d'entreferir-se
en fi, reuneixen llurs voluntats,
combinen llurs aptituds i treba-
llen tots plegats en una obra
comuna, de la qual cada u se
n'aprofita segons les seves ne-
cessitats, després d 'haver-hi
contribuii segons les seves fa-
cultats.

P. — Quins són els efectes
naturals de l'associació?

R. — L'amor, la concordancia
de cada interès particular amb
l'interès general, i per conse-
güent l'emulació del punt d'ho-
nor; l'eliminació de l'atzar en
profit de la ciència, l'acreixe-
ment de les diverses necessitats,
en un mot, la realització de la
doctrina de Crist : Llibertat,
Igualdat i Fraternitat. L'asso-
ciació és la constitució de la fa-
mília transportada al domini del
treball: els seus efectes són els
que produeix en general la fa-
mília.

(Continuarà)

Mentre els obrers, corpresos
per la simplicitat dels dog-
mes, ens deixem impressio-
nar per la faramalla de
l'abstencionisme polític i
abandonem la pròpia autori-
tat en mans dels altres es-
taments, ens haurem de sots-
metre, de grat o per força,
a les lleis que els altres ens

imposin.
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E L N E G O C I
L'OBRER LESIONAT

ECOS I COMENTARIS

Quan fou dictada la llei d'acci-
dents del treball, l'especulació ca
pitalista que tot ho empastifa i
posa rèdit lucratiu a les millors
intencions i sentiments vegé un
negoci i creà les Companyies de
Segurs per accidents. Per al món ;
burgès fou una bona pensada car
simplificava l'organització de l'ac- ,
cident per tècnics especialitzats i
donava amb fixesa el percentatge
anual que tenia de carregar sobre
la producció per despeses del se-
gur.—Perquè les lleis socials de
protecció obrera totes les paga
l'obrer com a consumidor, ve't-
aquí llur ineficàcia econòmica.—

Ja endegat el negoci, les com-
panyies tingueren un sol pensa-
ment; cobrar el màxim i pagar el
mínim. Per a cobrar, l ' industrial
veia augmentada la seva quota
tot seguit que en un anv dissor-
tat li augmentaven els seus trau-
matitzats. Per a pagar el menys
possible, començaren per escur-
sar els honoraris dels metges, als
qui pagaven un tant irrisori per
lesionar i minvar als obrers tot el
que podien l i u r indemnització.
Però l'obrer lentament ha après a
sapiguer els seus drets i són ja
pocs els que baden i es deixen
enredar. No aixís el metge.

Al metge, trobant excessiu el
que li donaven per maleït, una
misèria, imaginaren obrir un dis-
pensari central on tenien que acu-
dir-hi tots els accidentats i posar
a sou, un sou de fam, al galenus.
Aixís el facultat iu en les dues o
tres hores que dura la guardià cu-
ra una quantitat enorme de ferits.

Des d'allavors la llei d'acci-
dents s'ha transformat en un amoi-
no per a l'obrer nafrat. El dispen-
sari és únic per a cada Compa-
nnia; generalment una dependèn-
cia, la més fosca, la menys aireja-
da, la més antihigiénica de les
seves oficines. 1 les oficines estan
instal·lades en un lloc cèntric, un
bon pis que dongui en un carrer
ric i de força pas, lluny de les ba-
rriades obreres i fabrils, per a lluir
uns esplèndits lletrers on per poc
que hi càpiguen s'hi fa constar
els milions que compta de capital
la Companyia. Així l'obrer veu el
rèdit que té de donar la seva dis-
sort.

I la llei, la garantia de la cura-
ció per compte patronal, és avui
una molèstia, una fadiga i gene-
ralment una impertinència. A l'ho-
ra de la cura, de tots els indrets
de la ciutat, una corrua d'homes>
coixejant, amb el cap envenat,
amb l'avant-braç sospés d'un mo-
cador penjat al coll marxen vers
el dispensari. Venen dels llocs
més allunyats, de Sant Martí, de
Sant Andreu, de Vallcarca, de la
Torrassa, de Can Tunis; marxen
amarats de suor a l'istiu, tremo-
lant a l 'hivern; a peu la majoria,
car el tramvia o l'autobús és car
i les tres quartes parts de setma-
nada no són suficients per a man-
tenir a la familia, solament qual-
que solter o més malalt hi va en
vehicle disminuint el seu salari.
Es una processó, una teoria de
nafrats, de ferits pel treball, de
baixes en la l lu i ta , per a la pro-
ducció, on ells en tenen les escu-
rrialles i el patró les primícies.
Un exèrcit d'invàlids temporals o

definit ius que engoleix lentament
la porta del dispensari. Allí són
curats a correcuita, probablement
ben curats, amb materials curosa-
ment asseptitzats, però amb les
presses, abandonada tota corte-
sia, inclòs deferència, que es
deuen a un home i més a un ho-
me malalt. El metge va depressa,
l'empenyen, té un temps molt
curt per a cada malalt, té d'apres-
sar-se. Poques paraules, que les
paraules destorben, poques aten-
cions, que encara destorben més.
Cal fer feina; «un altre»; «un al-
t re». I per una cura de dos mi-
nuts el nafrat ha tingut de fer una
hora de camí o més per anar i un
altra per tornar. Ell es cansa, però
a Companyia s'estalvia unes pes-
setetes. Es un aventatge.

Totes les Companyies tenen
una llista molt llarga de metges; a
cada barriada dos, tres o més;
però això era quan tenia pocs as-
segurats i per tant pocs accidents,
quan aquests han augmentat ha
arribat l'hora del dispensari cen-
tral i prescindir d'ells. D'aquesta
manera les Companyies d'una or-
ganització mig passable, el metge
aprop de l'obrer traumatitzat,
n'han fet una organització pèssi-
ma, el metge lluny del ferit. Això
a més d'ésser un estalvi és, creuen
ells, una vigilància estreta que
exerceixen sobre el lesionat.

Cal pensar que les Companyies
de segurs tenen un concepte baix
del treballador. Tot obrer que
pren mal, segons el seu criteri, és
un home que ho fa amb l'esclu-
siu objecte d'estafar-los; la seva
dissort no és tal dissort sinó una
renda que s'ha procurat. Hi han
en tota ciutat, uns quants soi di-
sant treballadors que exploten
llurs accidents, mentre en tècnica
saben entretenir llurs nafres i in-
clus saben simular-les. Són un
nombre petitíssim; per a l'immen-
sa majoria l'accident és un entre-
banc en la seva vida i el seu an-
hel és curar-se depressa. PeTò les
companyies han simplificat el
problema dels maules, per elles
ho són tots; aquell home que pren
mal és un maula des del primer
moment i cal vigilar-lo i amoinar-
lo amb constància. Molts cops lo-
gren aixís que l'accidentat pren-
gui l'alta abans d'hora.

No hi pot haver esment a tot
això? Els obrers, els sindicats
obrers, no podrien exigir el met-
ge aprop dels accidentats? Per-
què aquestes llargues caminades?
Perquè aquest passeig a travers
de la ciutat de feri ts i mutilats? I
aquest agombolament d'homes i
dones'que esperen l'hora de cu-
rar-se a correcuita, sens cap aten-
ció, sense cap delicadesa, per
què?

No és just que aquells milions
de les Companyies es clavin so-
bre les carns obreres per espre-
me'ls-hi el suc sense pietat. No
està bé que aquell rètol ostentós
sigui el motiu d'un esclavatge. A
la mà el fuet, l'inspector de la
Companyia vigila que no li facin
la patota, i per no equivocar-se a
tots clava la fuetada. I tot per a
que aquells milions tant orgullo-
sament ostentais t inguin un bon
rèdit.

Cot de Redis

Els nostres lectors no han d'estranyar que, aparent-
ment, negligim, a voltes, certs esdeveniments d'actualitat'
deixant de subrallar-los amb el comentari degut. Però hi
han albiradores dificultats insuperables.

Altrament, l'ideari conegut de JUSTÍCIA SOCIAL i
la dignitat civil dels que redactem aquesta fulla, donen
la màxima eloqüència al nostre silenci.

«El partido Nacional Socialista»
La setmana darrera ens entelàrem

per la premsa diaria que el «Partido
Nacional Socialista Monárquico Al-
fonso XIII» va celebrar una reunió en
el seu nou estatge del Parale!, en la
qual , u l t ra nomenar-se la junta—es
tracta de gent que els agrada fer les
coses com cal—s'acordà la prepara-
ció d ' u n a assamblea magna del par-
tit en la q u a l , segons diuen els or-
ganitzadors de tan simpàtica idea,
«es pendran acords de gran trans-
cendència soJal».

Cal reconèixer que hi ha gent que
neixen, allò que es d iu , amb la flor
en la ín t ima part ió de les anques.
Els moments no poden ésser més
adequats per l 'èxpandiment del pro-
grama que segurament deuen tenir
els socialistes monàrquics alfonstret-
zins. Nosaltres, que, t o m la genera-
l i ta t dels c iu t adans honra ts peiò po-
bres, no coneixem del nou par t i t altra
cosa que el títol, v e r i t a b l e m e n t en-
sopegat, que porta, tot i que la nos-
tra ideologia és molt probable que no
coincideixi ben bé amb la que els
seus mi l i tans p u g u i n tenir , si es per-
meten aquests luxes amb l'encari-
ment ac tual de la v ida , ens felicitem
sincerament de la seva existència 1 li
desitgem molts anys de vida i que
tots ho poguem veure. Í

Amb l ' embranz ida que porta el j
«Partido Nacional Socialista Monár- ¡
quico Alfonso X II», s 'ac lar i ran una j
pila de si tuacions tèrboles enutjoses, j
Tots els companys del socialisme ;
burocràt ic governamental — parlem !
dels Discossi i mala companyia—tin-
dran un marc adequat per a prosse- '
guir la seva vida de sacrificis pel '
prohisme. D 'una banda, els caps- i
verts que s 'han pres de bona fe '
aquestes fa lornies de la puresa dels i
principis i de l 'austeri tat de íes táctl- :

quês polítiques és a d i r , els que
beuen a galet o, si ho voleu més ,
clar, NOSALTRES. De l 'altra... Vaja, j
de l ' a l t ra , tots els demés. Fóra les
mitges-tintes: O a la «Unió Socialis-
ta» o al «Partido etc.»

Hostes il·lustres
.Sembla que aquests dies ha actuat !

a lifnostra c iu ta t , amb l'èxit que es ' i
tenia descomptat, el Sí. Diaz de
Mendoza, la Sra. Guerrero (Maria) i
tota la companyia . L'obra que ha
t ingut més representacions ha estat
«El llanto».

L'atur forçós a Espanya
Reproduïm de «El Sòcia

lista» de Madrid:
"El ministerio del Trabajo

de España ha enviado a la
Conferencia del Trabajo de
Ginebra una comunicación en
la que da cuenta de cómo
cumple, a su modo, el Con-
venio referente al paro for-
zoso.

La comunicación dice lo
siguiente:

"Durante el año 1924 se ha
dictado una real orden (28 de
marzo de 1924) concediendo
subvenciones, a tenor de lo
dispuesto en el real decreto
de 27 de abril de 1923 (del
que se dio cuenta en Memo-
ria anterior a la Oficina Inter-
nacional del Trabajo), a di-
versas Sociedades que prac-
tican el socorro de paro y
con arreglo a las cantidades
invertidas por las mismas en
el subsidio de paro.

Ninguna otra disposición
se ha dictado durante el año.

La reorganización de ser-
vicios del ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Industria
en virtud del real decreto de
9 de junio de 1924, atribuye
a la Dirección general de
Trabajo y Acción social los
seguros sociales y Bolsas de
trabajo, dentro de la Sección
de Previsión social y en la
actualidad se jtraa de dotar a
estos servicios de los elemen-
tos necesarios para dar la efi-
cacia posible a las medidas
oportunas para la ejecución
de este Convenio".

Desde 4 de julio de 1923

—es decir, por el Parlatnen- !
to, que funcionaba entonces
—está ratificado por España \
este Convenio.

Por el propio texto oficial,
que reproducimos sin comen-
tarlo—sería empeño vano ha-
cerlo sin libertad—, se prue-
ba que está sin cumplir lo que
el Parlamento español apro-
bó y nos obligamos interna-
cionalmente a cumplir al co-
municarlo así a la Oficina.

Con decir que hasta han
desaparecido del presupuesto
de Trabajo las cantidades
que, a petición de la minoria
socialista, figuraban enei ar
ticulado para subvencionar a
las Sociedades obreras que
tuvieran establecido el soco-
rro a parados...

Para estas atenciones no
hay dinero en el ministerio de
Trabajo.

¡Se está luciendo el señor
Aunós!"

VERS ELS DIES NOUS

L'ideari de la "Unió Socialista"

JUSTICIA SOCIAL
és l'únic periòdic de la nos-
tra terra que recull en un
sol ideari tots els desitjós

del poble

Aníbal Alvarez
¡Ha mort! La flama gro-

tent i sàvia que inflamava el
seu cor i cervell s'apaga en
deixar d'existir; cinc minuts
abans la llum santa de l'ideal
encara lluitava, volia saltar i
córrer pels carrers de la ciu-
tat, pels pobles i pels camps;
volia cridar, fins ofegar-se,
el ¡cant de redempció!

Escriptor valent i profund,
en cada plana seva hi havia
protestes de l'actual constitu
tució social i clams de justí-
cia; les llagues dels que pa-
tien eren sentides en so'n cor
com a pròpies i l'amor a l 'hu-
manitat era la febre que l'ar-
borava. Treballador infadi-
gable en tots els ordres, sen- i
tia l'instint del triomf del tre- ¡
ball sobre la ganduleria; aus i
ter, sincer, virtuós, símbol !
dels bons creients de la nova
rel'ligio que s'escampa per
tot i ha de salvar els home?.

¡Oh dissortat company! Si
fossin veritat les prediques
dels catòlics, com t'imflaina-
ries de glória i seuries als
llocs preferit del cel ideat;
amb quina abraçada t'hauria
rebut el Crist com a fill aman-
tíssim dels seus manaments.

Has estat perseguit i mar-
tiritzat per predicar l'amor i
la felicitat dels homes; l'en-
fermetat que després de con-
sumir-te dia sobre dia t'ha
portat a la mort, és l'hereva
de la presó, com tants i tants
altres germans teus i nostres,
que en els cataus pestilents
del cástic , ha corromput
la matèria—ja que l'esperit
no podia perquè no hi valen
ni les presons ni les forques,
ni res; que vola per damunt
de totes les misèries ungit de
santetat

Apuntem doncs en el re-
gistre de la martirologia de
la nova religió el nom d'A-
níbal Alvarez.

Rebi la família i els com-
panys de l'Agencia "El Rà-
pid", el nostre sentiment
amarguíssim, per la pèrdua
soferta, irreparable en tots
conceptes.
' Consolem-nos pensant que
llavor escampada per ell fruc-
tificarà espléndida i t r iomfant .

Joan Gaasó Farré

Lleyda, 12 juliol 1925

P.S. No cal dir que l'en-
terrament fou civil i molt con-
corregut.

Corresponent al prec de molts com-
panys transcribim a continuació uns
quants paragrafa de la declaració de
principis feta inicialment per la
«Uuió Socialista de Catalunya», tot
lamentant-nos de l'impossibilitat do
reproduir la in extenso:

«El nostre credo, universalment di-
fós 1 conegut, ena obre per si mateix
la ruta que havem de seguir. La nos-
tra acció pot defiuir-se senzillament
en aquests termes: En les lluites que
es plantegin entre el treball i el capi-
tal, ei nostre lloc és, invariablement,
al costat dels treballadors. En les llui-
tes entre treballadors, si om de pen-
dre partit, el nostre deure és ajudar
els que vagin un pas més enllà en
l'ordre de Tes reivindicacions proletà-
ries.

Però en la nostra terra—que és el
lloc on necessàriament hum d'ac-
tuar—convé proclamar en aquest ma-
teix acte de baptisme que ingressem
en l'ordre civil per excel·lència i que
res absolutament podrà fer nos por-
dre el compàs entre els principis i Fac-
ció, amb el fi que aquesta sigui per la
seva bondat l rectitud la garantia i la
penyora de la bondat dels principis.
Som dels que creiem fermament que
l'acció i els principis, en matèria de
renovació social, es confonen 1 es
completen. Podrà el temperamnnt di-
vers dels homes desvirtuar l'eficàcia
dels principis saltadors però quan
aquests principis descabdellen llurs
virtuts operatives, l'acció es santifica

nir la pregona inspiració que la mou
a guia.
Declarar que som homes d'acció no

vol dir que rendim cap culte a la vío
lència. No volem, naturalment, infon-
dre entre els treballadors un esperit
de beatifica passivitat ni una resigna

da propiciado al sacrifici 1 al martiri,
però hem d'aconseguir que tinguin
sentits per compondre que la verita-
ble revolució social ós obra de germi-
nació i aquesta germinació serà sem-
pre malaurada per tota obra de vio-
lència. Es més: hem de proclamar una
veritat elemental, que és la de que la
primera finalitat de la revolució so-
cial és l'extermini de la violència 1
l'Imperi pacífic del dret 1 de la raó
natural. La violència ós incompatible
amb tota sana doctrina d'amor als ho-
mes, la qual s'empara i triomfa per la
força que 11 adjudica la cohossió de la
massa que lleialment ha de seguir-la.

L'elaboraetó de principis amb el
mis alt sentit de la vida humana; la
recerca de totes les llums de la Intel-
Hgència per fer-les col·laboradores de
la nostra magna empresa; la Interven-
ció decidida i generosa en aquelles
accions que puguin tenir trascenden-
cia social, la iniciació o participació
on tota obra de cultura i d'edificació
socials, preparant o participant l'ad-
niment d'una humanitat més justa 1
més perfecta. Veu's aquí un progra-
ma d'acció immediata per a la UNIÓ
SOCIALISTA DE CATALUNYA. Veu'B
aquí una orientació. Veu's aquí una
tasca a acomplir.

L'experiència, la vida mateixa, ens
anirà ensenyant el camí. Ens cal pe-
notracló, ductilitat, clarividència. 81
la tenim—com que de les nostres con-
viccions no hem de dubtar ne—podem
aixecar un monument que per la se-
va significació, per la seva dinàmica
i per la seva vitalitat sigui la més al-
ta esperança 1 la més bella realitat
que s'ofereix a la Catalunya present i
futura.»

La «UNIÓ, SOCI A LISTA DE CATA-

LUNYA.

EFECTES DE LA MANCA
DE LLIBERTAT

Malgrat la poca importància que
una gran part dels que poblen la te-
rra donen a l'existència de la Lliber-
tat politica, és de que aquesta, exis-
teixi o no, que depèn el que els po-
bles marxin vers el carni del progrés
o, que continuïn adormits, sense
moure's de l'estat d'abjeccló i misè-
ria^mb que segles enrera comença-
ren de viure.

Es de tanta importància el regim
de Llibertat, que els mateixos que
l'arrebassen 1. troben a mancar sen-
se que s'en adonguin, puix no poques
vegades hem llegit com, en determi-
nats països sense Llibertat, els ho-
mes de govern es queixaven de l'in-

• diferència , amb que la majoria de
llurs ciutadans es miren els afers de
la nació, havent observat que els
tala planys no provenien mai dels
governs dels països on els ciutadans
gaudeixen de plena Llibertat per ex-
posar l lur pensament sense entre-
bancs de cap mena, sinó dels gover-
nants d'aquells països on uns sen-
yors, amb afany de voler ésser algu-
na cosa s'han apoderat de la di-
recció de l'Estat, sens representar
altra voluntat que la de l'alta finan-
ça, o tot lo més, la d'un zar, d'un
rey o d'un emperador, ofegant la
veu de la majoria dels : eus gover-
nats. Es eviden que els ciutadants
dels estats que de tal manera es vol
governar, es mirin amb la més gran
indiferència tot lo referent als afers
públics.

'• En general, a la gent ja li costa
molt d'intervindre en els afers de la
comunitat, i quan veu que de fer ho
perilla la Llibertat l lur o llurs inte-
ressos... encara li costa més, i és
allavors quan se fan posibles els abu-
sos i injustícies dels encarregats d'or-
denar la vida dels Estats.

Difícilment cap pais progressarà
mentres la majoria dels que l'habl-
ten deixen d'ocupar-se dels afers pú-
blics, 1 solament ocupin llocs en
l'administració i direcció del mateix
aquells que a copia d'arrosegar-se
arriben a fer-se grats als cacics, com
sempre succeeix en els països on se fa
cas omis de la voluntat dels ciuta-
dans.

Per que la gent intervingui en els
afers públics necessita que se l'eneo-
ratji per la paraula o per la premsa,
coses aquestes, que no són posibles
sense un regim democràtic. Jo recor-
do—del vell regim, es c lar—que més
d 'una vegada, de resultes d'haver
llegit un'debat del Congrés dels di-
putats, o la ressenya d'algun míting,
ens havíem indignat contra les dis-
bauxes comeses pels cacics del poble
on vaig néixer, fins a forçar-los a
canviar de procediments. Es clar,
par t idar is de la tirania, i els que
creien que les coses havien de se-

guir sempre d'aquella manera, ho
trobaven be, ja que així, ells, que
eren els menys, tenien el domini
assegurat per més temps sobre els
que són els més; però en aquell cas,
haurien fet bé de no invocar tant el
patriotisme com els pis via de fer, ja
que per tais procediments la pàtria
per ells tan sovint adulada, en lloc
d'anar en devant, anava endarrera.

D'això que deixem dit, en tenim
bon exemple a Espanya; puix aquí,
des de la vinguda de Canovas al 13
de Septembre del 23, el poble no
gaudf mal de Llibertat, malgrat ha-
ver sigut tantes vegades governada
per uns homes que es deien lliberals,
sense que amb llur lliberalisme fe-
sen mal altra cosa que deshonrar la
Llibertat; 1 és degut a aquella manca
de Llibertat que el pals es troba en-
cara de la manera que tots ens pla-
nyem, a desgrat del moviment actual,
tant renovador.

Sense que reculem un milímetre
de l'ideal que sustentem, i s despit
de la crítica que pugui ferse; dirern
amb tota sinceritat, que trobaríem es-
cusa a tot, si al cap 1 a la fi s'Implan-
tés a la terra la verdadera llibertat,
amb la qual no fora posible que la
riquesa i el poder estés a mans d'uns
quants privilegiats a costa .d.e la mi-
sèria de tantisimes families;' com no
ho seria tampoc que les consciències
fossin dominades dels jésuites i de-
més gent d'església i com tampoc ho
fora que els obrers i homes d'idees
ens vegesslm contínuament perse-
guits en la lluita que sostenim per a
millorar la condició de vida els uns
i per volguer transformar l'actual so-
cietat els altres.

Els partidaris dels règims uniper-
sonals deurien fixar-se, amb el bell
exemple del nou món. Puix amb l'es-
devingut en el nou continent queda
ben demostrat que és a llibertat que
els pobles deuen l lur progrés. Al
haver Washington fundat la Repúbli-
ca Nort-amerlcana, basantse amb els
principis de llibertat i democràcia, es
deu que avui aquella nació sigui en
tots els ordres la més pótenla del
nou món; mentres que les demés na-
cions americanes potser amb més ri-
queses naturals que aquella, degut
a h manera tirànica i despòtica amb
que foren governades molt de temps,
porten una vida migrada, sense trans-
cendir en els afers politics internicío •
nais.

Altres mals ocasiona la manca de
llibertat, però ens abstenim d'asse-
nyalar-los per ésser de tots suficient-
.nent coneguts. Es que avui hi hauria
encara algú partidari del absolutisme?

Miguel Vílaginés.

Obrers: Sou petits per-
què esteu de genolls.

Redreceu-vosl
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Lletres al Director
OE GIRONA

Crec que serà necessari posar en
guardià als amics, respecte a un in-
dividu que diu anomenar-se Josep
Dalfó, i que va ben vestit, que es de-
dica al «cop de sabre», presentant se
ara a casa d 'un, ara a casa d 'un al-
tre diguent als que som obrers I més
si ens hem dist ingit en alguna oca- j
sió o tenim un nom conegut dintre
l'obrerisme, que no té fe ina , que fou
injustament acomiadat, que li succeí,
que se jo! I sols és una veritable
mentida el que diu aquest i n d i v i d u ,
ja que fa més de dos anys que sols '
treballa, de treure algunes pessetes
dels que de bona fé creuen en les
paraules d 'aquest «sablista» 1 com
que, perquè no dir-ho?, es tant trist
per tquel l home o dona que no tro- |
ba, ni cabals ni feina, ni sap ahont
trobarà un mos de pa 1 com que sa- ;
bem també que si no som uns bons '
minyons serem acomiadats amb qual-
sevol excusa que donarà la burgesia,
aquest ind iv idu , gandul de professió,
es dedica a explotar miserablement
als que deixen portar-se per les bo-
nes paraules, sabent ell que es més
fàcil explotar als que ja vivim explo-
tats per el capitalisme que no pas
treure unes pessetes miserables de la
burgesia. '

Cal anar amb compte amb indivi-
dus d'aquesta mena.

Sabedor el governador, de que la
societat obrera suro-taponera de Sant
Feliu de Guixols «La Lucha», havia
acordat que la secció de obrers carra-
dors anés a la vaga, perquè els pa-
trons no varen accedir al augm;nt de
sou que s'havia solicitât; i com des-
prés del temps transcorregut les parts
en litigi no arr ibaren a un acord el
diumenge 'passat va trasladar-se a
Sant Feliu reunint a l 'Ajuntament ,
sota la seva Presidència, les juntes
directives de les societats «La Patro-
nal» y obrera «La Lucha» escoltant
les raons que exposaren ambdues
parts en justif icació de llurs actituds 1
veient que la part obrera té raó en
reclamar mes jornal ja que l«s nece-
sitáis de la vida són grans i per altra
part l'esmentada indústr ia com quasi
totes està atravesant la crisi de feina
que es deixa sentir a r reu , l ' induiren
a dictar un «Laudo» en el que es fixa
la tar i fa de jornals minims que hau-
ran de cobrar els obrers de l'esmen-
tada industr ia a Sant Feliu de Guí-
xols, fins i t an t que es constitueixi
un Comitè Pari tar i , que assenyali
amb caràcter def ini t iu les condicions
de treball i el jornal mínim que hau-
ran de gaudir en el succesiu els es-
mentats obrers.

TARIFA DE JORNALS
Carradors de «trefins» 7'EO pesse-

tes, t iratje y 18 de corona avant 7'50;
carradors de petita 7, carradors a jor-
nal 475; triadors de suro 8'25, lles-
car a màquina 8'25.

CARRACS A PREU FET
De deu a tretze ratlles preu per mil,

0'50; desde 13 quar t a 15,id.id.,0'55;
de 15 i quar t a 18 id. id., 0'60; de 18
I quart a 20 id. id., 0'65; de 20 i quart
a 22, Id. id., 0'50; de 22 i quart a 24,

id id.,0'80; tabletas p e r a trefins i
tiratjes, TOO.

MOSTASSES
De 12 a 13 linees, preu per mil,

0'50; de 13 i q u a r t a 15, Id. id., 0'55;
de 15 i quart a 18 id. id., (¡'60; de 18
I q u a r t a 20, id. Id., 0'65; de 201
quar t a 24 id. in., 070.

Aquest dematf la guardia civil ha
conduit a aquesta c iuta t als cinc com-
panys que formen la Junta de la so-
cietat obrera «La Lucha» de Sant Fe-
liu de Guíxols.

Suposem que es tracta de qües-
tions derivades de la vaga de carra-
dors de aquella ciutat , que de mo-
ment desconeixem, lamentan t multls-
slm el incident.

M. Ros.

26-6-25.

EL HEU PARER
Amb motiu dol compliment dol pri-

mer aniversari de l'assassinat dfl lider
soc »lista italià Matteotti, JUSTÍCIA
SOCIAL feu uti càlit i vibrant edito
rial a la memòria de la sang vessada
en mal hora.

Jo, que estic dubtant—i no ein sap
grou confessar-ho—entro el Socialis-
mo i el Comutiisme, no hi estic con-
forme. I encara que humil, vull ex-
posar la meva opinió. Deien així
fragments d'aquest editorial: «Voltat
sempre do perills, però ungint amb
sobirana valor, l'heroi anava sol etitrj
les feros desencadenades. En mig del
(iosenfrè bestial del bandolerismo eri-
git en poder», i més avall «Va caure
en mans perverses, en mans enduri-
des en la comissió de tot crim», des-
prés «Quant la follia feixista triomfava
i la violència devenia lloi...» Aquests
qualificatius que l'articulista dóna a
les hordes Mxistes—del tot conforme
—em sembla a m i , que no s'ajusten
gaire amb aquest altre fragment: «I
com tot home decent, - referint se a
Matteotti—no anava armat, quan t l'a-
tacaren va defensar-BO amb els punys
i amb les dents, sense «armes vils, va
defensar ao f ins al darrer instant».

Bulla i idealista és la mort d'En
Matteotti, però penso que aquest
idealisme que el portà gairebé a des
preciar la vida, no l'hem d'imitar.

Si Mattpotti hagués portat armes—
les armes río sou vils; el qui les fa
servir ho pot ésser; les armes també
han servit per defensar causes justes
— i cu el llegítirn dret de defensa
n'tingués fot ú*, és que no fora consi-
dcrrt tant decent com ara? Si Mat-
teotti, en lloc de «defensar-se amb els
punys 1 los dents» «de teres desenca-
denades» d'un «deaenfré bestial del
bandolerismo erigit en poder» de gent
de «mans endurides en la comissió de
tot crim» en un moment en que «la
fol ' ia folxHta triomfava i la violència
devenia llei» perquè no va defensar-
se amb les mateixes armes dels sous
enemics? Per a donar l'exemple? Quin
és aquest exemple company, do «do
fensarse amb els punys i amb les
dents» de «bandolers do mans endu-
rides en la comissió do tot crim?
Aquesta té d'ésser tota nostra defen-
sa «els punys i les dents» contra les
armes homicides d'enemics, «bando-
lers» protegits per l'estat?

Deia Maragall:

Jo vull parlarte—molt altrament.
Por què vessar la sang inú t i l ?
Dins de les venes—vida és la sang,
vida pels d'ara—i pols que vindran:
vessada, és morta.

Si, company, sí, «vessada és morta»
1 la preciosa sang de Mattootti va
vessar-se inútilment. Es que el Socia-
lismo encara no en tenia prou de
ma rtres i d'exemples? Qui sap si Mat-
tootti, deixant so d ' inút i ls idealismes,
n'hagués defensat amb bones armée,
avui encara fora viu?

En veritat company, al meu modo
.ie veure, el vostre pacifisme portat a
la punta dels cabells no és gens roco-
manablo i fins, es té do procurar
desterrar lo de Ics maesos obreres do
tots els partits, especialment del So-
cialisme.

Jordi Arqué

LLIBRES REBUTS

"la

Per damunt de tota la seva
traça en la versificació, en
les rimes i ritmes, en la clare-
tat i senzillesa, Tor és el
poeta de l'emoció Els seus
versos sentimentals, cristians
com els d'un Dosteienski o
d'un Josep Pijoan, tenen
aquella gran emoció que et
fa vibrar el cor i se't endú
els sentits.

Ramon Tor ha fet una bo-
na entrada al món de les lle-
tres; «La Companyia» no és
un d'aquells llibres que s'obli
den fàcilment. En Tor és per
damunt de tot un artista, que
sap dur el seu art damunt de
les taules o a les gràcies
d'uns versos.

R. T.
HÍJW.WW*i»*l-UÏ.iVi W* i
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Es un cas bell i interessant
veure un home a Catalunya
—a Catalunya, on tothom als
vint anys ja vol ésser consa-
grat—que espera la seva
edat madura per a llençar-se
al món literari. Ramon Tor,
el cèlebre actor que tanta
glòria ha donat al nostre tea-
tre—ha donat el seu primer
llibre. Són uns poemes amb
unitat que duen el títol «La
Companyia».

En J. Ferran i Mayoral
prologa l'obra. El seu pròleg
és una magnífica pagina de
literatura. En aquest pròleg
és narrada amb justesa la vi-
da heroica d'En Ramon Tor,
per a entrar tot seguit a la
crítica de la seva obra, de la
qual en fa grans elogis.

I cal dir que són elogis
merescuts, perquè En Tor
se'ns presenta tot un poeta.

"Company!
fer Màxim Gorki

P R E U : 1 0 c è n t i m s
Demaneu ;iqur!í»t interessant fullet a
l'ad ministraci!'. < i<> JUSTÍCIA SÒCIA 1

Ml Vegetariana
nua de Eat

En la Excursió col·lectiva
que aquesta entitat organitzà
a Valencià pels dies 25 del
passat juny al i del corrent
es feren les següents visites-
excursions:

La Albufera , El Garlí,
Porta-Coeli, Sagunto i el seu
històric castell, Manises i les
seves importants fàbriques
de ceramica i majolica, Mu-
seus de pintura i visita de la
capital.

Interessants conferencies
en la Societat Vegetariana
d'aquella capital.

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
S'ha posat ja a la venda a tot
arreu el SEGON NÚMERO de les

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
Publica sencera la gran obra de H.-G. Wells,
apareguda en diversos fulletons d'aquest hebdo-
madari, traduïda pel company J. Roure i Torrent,

Aquest diantre de sabatots!
L'interès amb que han estat seguits els fulletons,
augura un veritable èxit del segon número de les

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
que forma un fullet de 54 pàgines de text, im-
près en paper verjurat. Només costa 30 cents.

Feu tot seguit les comandes.
Company! Propagueu l'obra de H. G. WELLS

Aquest diantre de sabatots!

AIS COIYlpdfiyS queexpontaniament
ens ajuden amb llur col·laboració, hem de pregar-los
vulguin fer-se càrrec de la limitació de l'espai disponi-
ble i no oblidar mai les restriccions imposades per les
actuals circumstàncies. Interessa que per a facilitar la
nostra tasca procurin:

1." Parlar d'allò que es pugui parlar.
2.°" Tractar especialment qüestions sindicals i de

propaganda de les doctrines socialistes.
3." Exposar els temes amb la major claretat i con-

cissió possibles, i
4.' Escriure en quartel·les per una sola cara i dei-

xant els interlineats ben amples a fi que podem fer-hi
al damunt les eventuals correccions ortogràfiques.

Als nostres amics:
JUSTÍCIA SOCIAL és un periòdic de desinteressats

ideals renovadors que ha de viure tolament de l'entusias-
me de la minoria d'homes conscients i generosos.

La premsa industrial té mil camins comercials, no-
bles o no, per a assegurar el seu manteniment.

La premsa chantagista viu amb negocis vils i amb
subvencions tèrboles.

La premsa anònima d'odis i escàndols és mantingu-
da per les baixes passions de la generalitat i protegida
per la tafaneria dels inconscients.

La premsa confessional és nodreix de l'ignorància i
de la mala fe dels homes.

La premsa pornogràfica s'engreixa i prospera amb
les turpituds patològiques de la humana bestialitat.

La premsa deportiva, per comptes de servar l'honora-
ble lloc secundari que li correspon, amenaça envaïr-ho tot
per l'abrandament d'una moda que absorbeix tota la vida
espiritual de certa joventut de peus grossos í cervell petit.

La premsa política burgesa té el viure assegurat per
les grans empreses i pels vividors de la política que ex-
ploten les sagrades dolors del poble.

i La PREMSA D'IDEES GENEROSES té de viure no-
més de Tadhessió dels homes que pensen generosament.

A vosaltres ens adrecem!
í Als obrers conscients, als intel·lectuals nobles, als es-

tudiants dignes, als homes que pensen i sofreixen!
j

Cumpliu el vostre deure!
Llegiu i propagueu

JUSTÍCIA SOCIAL
col·laborant-hi, suscrivint-vos-hi, fent suscriptors, recap-
tant donatius.

Si ens acompanya el vostre entusiasme farem del nos-
tre setmanari una ampla tribuna digna de l'esforç de tots.

No oblideu els obstacles que la situació política ac-
tual posa en el nostre camí ascendent. r

JUSTÍCIA SOCIAL és la revista del Poble,
Es publica" tots els dissabtes. Drpii' l'í rttn c u. u u«.

Aquest número ho passat per la censura
Fulletons de JUSTÍCIA SOCIAL
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Conferencia d'Emili Saleta i Llorens
a *La l/Vor de Maig'

(Continuació)
Fent ara un nou incis perme-

teu-me que us pregunti : Interessa
o no a la classe obrera la vida del
municipi? Podem corn a homes,
com a productors o com a ciuta-
dans, predicar l 'abstencionisme
en les l lui tes polítiques i consen-
tir i tolerar aquest endarrer iment
moral i material de les nostres vi-
les i pobles?

Els problemes municipals, f i n s
els més rudimentaris , no són pro-
blemes socials? No són proble-
mes humans?

Però és que el Municipi mo-
dern—més gran o més petit, això
és indiferent—té o deu tenir pro-
blemes de més alta volada en
aquest aspecte social, suplint quan
convingui les omissions de l'Es-
tat o reclamant d'ell el poder per
a solucionar-los.

Són molts i complexes. Ano-
tem-ne alguns sense la pretensió
de descobrir-ne cap que no sigui
ja conegut.

Problema primer: Repoblació
forestal i perfeccionament dels
cultius. Els municipis rurals deu-
rien in tentar la resolució d'aquest
problema quasi per instint de con-
servació, per la seva vida i per la
seva riquesa. Els nostres pagesos
rut inar i s que es passen la vida

' dient mal del govern, no saben
que ells també poden ésser govern

i en moltes coses que els afecten.
Segon: Natal i tat i morta l i ta t

amb les seves causes i efectes. Es
aquest, certament, un problema
vastíssim que requereix una per-

fecció higiènica i que tampoc pot
fiar-se a l'Estat.

Protecció i assistència a les do-
nes embarassades i durant el pe-
ríode puerperal. Escoles mater-
nals, protecció a l'infància, acció
tutel·lar sobre d'ella, escoles de
cultura física, treball dels nois ra-
quítics o menors d'edat.

Tercer. Construcció d'Escoles
o grupus escolars, alegres, espaio-
sos. Instrucció i educació post-es-

! colar per adultes, fent que el noi
en deixar la terra, la fàbrica o el
taller trobi aixopluc benèvol i
amorós per a ajudar-lo a fer-lo
home. Cal no oblidar les escoles
d'aprenentatge.

, Quart. Foment i construcció
de l'habitació higiènica i assole-
llada, mal sigui amb això que ara
en diem cases barates, i per tant ,
enderrocament i destrucció de pi-
sos, cases i barraques infectes que
pertorben la vida de l'esperit i del
cos. Entre altres drets de l'home
hi ha el d'estar be en la seva llar.

Quint. Establiments de banys
i piscines a l'abast de tothom,
que l'aigua no és cara i el bany
és una necessitat i és un plaer.

Sext. Biblioteques públiques
(i préstec de llibres a domicili) en
el edificis de les quals poden do-
nar-se cursets i conferències so-
bre tota mena de temes, sense
descuidar el de l'educació sexual
que pot evitar la corrupció de
costums que perverteix i denigra
la joventut amb vicis que després
son incorregibles.

Sèptim. Institucions de crèdit,
préstecs als veins amb un interès
mínim, Institució del petit estalvi.

Octau. Assistència als vells no
com una caritat sinó com una res-
titució a la cual tenen dret per el
fet d'haver treballat i produit.

Algú, es clar, em podria inte-
rrompre per dir-me ara: Peio bé,
amb quins mitjans poden els Mu-
nicipis, i sobre tot els petits, em-
pendre construcció de cases, re-
poblar els boscos, crear escoles,

, cases de banys, institucions per
! als vells, escoles maternals, etc., si
< tots duen una vida migrada i no
\ poden acomplir les seves funcions
l mes rudimentàries?
\ La pregunta seria acertada i jo

sense passar endavant vull pro-
bar de contestar-la, perquè aques-

, ta resposta és el problema màxim
j que es presenta al municipi mo-
', dern.

Em refereixo a la municipalit-
' zació de serveis públics, a la mu-

nicipalització total i directa en la
qual el Municipi és la empresa po-
lítica, la entitat econòmica que
conscientment es dona compte de !

, que el Municipi és l ' individuu as-
sociat per a fins comuns, tal com
hem dit abans.
| Aquest tema de la municipalit-
! zació de serveis públics—que és
•| un principi de socialització—és

tan vast i tant intens que jo, pot-
ser per insuficiència, però també
perquè aquesta conferència pen-
-'ia proporcions desmesurades,

arribaré només a dar-vos un pàlid
réflexe.

Aquí a Barcelona vàrem conèi-
xer un cas de municipalització
amb les Pompes fúnebres, però
allò fou una parodia i un negoci,
encara que no precisament per la
ciutat, per aquesta mateixa ciutat
que en venir l'hora de poder mu-
nicipalitzar els tramvies que se-
gons contracte revertien a la ciu-
tat va preferir—sino ella els seus
representants—tornar a renovar
el contracte amb unes condicions
que no vull discutir per tal de que
una empresa privada seguís ex-
plotant la locomoció ciutadana els
enormes beneficis de la qual hau-
rien pogut ésser per a la ciutat.

Tirem un vel piados sobre
aquest afer com si aquí la munici-
palització no hagués existit mai.

(Continuarà)
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Sha de publica t

A ÎOËI3
¡libre de poésies de

EMILI SALETA i LLORENS
amb un pròleg de P

IGNACI IGLESIAS
... «A l'Ombra de! Carni» col·loca al seu
autor en un lloc distingit entre l'estol
de Úrics de les noves promocions que

són glòria de Catalunya.

Edició paper de fií ornada amb boixos

5 ptes.

Es ven a totes 1rs llibreries

unió G r à f i c a
Metal tBopeiaflva de Mitlfi
Aquesta institució, genuï-
nament obrera, és un ex-
periment viu d'emancipa-
ció social i econòmica. Té
dret, doncs, a la solidari-
tat de les entitats similars
i a l'ajut üe tots els homes

progressius.

Malls d'impremta de tota meoa
Enrío Oranadoa, 33, Interior

BARCELONA

Noves i documents

Els nin» ttn DO han
¡

K rain sonni
la estai misai peí la

Obrers del campi
Llegiu i propagueu

"LA TERRA"
SETMANARI POPULAR

PORTAVEU DE LA «UNIÓ DE RA-
BASAIRES DE CATALUNYA»

Es publica cada dittalte. 15 Cti.

ledateli I ittUndfc [arden, 12,1."
BABOBLOHA

Company: Si sentiu les in-
quietuds que dignifiquen la
condició humana dels opri-

mits, propagueu
J U S T Í C I A S O C I A L

periòdic socialista català.

mir
Portaveu de la Federació de Coo-

peratives de Catalunya
Articles doctrinals sobre
cooperació : El moviment
cooperatiu a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socials relacionats amb

la cooperació.
APAREIX CADA QUINZENA

Suscripció anyal: 4 ptes.

I Minlilitmlò:
Airón, ti ìli.- MI

Treballadorl
Sigues digne de la teva condi-

do humanal
Com a home, t'has de sentir

ciutadà 1 laboran amb el socia-
lisme per l'adveniment d'una

societat millor.
Com a productor, t'has d'a-

plegar dins les organitzacions
obreres, i treballar pel millora-
ment immediat dels tens ger-
mans.

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

lista i obrerista?

ESTATS UNITS. - Mort de La
Follette.

El 18 de j u n y va morir el senador
Robert M. La Follette que havia nas-
cut a l 'Estat de Wisconsin en 1855.
Fill de una modesta f ami l i a de page-
sos, amb esforç perseverant va fer-se
una cu l tu ra pròpia i, assistit per les
:eves grans qua l i ta t s oratòries, va
fer-se un sòlid prestigi politic que va
portar-lo a ésser elegit governador
del seu Estat per tres vegades i sena-
dor federal pel mateix Estat en qua-
tre legislatures.

La Follette era el cap del nou par-
tit progressista i com a tal fou candi-
dat a la Presidència de la Kepúblka
en les darreres eleccions amb l'apoi
dels socialistes i de les forces obreres
organitzades. Era en realitat un ho-
me lliberal i progressista i, per la
seva influencia, l'Estat de Wisconsin
s'ha distingit en els darrers trenta
anys en aquesta direcció. El senador
Borah de Idaho és el seu successor
com a cap dels progressistes, però el
partit h a u r à perdut gran par t de la
seva significació i popular i ta t amb la
mort del seu f u n d a d o r La Follette.

TURQUIA -L'acord amb Grècia.

Després de llargues deliberacions,
el dfa 21 de juny va ésser signat
l'acord amb Grècia relat iu al canvi
de poblacions i a la propietat expro-
piada als deportats. La base de
l'acord es la reciprocitat havent Tur-
quia acceptat l ' interpretació grega
del concepte «establerts» i conside-
rant com a tais els grecs residents a
Turquia des d'abans de 30 d'octubre
de 1918, aplicant-se el mateix patró
als turcs residents a la Tràcia occi-
dental. Els ja deportats podran retor-
nar Indis t in tament al territori grec o
turc de l lu r residencia i la propietat
dels «establerts» serà estrictament
respectada retornant-se la que ja ha-
gi sigut objecte de confiscació. La
propietat de súbdits turcs a Grècia
abandonada abans de 1912 o confis-
cada per les necessitats dels refugiats
serà abonada pel Govern grec segons
l'evaluació que farà una Comissió
pericial greco-turca. El mateix es farà
amb li propietat expropiada als grecs
a Turquia. La forma de pagament
serà una quinta part del seu valor
inmediatament i les quatre quintes
parts restants en bons negociables
que s'amortitzaran en quatre anys.

L'opinió turca es mostra satisfeta
de l'acord, si be atribueix en gran
part l'èxit de les negociacions a no
haver-se pogut concertat la cont inua-
ció del pacte d'aliança entre Grècia i
Iugoslàvia. Es però al tament satisfac-
tori que s'hagi posat fi a l'èxode de
tantes familles i a l'inseguritat de
moltea persones, que malgra t l lur
origen remot eren fills i residents an-
tics de un lloc determinat de on se'ls
expulsava desconsideradament, pri-
vant-los de llurs legítims interessos.
L'acord greco-ture evitará les injus-
tícies mes extremes sense impedir la
refundició de la població antòctoria
dintre les noves fronteres de Grècia
i Turquia

ALEMANYA.—Vitalitat republi-
cana.
Els que creien que la República

alemanya era una cosa morta o ficti-
cia perquè el mariscal Hindenburg
havia sigut elegit per la Presidència
i el govern nacionalista de Lurher se
sosté fermament en el poder, caldrà
que prenguin nota de dos fets que
demostren que la monarquia no te
pas gaires perspectives d'ésser resta-
bler-ta, per ara.

El dfa 17 de juny el Reichtag, per
193 vots contra 138, va rebutjar la
proposto de declarar festa nacional
el dia 18 de gener, aniversari de la
proclamació de l 'Imperi alemany a
Versailles. Es tractava de suplantar
la diada commemorativa de la Cons-
titució republicana de Weimar que
se celebra el dia 11 d'agost i el dicta-
men havia sigut aprovat per la Co-
missió amb escassa majoria, essent
derrotat a la Cambra, sense cap es
forç, per una majoria de 55 vots. El
Govern, preveient la derrota, no's va
pas atrevir a fer-se seva la proposició.

Mes mala rebuda va tenir encara la
proposta de restablir els colors de la
bandera imperial per mit jà de un re
ferendum segons indicació del minis-
tre de l'Interior, Hen Schiele. Al sus-
citar-se la qüestió en el si de la Co-
missió parlamentaria ñns els mem-
bres del Partit populista bavarès
del Partit econòmic varen pronun.

dar-se en contra, essent resoltament
rebut jada . Aixís ha quedat demos-
Tat que les continues disputes que
han sostingut els nacionalistes en-
orn dels colors de la bandera no ha-

vien c inseguii interessar altres sec-
ors que els de la dreta monàrquica I

que els emblemes republ icans tenien
'adhesió del poble alemany, el qual

es mes republicà cada dia malgrat
'eventual preponderància nadonalis
a fàci lment explicable.

LUXEMBURG. -Els consells
d'empresa.

Per decret del 8 de maig darrer
han sigut restablerts els Consells
d'empresa la dissolució dels quals
lavia sigut decretada en 11 de març

de 1921 a causa de la pressió exerci-
da pels governs fnncés 1 belga
que veien un perill en l'existència
d'aquests consells investits d'amples
atribucions pels dec ets de 26 d'abril
de 1919 i 8 d'ociubre de 1920. Els
nous consells no t indran tantes fa-
cultats com els anteriors, però llurs
>rerrogatives son similars a les que

gaudeixen aquests organismes en ai-
res paissos.

Hi haurà consell en cada empresa
que ocupi des de 20 obrers 1 enten-
drà en tot el referent a contractes de
reball, jornals, Instal·lacions Indus-
rials i higièniques, etc. Es constitui-
•àn amb un membre efectiu per cada
20 a 50 obrers, dos per cada 51 a 80,
res per 81 a 100, quatre per 101 a
150 i cinc per 151 a 200, pero no
íodràn excedir de quinze membres
en total. Aquests membres t indran
lu r s suplents i seran elegits pels

obrers de mes de 18 anys sigui la
què's vulgui la nacionali tat i sexe.
1 'intervenció dels consells en la fi-
xació de jornals, acomiadament de
personal, reglamentació de vacances,
Drevenció d'accidents i altres gestions
de treball és obligatoria i no pot ésser
dificultada pels patrons.

Els sindicats socialistes, als quals
principalment es deu la reinstaurado |
dels consells d'empresa, esperen ob- \
tenir una senyalada victorià en l'elee- j
ció dels membres que hauran de cons-
tituir-los.

AUSTRALIA.-Tasoa socialista.

Els caps dels governs dels Estats
de Queensland, Tasmania I Australia
del Sur, amb el Primer ministre inte-
ri de l 'Australia occidental, desprès
de un det ingut exàmen de la qüestió,
han acordat dirigir-se al Govern de
l'Imperi britànic reclamant que en el
f u l i u tots els governadors què's no-
menin per a regir els Estats d'Austra-
lià siguin australians. El Primer mi-
nistre de Nova Gales del Sur, també
socialista, que fa poc ocupa el cà-
rrec, s'ha adherit a la petició a la
qual s'espera que s'hi sumarà també
el cap del govern de Victoria, mister
Allan.

El nou ministre socialista de Nova
Gales del Sur ha redactat ja un pro-
jecte de llei que someterá a la Cam-
bra establint la setmana de treball
de 44 hores. El Primer ministre Lang
s'ha dirigit als governs dels altres Es-
tats invitant-los a que adoptin el prin-
cipi legal de la setmana de 44 hores.
Aquesta setmana de treball quedarà
totalment establerta en els serveis de
ferrocarrils de Queensland des de
primer de juliol en vir tut de la sen-
tencia dictada pel Tribunal arbitral.
Són ja en gran nombre els ferrovia-
ris i altres oficis que gaudeixen de la
setmana de 44 hores però es molt
probable que abans de gaire serà la
setmana legal per tots els obrers
d'Australià.

ITALIÀ.—Tasca feixista.

La llei facul tant al Gobern feixista
per a separar del servei de l'Estat a
tots els funcionaris deslleals — llegei-
xi's no-feixistes— va ésser aprovada
pel Congrés el dia 20 de juny per
274 contra 42. Les oposicions dites
de VAventino continuen sense assis-
tir a les cambres des de l'assassinat
de Matteottl 1 sumen 158 diputats.

El mateix dia malgrat no figurar a
l'ordre de la sessió, fou aprovada en
menys de 40 minuts la llei restrin-
gint la llibertat de la premsa. Els di-
putats lliberals i combattenti varen
retirar-se avergonyits i la votació va
donar 261 vots a favor del govern i 5
en contra. El projecte de llei presen-
tat a la Cambra en 4 de desembre
consistia de 19 articles i d'aquets va-
ren només llegir-se'n i aprovar-se
set. Els dotze restants el Govern es
reserva Impúdicament el dret de in-

corporar-los als còdics penals i de
policia, en v i r t u t dels amples poders
per a modificar-los que va fer-se con-
fer i r e! mes passat. Quan Mussolini
va par la r d'aquesti pretensió I n a u -
dita va assegurar que cap modificació
relativa a la premsa seria incorpora-
da als còdics vigents. Ara ha dit el
contrari , i el diputats feixistes li han
dat igualment la raó.

Aque l l mateix dia 20 el comte Ce-
sare Sforza, germà de l 'exmim'stre de
Afers estrangers, fou empresonat per
haver - l i trobat, segons el parte poli-
ciac, ful les clandestines ! dos retrats
de Matteotti al qual havia dedicat
sufragis en la seva capella pa r t i cu la r .

Per a què's vegi el saludable efec-
te de la t í r a n f a feixista en tots els or-
dres, aquells metelxos dies la l l i u r a
esterlina va cotitzar-se a 136 lires 1 el
dollar americà a 27.10 que es el punt
més baix a que ha arribat la moneda
Italiana. Els descomptes varen pujar
un 1 per cent i els t ipus d'interès va
passar del 6 '/t al 7 per cent. Con-
fiem que el Sr. Cambó registrarà
aquestes proves eloqüents de l 'efi-
clenda de la dictadura feixista.

GRÈCIA. El cop d'estat.

Les amenaces proferides pel gene-
ral Pángalos i de les quals férem es-
ment en la nostra anter ior edició és
feren efectives el dia 25 de juny amb
un alçament general de l'exercit i la
marina sota la direcció de l 'esmentat
general. El govern de Michalako-
poulos havia començat a pendre se-
veres mesures contra els mi l i t a r s que
volien In terveni r l'acció del govern i
això va precipitar els aconteixements.

E! moviment sediciós va iniciar-se
a la Central de Correus de la qual
varen apoderar-ae els revoltats. A
les deu del mati, el general Pánga-
los, que havia pres una pt sició entre
Atenes I el Pirens, va envia r un ul t i -
mà tum al cap de l'Estat, a lmira l l
Konduriotis i al cap del govern Mi-
chalako-poulos conminant- los en en-
tregar el Govern i el comanament de
les forces de mar i terra i les arques
del Tresor abans de les quatre de la
tarda, del contrari el Palau presiden-
cial i el minister i de la Guerra serien
bombardejats. Reuni t el gabinet amb
el cap de l'Estat, els generals Gona-
tas, Kondylis i Petzas i el significat
politic Küfandan 's , va a:ordar-se ca-
pitular, delegant a l'ex-president de
ministres Papanastasiou que iniciés
gestions prop del general Pángalos i
l 'almirall Kajikyriahos per tal de
constiti) r un nou govern sense efu-
sió de sang.

Durant el dia tot l'exercit i tota la
marina va posar-se al costat dels re-
voltosos i abandonant tota negocia-
ció va entregarse de f in i t i vamen t el
poder al general Pángalos, el qua l
s'ha posat personalment devant del
govern establint tot seguit la prèvia
censura per a la premsa. El poble ha
romàs en act i tut expectant i no ha
participat en absolut en el cop d'cs-
tat el qual , fins a l 'hora present, no
ha ocasionat victimes

En totes èpoques i en

tot lloc, el pensament de

les ànimes meditdores

ha sigut mutiu d'escan-

dol.

ANATOLE FRANCE

La correspondència d'administració

de JUSTICIA SOCIAL, (girs, recia-

macions, canvis d'adreça), per que no
sufreixi cap retard, preguem es diri-
geixi a Marçal Badia, Creu Vermella, 23, REUS.

LA FLOR DE HAIG
Aquesta Cooperativa, la més

important de Catalunya, fa un
quant temps que ve manifestant-
se en un sentit altament simpà-
tic; sembla que l'animi un nou
halé de vida una força i un de-
sig d'encaminar-se vers les am-
ples vias del vertader cooperati-
visme propulsor de la societat
futura, la societat de justícia i
ben estar socials.

Hem de veure amb forta sa-
tisfacció el noble afany dels
bons companys que formen la
vella entitat barcelonina, perquè
creiem que a no trigar gaire
n'obtindran profitosos resultats.

Diem tot això a propòsit de
la gran festa que el dia 5 o si-
gui demà se celebrarà amb mo-
tiu d'escaures la Diada de la
Cooperació Internacional. «La
Flor de Maig» dedica aquest any
la festa au els infants i els con-
vida a un esmorzar i a unes ho-
res d'esbarjo en el magnifie lloc
de la seva Granja dg Sardanyo-
la. D'aquesta manera senzilla,
sense prèdiques que no entrarien
encara en els cervells infantils,
naixerà en els cors tendres de
la mainada l'amor a la Coope-
rativa.

Nens i nenes seran conduits
fins a la mateixa Granja des de
la casa Central i des de cada
una de les set Sucursals amb
que compta la «Flor de Maig»
amb òmnibus automòvils i no
cal dir l'alegria que aquest acte
tan simpàtic ha despertat entre
els petits futurs cooperatistes.

El pas de la imponent carava-
na pels carrers de la ciutat i per
la carretera que porta a la Gran-
ja així com tota la festa serà
filmada per una important casa
de pel·lícules.

Es clar que s'han pres totes
les mides per a que resplendor
i l'alegria de l'acte no siguin tor-
bades pel més petit incident.

JUSTÍCIA SOCIAL ha sigut
convidada a presenciar i a pen-
dre part en la festa i promet
asistir-hi.

L'iniquitat econòmica és
la més irritant, però no la
única iniquitat social que
s'ha de combatre. Per
tan, el Socialisme deu a-
tacar tots els mals socials
i morals, i posar fi, no
sols a l'explotació de
l'home per l'home, a to-
tes les apreciacions i ini-
quitats religioses, fami-
liars i polítiques, sinó
també a tots els egoismes,
a totes les dureses moles-
tes i, en conseqüència a
tots els sofriments evita-

bles.

BENET MALÓN

[on toten aiuto dopai a la nostra obra:
I Suicrmnt-voi a JUSTICIA SOCIAL pel termini mel llarg posait le. Aixi

simplifiqueu la nostra feina adminiítrativa i ens aporteu quantitats en
el moment que ens són més necessàries.

II Exigint que al quiosc o lloc de venda de periòdics on tingueu costum
de comprar-ne tingui JUSTÍCIA SOCIAL puntualment cada dissabte.
£1 nostre periòdic es publica amb regularitat absoluta.

Ili Interewant-vos per a que els venedors fixos exposin JUSTÍCIA SOCIAL
en lloc ben visible, i demanant el nostre periòdic als venedors ambulants.

IV Comprant setmanalment uns quants números i revenent-los entre els
vostres amics i companys de treball, augmentant cada setmana aquesta
diitribució amb un exemplar més.

V Cercant nous suscriptors.
VI Procurant que les Associaclon, entitats, cooperatives, barberies, bars,

etc. freqüentats per vosaltres, tinguin sempre JUSTÍCIA SOCIAL.
VII Remesant els números lleigits, que no volgueu col·leccionar, ais vos-

tres amics de fora, recomanant-los Patenta lectura i suscripció.
VIII Si viviu fora de Barcelona, constituint, amb petits nuclis d'amics, «Co-

mitès propagadors» de l'ideari de JUSTÍCIA SOCIAL per a fomentar la
seva difusió.

IX Organitzant entre els vostres companys suscripcions per ajudar a l'obra
de JUSTÍCIA SOCIAL 1 remesant-nos mensualment les quantitats re-
captades, i

Cooperant periòdicament a la suscripció oberta par a ajudar JUSTÍCIA
SOCIAL en la mesura, gran o xica, de lei vostres possibilitats. Pensou
que moltes aportacions modestes poden sumar nna gran quanti tat .

dufífeía
JocioJ

SETMANARI SOCIALISTA
2 . a è p o c a

CIÈNCIES - LITERATURA - ARTS

REDUCCIÓ:

[arrer de Guardia, lUral-BARCELONIl
ADMINISTRACIÓ:

Marcial Badia, treu Vermella, 23.-1EOS
REDACTORS i COL·LABORADORS.

Gabriel Alomar - Serra í Moret
Josep Comaposada - Alfons Ma-
seras - Dr. Aguadé Miró - Cristò-
for de Domènec - J. Carner Ri-
balta - J. Llorens i Artigas
Dr. E. Mira - J. de C. Serra Ràfols
Dr. Joaquim Xirau - Francesc X.
Casals - "Apa„ - Rossend Liâtes
Dr. Muntanya - Francesc Vilado-
mal - Sara Llorens - Manuel Galés
"Galdric,, - Màrius Vidal - Ferran
Cuito - B. Farré - Josep Ricart I
Sala - Manuel Escorza - Dr. J. Es-
tadella Arno - J. Recasens i Mer-
cadé - Rafael Campalans - Fran-
cesc Gandia - Dr. Josep Amorós
Emili Saleta - "Shum„ - F. Caña-
das - Josep M." de Sucre - J. Rou-
re I Torrent - Manuel Alcântara l
Gusart - Dr. Cosme Rofes - Ignasi
Iglesias - Roc Guinar! - Puig Pu-
jades • Joan Fronjosà - Balagué
Baró - R. Ràfols Camí - Jaume
Cardús - J. Duran i Guardia - Joan

Forment.

REDACTORS-CORRESPONSALS
Albert Schneeberger - Rafael Ra-

mis, França
Joan Comorera.—Argentina
Carlota Goteres.—Xile
René Lyr.—Bèlgica
Roberto Manrasi.—Itàlia
Dr. Andrés Ovejero.—Madeid

PREUS D'ABONAMENT:
Catalunya i Provindes:

Trimestre, 2'50 ptes. - Mig any, 4'50 plet.
Un any, 8 ptes.

Estranger:
Mig any, 575 ptcs.
Un any, 10'50 ptcs.

JUSTÍCIA SOCIAL és l'únic periòdic
socialista que es publica a Cata-
lunya. Teniu el deure d'ajudar-lo.

SUSCRIVIU-VOS-HI
personalment a la redacció o a
T administració, o bé trametent
Timport de Tabonament a ¡'admi-
nistrador, amb segells de correu,

gir postal, etc.

Preguem als nostres

suscriptors per trimes-

tres se serveixin reno-

var llur suscripció.

!ÍÉt!
Buenos Aires.—]. W. D. Rebudes

per conducte del Sr. C. Riembau, 56
pessetes paquets M. C. Q. fins el n.° 74.

Oraus.—]. L. R. - ídem 2'50 pesse-
tes per un trimestre suacripció.

Barcelona.—F. M.—ídem 0'50, per
dos ex. Mercès.

Ceuta. —J. F.—Remeso periòdic adre-
ça indicada. Us e! remesaré no obstant
directament durant unes setmanes. Ja
em direu si, per fi, el rebeu.

Alella.—A. P.—Tramés els nombres
que no haveu rebut. En efecte, no sé
per què se us havia donat de baixa.

Poda.—P. V.—Rebudes 19'20 pesse-
tes paquets n." 87. Acceptat el corres-
ponsal que proposeu.

Roda,—R. C.—Conforme amb el que
m'indiqueu, us remeso el paquet.

Sitges,—P. C,—Rebudes 40 pesse-
tes paquets n.° 85

Oirona.—M. P.—Rebudes 60 pesse-
tes 40, paquets n.° 87; 7'60, 25 «Aquest
diantre de Sabatots»; 4'50, susc. S. D.
novembre; 7, susc. Ateneu Maig 1926.

Falset.—]. S.—ídem 7'80 pessetes
paquets n.° 87.

No servirem cap sua-
cripció que no vingui
acompanyada del seu
import.
ftu^,^má»^*i~ii»i¡iímm*iim&&»»^-mm&míuumHm
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