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

GABRIEL ALOMAR

Apartat íe Correus, 757 • BARCELONA

No som neutrals
Recordeu aquella còmoda neutralitat dels pobres d'ànima,

durant la gran guerra?—"A mi tant se me'n dona dels uns
com dels altres!»—Lo qual encubría en el fons, una vergo-
nyant actitut germanófila.

Molt me temo que ara es repeteixi, aplicada a la lluita es-
piritual espanyola, aquella tèrbola dissimulació. Quan una
persona us digui:—«Es clar! Teniu raó! Però el que. abans
hi havia era tan odiós! Ha estat un bé tan evident la caigu-
da d'aquell règim! Jo no soc dels uns ni dels altres»—podeu
assegurar que us trobeu davant d'un adepte de l'actual si-
tuació. Per timidesa d'afirmar rodonament la seva adhesió,
voldria dissimular-la en forma negativa, desjectant el vell.
Cal sortir a camí an aqueix equívoc perillós.
' Una situació política pot ésser enrunada per un acte de
força. Però si aqueix acte de torça no és el braç executiu al
servei d'un sistema d'idees francament advers al sistema que
combat, com una rivalitat exposada davant el poble per a
que el poble esculleixi, aleshores no és més que la sustitu-
ció d'una ideologia per un autoritarisme; i té, naturalment,
les qualitats anexes a tota exaltació pura i simple del poder
personal. Té d'ésser incompatible amb totes les institucions
on se fa efectiva la responsabilitat del governant- davant el
poble (Parlament, Premsa, etc.) Inverteix l'ordre en quant
a l'origen del Poder, perquè no el reb com una delegació
del poble, sinó que l'imposa al poble sense cap excusa jurí-
dica.

Ara bé: és possible, a un esperit lliberal, la neutralitat da-
vant aquesta l luita de formes polítiques? Hom pot dir, en
aqueix cas, arronsant les espatlles: Jo no soc dels uns ni
dels altres?—De cap manera. Si a un sistema orgànic, cul
pable d'haver-se negat a sí mateix, li oposeu una força ex-
clusivament negativa, no feu més que empitjorar els defec-
tes, o sia les manques i negacions del sistema enrunat.

. Sens dubte, en la situació espanyola actual hi hagué un
moment inicial de negació, o destrucció de lo passat. Ad-
metem que certs esperits simplistes quedessin enlluernats en
quant a la valoï històrica d'aquella jornada, i no en sabessin
preveure les inevitables conseqüències. Però ja ta temps que
h em entrat en lo que en diríem període afirmatiu o construc-
t iu de la nova modalitat. I ara ja no és lícit a un esperit lli-
beral proclamar-se indiferent entre les dues formes.

Dic això, sobretot, pensant en lo que ja constitueix un tò-
pic en boca dels nostres camarades, els socialistes de parla
castellana. «No som dels uns ni dels altres»—clamen als
quatre vents. Però, en primer lloc, equiparar els uns i els
altres quan els uns estan aniquilats i els altres triomfen, és
evidentment afavorir la situació d'aquests altres, ja que se'ls
iguala en l'impugnació.—Se'ls iguala? Ni tan sols això, per-
què ara és impossible combatre els altres amb la mateixa
llibertat amb que hom combatia els uns. Més encara: hom
arriba a acceptar amb els altres contactes (no goso dir co-
operacions) que no eren acceptades amb els uns...

Nosaltres necessitem dir una sola cosa. No érem dels uns;
pero ara no tenim altre pensament que l'oposició més abso-
luta als altres. La sola idea d'una comparació amb els uns
enterboleix per a nosaltres, la clara situació en que ens afir-
mem davant els altres. I veieu: nosaltres, qui vàrem fer un
un dia la Solidaritat Catalana en circumstancies consem-
blants a la d'avui, i no vàrem mirar la condició ni la histo-
ria de certs aliats nostres; nosaltres, qui fórem francófils en
la gran guerra, sense pensar en la historia y condició de la
Rússia zarista, aliada amb Occident, fins ens sembla que per
a un fi de restauració de llibertat i civilisme acceptariem to-
tes les aliances.

Gabriel Alomar

LA FINESTRA
O B E R T A
EL SENYOR RECTOR

ÉS UN CA V ALLER
«

Ha mort a Vigo, essent
director de la Companyia de
Tranvies de aquella ciutat,
l'enginyer i culte escriptor
anarquista Ricard Mella,
home d'un gran cor i d'una
gran intel·ligència. Tota la
ciutat acudi a l'enterrament.
I Màrius Aguilar en comen
tar aquest fet en un diari
barceloní i considerar la po-
sibilita t de que la majoria
dels que formaren aquella
manifestació de dol no com
partissin les doctrines del
mort, ha remarcat que ells
haurien pogut dir—com di
gué Anatole France als qui

Conferència Serra i Ttìoref
Jìquesf vespre, a les deu de la Defila, amb motiu

d'inaugurar-se la biblioteca de la Coooperativa 'El Re-
llotge*, carrer de Borrell (entre Hosselló i Córcega), En
Ttlanuel Serra i Tiloref donarà una interessant conferèn-
cia sobre el nou esperit de la cultura.

Essent aquest el darrer acte públic en aue pren parí
e f nostre amic, en aquesta ciutat, abans d'empendre el
seu viatge a l'TIrgentina, l'anunci d'aquesta conferèn-
cia f)a despertat forta especiada, i és segur que l'acte
es veurà extraordinàriament concorregut.

estranyaven que a desgrat
de les seves idees tingués
tractes amb el rector del po
ble on estiuejava—«e's que el
rector és un cavaller». El
mateix escriptor ha de cons
t atar, pero, que individus
com i Azor in, que durant el
temps de les sèves veleitats
anarquistes pogueren just-
preuar el talent i la noblesa
de Ricard Mella, no han
tingut pel seu record ni una
paraula cordial.

Pero es que Anatole Fran-
ce podia pensar que «el rec-
tor era un cavaller», pero es
possible que'el rector no pen-
sés el mateix d' Anatole Fran-
ce, i és segur que, encara
que ho hagués pensat, no
hauria firmat aquesta decla-
ració. 1 es també que a Ana-
tole France, home d' idees so
cialistes dir que en determi

nat poble hi havia un rector '
que era un cavalier, no el
perjudicava; i en canvi al
rector, dir que Anatole Fran-
ce era un cavaller, li hauria
valgut, si res més no, una
mala nota en la seva carre
ra, i al marge del seu expe-
dient personal una ma supe-
rior hauria posat, en llapis
vermell, com un senyal d'a
1er ta: «imprudent en els seus
judicis». Aquesta nota es la
que s'ha volgut estalviar el
senyor Azor in perquè no li
fes malbé la carrera.

Es condició dels homes
d'esquerra, el tenir una ne-
cessitat gairebé fisiològica
de fer justicia a l'enemic. I
això que pot ésser una gran
virtut moral, és un greu de-
fecte tàctic. Perquè no hi ha
reciprocitat. I mentre els
prestigis conservadors tro-
ben una aclamació unánim
de llur valer, els prestigis lli-
berals han de cuidar, sem-
pre, de no restar asfixiats
per la zona de silenci que el s
elements reaccionaris creen
a llur entorn. Obstinar-se,
doncs, en aquesta galante-
ria, resulta ja fer un paper
una mica trist. V al més pen-
sar que els homes de talent,
reaccionaris, son—precisa-
ment perquè tenen talent —
els pitjors enemics de la lli-
bertat. I combatre'ls com a
tais, en vida i en mort, per-
què la comèdia de la pietat
i la generositat a l'hora de
la mort només la representen
els qui tenen por que i ànima
d' En Rosega sebes els vagi
a trencar el son.

Seixanta mil persones diu
que anaren al enterro de l'a-
narquista Ricard Mella. Diu
que hi anaven inclòs els ele-
ments conservadors de Vi-
go. Amb quin gust devien
anar-hi!

Atret.

Sopar de cornial
al company

Serra i Morel
Amb motiu del pròxim viatge

a l'Argentina, del nostre com-
pany estimadíssim en Manuel
Serra i Moret, un grup d'amics
volen dedicar-li un sopar de co-
miat el qual, per voluntat ex-
pressa d'En Serra i Moret tin-
drà un aire purament fraternal,
llevant-li qualsevol aspecte d'ho-
mcnatge. Això dels homenatges
està un xic desacreditat i el nos-
tre company en pot prescindir
perfectament.

Els amics que vulguin inscriu-
re's al sopar poden comunicar-
ho a En Josep Casals, Calabria,
201, 2on. 1.a, com més aviat mi-
llor í se'ls enterará del lloc í
condicions.

j La data d'aquest sopar ha
estat fixada pel 29 de l'actual.

Un crlsílà exemplar
Fa un parel l o tres de mesos

que aparegué el primer número
d'una revista fi losòfica catòlica,
« C r i t e r i o n - , de la qual n'és l 'àni-
ma el Pare Miquel d'Esplugues.
En aquest número , el Pare Miquel
d 'Esplugues resumia el que ha
d'ésser la revis ta i inv i tava a col-
laborar-hi a tots els filòsofs cata-
lans; entre aquests filòsofs hi ha-
via En Cristòfor de Domènec i En
Joan Creixells.

«Exclosos?—deia el P. Miquel
— Ningú absolutament, l levat d'a-
quells que s'excloguin ells matei-
xos declarant se incompatibles
amb aquestes normes »

El dia 4 de juliol, En Josep Ma
ria Junoy dedi ta un art icle de «La
Veu de C a l a l ú - . y a > a elogiar «Cri -
terion» i, sobretot, la seva llibera-
litat en inv i t a r a col·laborar a Joan
¿ttixt'tli-, aciisüà, i a Crísioíor i le
Dómente, t 'rancament anticrislià.
Aquestes eren les seves paraules.

Efec t ivament , és una l l ibera l i -
tat, una bella lliberalitat.

Però, «El Diar io de Lér ida>, pe-
riòdic catòlic, del dia 8 de jul iol ,
s 'esgarrifava d a v a n t d'aquesta in-
vi tació del Pare Miquel d'Esplu-
gues i d'aquest elogi de Joseg
Maria Junoy. Demana que es posí
en clar si Joan Creixells és acris-
tià i si Cristòfor de Domènec és
anticristià. Si ho són, no poden
col·laborar tn una revista catòli-
ca; si no ho són, hi poden col·la-
borar.

Quina mesquinesa! Ells no vo-
len saber quu « C r i t e r i o n « abans
que catòl ica és f i losòfica. La ig-
norància de la gent de «El Diario
de Lér ida« ja demostra qui són.
Ningú no ignora —el l mateix n'ha
fet man i f e s t a t i ons — q u e Cristòfor
de Domènec és f r ancamen t anti-
c,istia; i per veure l 'acr is t ianisfne
de Joan Creixells, només cal lle-
gir- lo.

Nosaltres l loem l'acte de l l ibe-
ra l i ta t del P. Miquel d'Esplugues
i el presentem a la gent de «El
Diario de Lérida» com a exemple
de veritables cristians —entengui 's
bé, de veritables cristians, no d'a-
quests cristians que corren, avui
dia. I en aquesta matèria nosaltres
no som pas gens sospitosos; però
tothom que professa de bona fe
un ideal i l 'estableix damun t d 'una
base de generositat, ens ha d'és-
ser simpàtic.

\ Cornet doo
heterodoxes

El regidor
—A Manel B. l'han f et regidor.
—A Manel B?—Qui t'ho ha

dit, ell o la dona?
-Ell.

Si és així, no ho creguis.

Brand.

L A P R E N S A O B R E R A

Una opinió interessant
i autoritzada

Amb la mesura que ens dicta la nostra conscièn-
cia d'homes ideallstes, des del primer dia que lluitem
per eleva el nivell en que s'ha portat el debat del pro-
blema obrer. No ens hem cansat ni ens cansarem mai
d'aixecar la nostra veu contra l'ambient caòtic i tèr-
bol de que s'ha volgut rodejar les aspiracions més
justes, convertint-les en ambicions pinxesque i en ri-
valitats testiculars. Hem dit encara que l'actuació
de la nostra organització obrera en aquests darrers
temps ha estat fonamentalment equivocada, com ens
ho diu el seu resultat, que no ha estat altre que el de
desvetllar una repulsió moral funestissima contra el
sindicat.

Avui, ens ¿s grat de reproduir aquestes paraules
per encapsalar un editorial aparegut en el número del
7 d'agost, darrer de «.Solidaridad Obrera» de Gijón,
que ve a confirmar plenament les nostres exclama-
cions. Cal que advertim que l'indicat confrare és l'or-
gue oficial de la C. N. del / . La seva autoritat dona,
per tant, un aspecte molt interessant u la qüestió.

Rectificar en marcha
«Todos los compañeros

que estudian y se preocupan
seriamente de la marcha de
nuestra organización sindical
meditan hoy, en la forzada
quietud a que se ven sorneti •
dos, en las causas de la cri-
áis sindical de la C. N. T. y
de sus meditaciones prodú-
cense criterios de «mea cul-
pa», propósitos de enmienda
y rectificaciones saludables...
si se llevan a efecto.

No podemos negar que
«algo habfa podrido en Di-
namarca» y hemos de tener
valor de poner las llagas al
sol para que sus vivificadores
rayos las curen.

Los sindicatos de ramo o
de industria no sólo no han
fracasado como creen muchos
enemigos de la C. N. T. sino
que aún no demostraron toda
su eficiencia. Su actuación
fue intensa pero breve; y esa
intensidad no permitió una
afirmación, un asentamiento,
una labor menos tumultuosa
y más profunda que hubiere
• lado la suficiente consisten-
cia a una obra hecha de im-
provisaciones. Se estaba en
continuo ajetreo, todo que-
daba en eshozo, en plan; no
se terminaba nada. Vivíase
un período de nerviosismo,
de movimiento. Nada se me-
ditaba, todo era acción. Pa-
recía como si se acercase al-
go inevitable y muy próximo
que nos iba a coger despre-
venidos y para lo cual era el
continuo traj inar. Y ese algo
en que creían muchos ciega-
mente era la Revolución So-
cial, que se acercaba a pasos
agigantados y llegaría de un
día a otro.

Esbozos eran pues, los
grandes sindicatos; esbozos
las campañas de propaganda;
esbozo fue y no otra cosa el
Congreso del teatro de la Co-
media...

Más, al fin y a la postre, no
fue eso lo peor; lo peor tué
que a la declaración de los
principios federalistas seguía
una práctica de desenfrenado
centralismo; a los cantos li
bertarios respondía un auto
ritarismo de cuartel. Se s in-
dicaba a los reacios a g^rro-
tazos, porque no había tiempo
de convencerles y luchaba
mos contra el atropello de los
poderosos; pero rt la omni-
potencia del Sindicato no ha-

bía débil personalidad quii se
opusiera sin ser arrollada.

A las razones que no con-
venciesen a los apresurados
se contestaba con los miles
de votos. Cuando alguirn de-
cía «¡cuidado!»; cuando se
hablaba de principios, de
idealismo, una sonrisa con-
iniserativa plegaba los labios
de la mayoría y el dicterio:
« r e f o r m i s t a » circulaba de
grupo en grupo.

Y aún hubo cosas peores;
se alentó a los recién llega
dos que «los tenían bien pues
tos» se apar tó a los viejos
mili tantes, «por gastados» y
se respiró un ambiente de
dictadura proletaria contra
los proletarios.

Claro que todo ello eran
males que se hubieran podi
do curar si la represión fero/
nos lo hubiera permit ido.
Porque teníamos vital idad su-
ficiente para deshacernos de
aquel sarampión, y autoridad
moral bastante sin necesidad
a esperar a que, tristemente,
el tiempo nos diese la razón.

Aún estamos a tiempo y
podemos racti t ìcar; ahora que
sin caer en el contrario peca
do de aquellos tiempos: em
picarnos en confesar culpas
pasadas, pensar en corregir
nos y dejar que sigamos des
organizados. Es necesaria una
labor de conjunto equi l ibrar-
lo lo práctico con lo teórico.'

Y si esto que hemos dicho
hoy levanta protestas, nos
alegramos; y si se nos de-
muestra que estamos equivo-
cados, también. Tinmos la
piedra sin ocultar la mano;
aplicamos el cauterio donde
oreemos está la Haga; si da-
mos en sano porque no hay
mal, mejor para todos. Nues-
tro propósito, aunque nos
hagamos antipáticos, es «me-
neal lo».

Podemos rectificar y recti-
ficaremos. Organizaremos los
grandes sindicatos, desterran-
do de ellos lo nocivo y pro-
curaremos correr menos; pero
mirando si pisamos terreno
firme.

Señalar el mal ya es corre
girlo».

\

Es no error de crear« que
la violencia es p«t acabar
sensé la violencia.

fl. K. CHESTPIW
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L'EXPLOTACIÓ DE N E G R E S
Un d'aquests dies de calor in-

soportable, vaig cercar un poc
d'alleugerament a l'altura del
Tibidabo. L'atmosfera estava
carregada de boira i donava bo
de passejar sota el vent i un sol
esmortuit.

De sobte, em ferí les orelles
una música inharmònica i mo-
nòtona . Uns grans cartells
anunciaven que al parc natural
del Tibidabo hi havia instal·lada
una tribu de negres fulahs. Tot
passejant vaig anar acostant-
m'hi; a mesura que caminava,
aquella musica es feia més ei-
xordadora i insoportable de tan
inharmònica. En trobar-me da-
vant del clos de la tribu, no vaig
poder resistir la temptació de
comprar una entrada i entrar-hi.

*
* *

Vaig romandre una bona es-
tona entre aquells homes afri-
cans del maciç de Futa Djalon.
El germà del cap de la tribu
m'acompanyava.

Els fulahs són una gent intel-
ligent, intelligentissima com tot-
hom que té com a principal ma-
nera de viure l'instint. Homes
fàcilment adaptables, parlen a
la perfecció, a més a més del
senegalès, que és la seva llen-

Ï
ua, el francès; un marrec de
4 anys, fill del cap de la tribu,

ha après bé l'espanyol amb els
tres mesos que són al Tibidabo
a desgrat de continuar-hi la se-
va vida selvàtica i de trobar-se
a Catalunya. Són gent destre en
tota mena d'habilitats i de tre-
balls de paciència, com joieria,
art tèxtil, joguineria, etc.

Aquests homes duien al Futa
Djalon la seva vida rudimentà-
ria, mancats de tota cultura i
progrés. Ara passejen la matei-
xa vida per les capitals euro-
pees.

Què deuen els fulahs a la ci-
vilització, a això que en diem
civilització? Que se'ls tracti com
a bèsties!

S'ha abolit la propietat sobre
els homes, s'ha blasmat de l'ex-
plotació de negres. I què han
fet els blancs que mostren
aquests fulahs pel món, sinó ex-
plotar-los, equiparar-los a cose|S
com feien els antics amb els es-
claus?

Veu's-aci una de les majors
indignitats, i és tolerada. Veu's-
ací com els ciutadans contri-
bueixen a aquesta explotació de
semblants seus-—i, me'n pene-
deixo, jo mateix hi he contribuït
amb la meva visita i amb la me-
va pesseta d'entrada.

Aquests blancs que han con-
viscut amb ells al seu propi país,
que han entrat en tractes amb
ells, són uns vergonyosos i
menyspreuables negrers. En lloc
de cultivar la intel·ligència na-
tural d'aquests homes, han ex-
plotat la seva incultura; en lloc
de dur-los el progrés, els han
dat consciència de la seva igno-

rància fins ara inconscient; en
lloc d'ensenyar-los la bellesa
de la llibertat que gaudien, els
han fet rsclaus. í aquests blancs
ganduls i cínics viuen a espat-
lles d'ells, donant-se la gran vi-
da per les principals ciuiats del
món.

Aquests homes fulahs no han
civilitzat la seva vida, sinó que
continuen en el mateix viure,
rudimentari i selvàtic, de quan
es trobaven a aquella regió
muntanyosa de l'Africà occiden-
tal, i en canvi han oblidat què
cosa és el treball i han tingut
consciència que ells no tenen
res que veure amb el progrés
del món. I se'ls ha ensenyat a
no volguer civilitzar-se i a no
volguer treballar. I, encara, se'ls
ha- ensenyat aquesta gran im-
moralitat que és el demanar ca-
ritat, perquè tots els blancs que
•han trobat arreu on anat són
prou immorals per donar-los-hí
una moneda—la més petita que
existeix—quan ells els demanen
diners.

De la vil·la civilitzada només
n'han agafat tota la grandiosa
part perniciosa; de la parí bona
que té, del progrés, res. Han
trobat maliciós un pit nú, i les
seves dones s'han tapat les sí-
nes; han gustat la vida de caba-
ret, car fa dos dies els vaig veu-
re entrar a un d'aquests cataus
de la Rambla: han vist el què
és l'almoina, i han parat la mà;
han donat valor a les coses su-
pèrflues...

Quan s'acabarà aquesta ex-
plotació de l'home per l'home?
Per la gent de cor generós no
existeix el problema de les ra-
ces; els homes tots són iguals,
a desgrat dels colors, dels paï-
sos i de les classes socials.
Veu's-aci un altre aspecte de la
nostra tasca, companys. Per im
plantar la igualtat i la llibertat
humanes, cal que no solament
emancipem a 1 obrer, sinó tam-
bé que alliberem el pobles es-
claus d'un Estat—la Rússia so-
viètica ho ha predicat enèrgica-
ment—, i que no tolerem aquest
esclavatge tan material com
l'existent abatis de la doctrina
de Jesús de Nazareth, d'aquest
Jesús llibertador que no hi ha
cap cristià que conegui.

J. Roure 1 Torrent

un Idealista mort

Ricardo Nella
Després de la mort d'aquest

home tan espiritualment sel·lec-
te cap comentari podriera fer
millor qu.e el que li ha dedicat
l'escriptor Màrius Aguijar i que
ens plau de reproduir en part.

«Ha muerto, en Vigo, Ricar-

do Mella. En la generación ac-
tual, incluso en la obrera, esté
nombre resbala, sin dejar estela
de meditación de cordialidad, y,
sin embargo,Ricardo Mella hace
treinta años tuvo una jerarquía
intelectual. Li tenía hoy, pero
él se recluyó en sus estudios, y
sus ideales ya no seducían a los
corazones de veinte años. El
anarquismo había pasado de
moda.

Porque Mella era anarquista,
densamente anarquista. Para
los turiferarios y los actores de
la violencia, para los energúme-
nos de la revuelta,para los anal-
fabetos sembradores de los lu-
gares comunes revolucionarios,
para el anarquismo fanático,
sectario y agresivo, en fin, Ri-
cardo Mella tuvo siempre un
dicterio y una fldgelación».

«Recluido en Vigo, iba escri-
biendo sus libros y sus artícu-
los con una insistencia de doc-
trinario terco. Algunos de sus
folletos—de sus ensayos, diría-
mos hoy—, «La coacción mo-

ral», «La bancarrota de las
creencias», «Lombroso y los
anarquistas-, consiguieion an-
chas zonas de difusión. Ramiro
de Maeztu discutir con él, y Ri-
cardo Mella demostró, entonces,
más fuerza dialéctica. Bien es
verdad que Maeztu estaba con
sus veinticinco añoí, on el pe-
ríodo lírico y nietzcheano. Me-
lla, poseía un sistema y Maeztu
no contaba más que con frases •.

«Tras su féretro han seguido
'60.000 personas. Y es que la
mayoría de esas personas que
serían conservadoras, o que no
participarían de las doctrinas
del muerto, dirían de él, lo que
Anatole respondió a los que le
interrogaban, extrañados, por
su amistad con el cura del pue-
blo donde veraneaba: -Es que
el cura, «e'est un monsieur«.

Ricardo Mella, también, era
un señor, aún cuando no s¿ ha-
yan acordado de él ni Azorín,
ni Baroja, ni Julio Camba, ni
etc., etc.—M. A.»

Els ulls d'En Salvaí-PapasseU

RECORDEN-NOS DELS PRESOS
No res més trist que la situació dels que per haver treha

Hat pel bé dels seus semblants es troben sofrint presó gover-
nativa. Ells, que tant han fet per la gran massa assalariada a
ti de que tragués aquesta el màxim profit del seu treball, es
troben dins les presons, sense que els que tant els hi devem
fem res per a fer-los menys pesat llur cautiven. Es vergo-
nyós, per nosaltres, l'abandó en que tenim als que per mitjà
de la paraula, de la ploma i de la seva abnegació i esperit de
sacrifici, ens feren adonar de l'explotació de que som vícti-
mes, logrant amb la seva eloqüència i perseverancia unir-nos
i conseguir millores en les condicions del nostre treball.

Recordem obrers que els que pel bé de tots nosaltres es
troben privats de llibertat, la majoria d'ells tenen familia i els
que es troben en aquest cas, a més del calvari de la presó,
sofreixen moralment per la situació de llurs famílies, que
mancant el pare, el f i l l o el germà es troben en la misèria.

Es precís espolsar aquest indiferència. S'impfosa fer quel-
com pels nostres germans presos. La necessitat és molt gran
i ja que res no podem fer per alliberar-los procurem ajudar-
ios d'altra manera, puix malgrat les restriccions, si resta
quelcom d'aquell esperit de solidaritat que tan arrelat sem
blava en el cor dels obrers d'aquesta terra, podem fer molt
pels companys que estan entre reixes.

No arribem a compendre quin fi es persegueix amb aquest
afany de volguer tenir tancats ets nostres companys, tota
vegada que el que s'anomena tranquilitat pública, no podria
ésser en lo més mínim pertorbada amb l'alliberament dels
que tant interès hi ha en tenir-los empresonats, com tampoc
res hauria d'arriscar d'ésser capgirat el régirn actual, puix
sovint ens assabenten, els que dirigeixen la vida del país,
que jamai s'havia vist l'Estat tan sòlid ni tan ajudat per l'opi-
nió pública com actualment.

Bo seria per ells mateixos i altament beneficiós pel país
que els que avui governen l'Estat espanyol alliberessin als
nostres companys i fixant-se amb el que han fet les nacions
que van a l'avanguarda de la civilització del món, abolissin
d'una vegada aquesta absurda i tradicional llei de les de
tencions governatives, que és del tot estèril.

Miquel Vllaglné«

Dintre la penombra d'aquell quar-
,to interior de la ciutat vella, els ulls
den Salvat-Papasseit bril laven, cre-
maven.

Com més avançava la malalt ia ,
com més el seu cos s'anava apr imant ,
com més les seves forces s'esllan-
guien, més bri l laven els seus ulls.
Tota la seva vida es concentrava en
ells. Par lava arnb dif icul ta t , a batze-
gades, es cansava tot seguit, tenia
que respirar profondément, per a
pendre aire; en freturejaven tan els
seus pulmons per a viure que no vo-
lia par la r peí a no malgastar-ne.
L'escoltar l ' amoïnava; el marejava
l'atenció que tenia de posar en la
conversa. Dintre la cambra era el si-
lenci l'hora més plaenta f dintre el
silenci el respirar fadigósdel ma la l t !
l'espurneig dels seus ulls eren l 'úni-
ca nota de vida. I aquella lluïssor ho
regirava tot, es c lavava a totes les
coses, homes i objectes. Ho il · lumi-
nava tot; tot el que al l í vivia, tot el
que es movia: tot el que reposava,
bril lava sota els u l l s d'en Salvat-Pa-
passeit. Estàvem segurs que la ni t ,
dintre la fosca més espesa, els ulls
de l 'amic brillaven portant claror al
seu entorn

I com més s 'aprimava, més els
seus ulls s'engrandien, com si anes-
sin devorant la carn que els envol ta-
va, com si tota la malaltia fossin els
seus ulls, llànties vivents que per a
conservar l lur claror 1 l lur foc anaven
cremant el greix i la carn del pobre
malalt.

I és que aquells ulls febrosos, es-
purnejants, havien esguardat tan fre-
nètica la vida, n 'havieu copçat tanta
de vida dintre d'ells! Eren com els
d'un infant que per primera volta
s'encara amb l'Univers. En Salvat
renegava de tota experiència passa-
da. Volia ésser ell sol qui descobris
la vida. No H valien l'herència de
pensaments ni d'imatges dels avant-
passats. Volia ésser ell qui trobés el
sentit de les coses que viuen. No es
fiava del que en deien els altres ho-
mes. Per això els seus ulls eren com
dol finestrals oberts davant del món
Dos finestrals impertinents, inquie-
tants, que ho volien tafanejar-ho tot
per a revelar-ho tot.

Eren dos esborrancs, dos forats,
que s'havien obert en la boira espesa
que envolta als homes. Els homes
s'envolten d'un erotisme d'idees i de
representacions que van agombolant.
Això els hi fa més planer el viure.
Bis hi estalvia copsar ells les idees
i les representacions; van mastegant
lentament les que troben més a l'a-
bast de la seva boca, amb un cop de
llengua les arrepleguen i se les eros-
peixen. Es una delicia viure així;
molts cops ja les troben mig maste-
gades, molts cops fins mig païdes les
troben. Però tantes idees velles, al-
gunes en estat de descomposició, al-

t tres mastegaries i païdes cent voltes
I amb una fortor de suc gastric, altres
j carregades d'essències fortes com sor-
| tides del boudoir d'uni meuca, for-

men una atmósfera espesa, irrespira-
ble per alguns pulmons, molestosa
per alguns olfactes, Per això de tant
en tant s'obre una clariana 1 per ella
entra un diablo desvergonyit i rebec,
que comença a llençar renecs 1 a r iu-
re's d'aquelles Idees i aquelles Imat-
ges que corren adalerades en cerca
de la boca oberta on se llençaran
com mosca esbojarrada.

I aquell diablo desvergonyit, fa
l'efecte d'un home primit iu , de l'ho-
me primer, d 'un Daân sortit de !'an-
tropopitecus fa poc. Els demés ho-
mes són simis altra volta; viuen de
l'imltaclò i han tornat a perdre l'In-
tel·llgèncit superior, han retornat al
simi. Altra vegada per primer cop
s'enfronta amb el món un home que
el descubrirá i revelarà amb pens«-'
ment I amor d'home; un home que
H donarà un nou ri tme; que el nete-
jarà de boires pestilents; que l'es-
combrarà de coses immondes; que

' a m b fusta savonera li treurà la pega-
della i el deixarà net i pur.

Després de llegir an En Salvat—
com qualsevol altre avanguardista
d'empenta-totes les coses tenen un
altre sentit. Es que els hi ha caigut
la ronya que els segles W havien
deixat. I són noves perquè acaben de
néixer per a l'home. I els colors 1 la
l l u m són uns altres colors I una altra
l lum. I tenen fragància de coses de
Natura, han perdut aquella olor de
suor fermentada, aquella pudor de
cambra sense aire. Són fresques, són
alegres, tenen l'encant i U joia d'un
infantameli! .

Ve't-aqui perquè els ulls d'En Sal-
vat s'obtien com si volguessin des-
orbitar-se. Perquè anaven cremant
tot el greix, tota la seva carn. Eren
com dos teies per guiar als homes
per nous camins. I eren dos esclet-
xes per a sortir novament a plent
Naturalesa.

Cot de ReddU

Preguem als nostres
amics facin el possible
per seguir ajudant als
companys empresonats.

«o Si els companys
que han nodrit fins avui
les nostres llistes, no
poden prosseguir llur
col·laboració directa, te-
nen el deure moral de
recaptar nous donatius
entre llurs camarades
de taller,d'oficina o d'es-
barjo.

ECOS I COMENTARIS
Els lirismes del tealre u ric

Es torna a p a i l a r d 'o rga i . t t zar una
temporada de tea t re l í r ic català. Cal,
una vegada més, que no ens deixem
portar pel nostre en tus iasme sense
fre que tants castells en l 'aire ens ha
fet bastir.

Cal que pensem el que representa
una temporada de teatre I f r i c i en els
elements amb que s'ha de comptar
necessàriament. Si cont inuem obrant
a l'a lleugera i tractem d' improvitzar
allò que ha d'ésser f r u i t d'un llarg
est u J i 1 d 'un treball pacientno podem
després estranyar-nos del fracàs.

Pensem en la darrera experiència
portada a cap i amb les causes de que
la cosa no reeixís. No volgueu donar
la culpa al públic, perquè el públic
gairebé sempre té raó. Pensem més
aviat en els autors j en les obres.
Recordem que en aquella temporada
fora d 'un parell de les que s'estrena-
ren les demés h a v i e n de fracassar ne-
cessàriament.

Ara, com l ' a l t ra vegada, es tracta
d'organitzar la temporada a base de
les obres del mestre Morera, I mal-
grat tot el prestigi d'aquest músic,
podria ésser que ara , cum l 'al tra ve-
gada, l'èxit no fos massa brillant.

No pretenim discutir els mèrits del
mestre Morera pel qual sentim una
admiració Il · l imitada. Res no pr iva ,

però, qu* aquest català , que tan ,ho-
nora el seu pafs i que ha escrit partí-
tutes immortals, no aconsegueixi en
el teatre líric popular aquells encerts
que en altres gèneres obté corn una
gràcia genial.

L'autor de «La Santa Espina» sent
l'obsessió del teatre i no es cansa de
insistir cercant que es repeteixi l'es-
crit d'aquella obra que H tu valgut
la celebritat. Tant de bo que el que
el mestre espera fos una realitat. De
totes maneres com que al -costat de
«La Santa Espina» hi han més d'una
dotzena d'obres del mateix autor que
no han t ingut pas igual for tuna, ens
sembla que en parlar d'organitzar
una temporada de teatre Úric s 'hau-
ria de pensar ademes en altres autors
i en altres obres.

HI ha un nom que podria ésser una
bona garanti« de reexir. Volem dir
l'Amadeu Vives; però no cal parlar-
ne mentre no desmenteixi amb fets
la seva total deserció.

Si no tenim, doncs, més elements
per organitzar la temporada que els
que s'han anunc ia t cal que anem una
mica en compte. En tot cas podria
preparar-se sense pretensions un ci-
cle Morera, d'un nombre compta t de
funcions . Tot menys pretenir que el
públic pagui una imprevisió fantàs-
tica i fien intencionada. Tot menys
pretenir que el públic vagi al teatre
invocant el patriotisme a so de tabals.
Aquest és un truc del qual ja hem
abusat prou.

El Cranc
Segons un savi alemany, si no s'a-

consegueix aturar els efectes d'aques-
ta terrible malalt ia pot venir un dia
que causi l 'extermini de tota l ' huma-
nitat.

Tenim els nostres dubtes pel que
es refereix a la ciutat de Barcelona.
Aquí sofrlm flagells pitjors.

Un és el de les aigües, perpètua-
ment infectades.

L'altre, la Companyia de l - f e r roca -
r r i l de Sarrià, a la qual l 'Ajun tament
vol donar un premi d'un gabadal de
milions.

Hi han encara altres flagells que
se'ns menjaran de viu en viu sinó
ens decidim a extirpar-los sense mi-
raments.

Per cranc, el nostre.

Vestir els despullats
El cardenal Maffi ha tingut una

gran idea. A la catedral de Pisa hi
han unes 'p in tures murals represen-
tant escenes bíbliques i mitològiques
en les quals les f igures, com és na -
tural , vesteixen a la moda del seu
temps. Es veu però que aquelles fi-
gures havien trobat la manera d'es-
talviar-se fe ina ; billant-se i desabi-
llant-se i, degut al clima temperat de
l'època i al lloc on vivien, la costum
més general era la d'exhibir comple-
tament nues les gràcies na tura l s .

A monsenyor això no li ha semblat
bé i ha ordenat que es vestissin con-
venientment tots els personatges mi-

tològics que han pres U catedr l'de
Pisa com si fos una p la t j a de moda.

El senyor Hèrcules, figura relle-
vaitt d ' u n retaule , ha estit ja proveït
d 'un bon trajo que en endevant 11
privarà d ' ins inuar excessivament la
seva m u s c u l a t u r a .

La senyora Eva, que ma lg ra t els
anys que fa que es va casar seguia
tan despulladeta, ha sigut obsequia-
da amb una magnifica «toilette».
Monsenyor podrà a f i rmar que ha re-
galat a la senyora Eva el seu «trous-
seau» de n ú v i a .

Dels altres personatges bíblics o
mitològics no s'en par la de moment.
Es veu que el que corria mes pressa
era vestir al senyor Hèrcules 1 la se-
nyora Eva, els quals no tenien en
compte ni la diferència d'edat ni l'es-
tament per ; comunicar-se les seves
gràcies.

I el pobre Adán, tan Inofensiu,
eternament enganyat .

La Jun ta de Dames que a la nostra
ciutat persegueix amb tan de zel la
pornografia pot pendre nota de l'or-
dre del cardenal Maffi. HI ha en al-
guns monuments I en el museu de
la nostra c iu ta t algunes f igures vesti-
des molt sumàr iament . Contra tots
aquests mascles apo l in i s i contra to-
tes aquestes venustes nud i t a t s cal
pendre un determini .

No hi h a u r i a com establir el trajo
ú n i c . A totes les matrones que mos-
tren un bust massa ubèrr im se les
podria proveir d 'una capa impermea-

ble i als cavallers se'ls podria vestir
amb un tern, com aquell tan decent
1 ben tallat de l'Anselm Clavé de la

j Rambla de Catalunya. Així s'evita-
; ria qualsevol lleugeresa.

j Per a desfer-se de la softra
On aneu , amic meu, amb aquests

dos melons tan grossos?
Mireu; la meva sogra que és ex-

traordinàriament goluda, em deia
ah i r que donaria mit ja vida per un
meló. Doncs bé, jo ni porto dos.

On bon sistema de vendre
Un bon home va a la sabateria i

compra un parell de sabates. Però
en el moment de pagar es dona
compte de que només porta vlnt- i-
cinc pessetes i les sabates en valen
quaranta .

— Que me les puc emportar? - pre-
gunta al dependent.—Demà pagaré
la diferència.

— No hi ha cap inconvenient.
Aquí teniu les vostres sabates.

Així que el client acabava de sor-
tir, el botiguer agafa el seu depen-
dent tot dient-li:

— Que sou boig, minyó. On s'és
vist de l l iu ra r un parell de sabates a
un home que no coneixeu i que pot-
ser no veureu més!

—-No t ingueu por, mestre—diu el
dependent, tot rient.—Ja tornarà, ja.
Que no veleu qne 11 he donat dues
sabates d'un mateix peu.

Economies
Amb perdó del Dr. Portalada.
Es conta que cl senyor Qarrigueta,

que es perdia de vista de tan .llest,
havent sentit a dir que hi havia un
metge que cobrava dos duros per la
primera consulta i un duro per les
segUents, es presenta a casa seva 1 li
diu:

—Bon dia, doctor; ja torno a éiser
aquí.

— Perdoneu—diu el metge--, no
recordo haver-vos vist mai.

—Si, sí; ja vaig venir la setmana
passada.

— Ah, si? Doncs no me'n recorda-
va. I bé, com us trobeu?

—No gaire bé, doctor,
I després d'exarrjlnar-lo, diu el

metge al seu client:
—Perfectament, ja esteu llest; con-

tinueu prenent el que us vaig recep-
tar la setmana passada. Són cinc pes-
setes, si us plau.

Deia Victor Inte
«Tota societat regular ha de tenir

per damunt de tot un dret sagrat i
armat; sagrat per la Justícia, armat
per la Llibertat».

Obrers: Sou petits per-
què esteu de genolls.

Redreceu-vosl
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Les lleíres i les diries
Una novella

Uf TORÍ« aní. per N. lier

Demanàvem novel·les. S'entau-
taulà un debat. Qui més, qui
menys, hi digué la seva. S'analit-
zaren les causes de la manca de
novel·la—sense precisar, d'una
manera vaga i general, en forma
de bell exercici literari.

Pels autors, mancaven editors.
Segons aquests, la culpa era dels
autors. A juí d'alguns, l'autor no
era prou re t r ibuï t i els llibres ca-
talans no es venien. Altres, scste-
nieri que la generació «sense no-
vel la», sentia la responsabilitat
del moment, i escriure una novel-
la equivalia a una aventura d'in-
calculables conseqüències.

Mentrestant es feien crides als
vint o trenta norrrs que, com a
més coneguts en la brega de les
lletres, podien fer una novel·la —la
nostra novel·la. I els vells novel-
listes, en bona fé, no hi eren gens
comptats. Un silenci de lluidissi-
tna omissió els eliminava del pú-
blic. No és que a mi em seduei-
xin.

«Una generaciósense novel·la!»
Era ¿«quest el títol que esqueia a
la vostra conferència, amic Riba;
però no era gens el que concor-
dava amb la realitat. El veritable
títol hauria estat: «La generació
que no ha pogut fer una novel·la».
1 esbrinar-ne serenament les cau-
ses.

Llavors, hauríem vingui en co-
neixement que aquella aparcucial,
pomposa i errada orientació cul-
tural que començà la seva actua-
ció allà per 1906; aquella obsessió
per les coses petites i els joiells
policromats; tot aquell encanta-
ment davant les velles, profundes,
confites, acubades i bagasses cul-
tures europees, eren el primer pas
cap a la decadència més prematu-
ra de t 'historia de la c u l t u r a d 'un
poble. *

Però, sortosament pels catalans,
la Catalunya «mental, compta amb
alguna cosa més que vint o t renta
noms bellament coneguts, gaudits
i apreciats—aquests il·lustres vint
o trenta noms, als que jo pregaria
precisament que no escrivissin
una novella, de no por tar - la cla-
vada com una espina en la matei
xa ànima. El que fan aquests vint
o t renta noms, és prou, i, en ab-
solut, excel·lent en llurs espècia- (

litats respectives. Així, al meu en- j
tendre, són aladivnlament quit is
d'imposar-se el deure de produir
una novel·la —perqué, apar que,
soltament, ens hern sentit, els ca-
talans, indecorosament represen-
tats en aquesta còmoda forma li-
terària d'al·ludir, bescantar o de-
fendre la vida.

Autors catalans! Podeu cantar
alegrement. Hi ha editors; es ve-
nen bé els llibres: ningú no posa-
rà fre, ni atenuarà tartufescament
vostres idees i concepcions. Que
avancin els dels darrers rengles,
joves o vejls, l'obra sota el braç i,

com es digué un dia—els ulls
arborata per la flama del geni que
il·lumina la solitud negríssima de
vostres vetlles! (En demanar no-
vel·la! novel·la! novel·la!—quasi
així com el públic de la plaça de
braus demana: cavalls! cavalls!,
cavalls!—no hi hauria la més an-
goixant de les peticions? No vol-
dria dir, en un ultimíssim anàlisi:
estem tips de perfeccions normals
i exangües -volem una obra, vo-
lem un autor que, amb regles o
sense, ens parli de la vida, de la
nostra vida, i ens la faci sentir,
tan miserable com es vulgui , però
digna d'ésser amada i viscuda?—
Que algú dongui la resposta).

Tot aquest introït , mica llarg,
segons sia el ritme de l'impacièn-
cia del lector, per a dir que, a la
fi, ha aparegut una novel·la, una

veritable novel·la, deguda a un
autor quasi de la generació sense
novel·la. Perquè «Història gris»
de Miquel Llor Forcada, és, amb
tot i els seus defectes, una novel-
l a — , la novel·la c talana d'ara
més grassa defalagueres fu tu r i t a t s .

No seré jo ara qui bombi des-
mesuradament les positives qua-
litats novel·lístiques de l 'autor—
tan bon amic meu. No. He llegit
l'original d'aquesta bona novel·la
fa més d'un any i mig. I potser
l'he rellegit. Si em perdés en una
credila d'adjectius eiicomiàstics
faria una triple malifeta: enganya-
ria al lector, a l'autor i m'enganya-
ria a mi mateix. Una de les més
nobles tares dels 20 darrers anys
crítics catalans, ha estat aquesta
inconsiderada vocació, aquest en-
tusiasme en proclamar genis a mi-
nyonets de 23 anys, que en altres
terres de més densa civilització
encara irien com qui diu a costu-
ra—la costura d 'un Inst i tu t d'es-
tudis Superiors—. Aquests famo-
sos estudis superiors eren, sense
base primària, una de les coses
més culturalment tartarinesques
del món. Però parlava aquell tris-
tament cèlebre Oran Sacerdot de
la Cul tnra—en el qual només uns
quants homes de veritable estudi
i veritable doloï no creien i tota
aquella menudalla de conillets de
la suficiència, ja corrien adalerats
rera la verdura dels nous conei-
xements llampants, sonors i ai-
gualits,—

• Història gris», no és un conte
llarg o estiragassat. L'autor no diu
jo, ni judica, ni damna, ni es pas-
sa immoralment de moralista.
L'autor, conta, relata, descriu, ex-
plica, dibuixa, précis?, fixa, reviu
l'ambient Darceloní de mig segle
enrera. L'autor, és fóra, a part,
extra, més lluny de la seva novel-
la: ell, projecta les ombres vives
d'aquell temps i les mou amb un
ar t—no precisament literari, de li-
teratura—que ja voldrien posseïr
molts excel·lents i coneguts autors
d'aquesta Europa — literàriament
d'estar per casa—d'avui. Miquel
Llor, és el més artista de tots els
novel·listes catalans de fins ara.
Es el més músic de tots. (Això no
vol dir que la seva defectuosa no-
vel·la, sigui la millor de Iss novel-
les catalanes de f ins ara.) A aquest
músic li manca—en «Història gris»
— una essencial musical qualitat:
una harmonia de proporcions en-
tre les diferents masses sonores de
la novel·la. Es la primera que fa:
n r ) és gens una obra mestra, te-
n i n t capítols de mà mestra; l 'altra,
per a la qual necessita nostre no-
vell autor prometedor dos anys,
potser s'acosti a l'obra mestra. I
potser tampoc ho sia.

L'argument d'«Història gris»
consisteix, en la fórmula dels
Anals d'una comuna pròspera fa-
mília de fabricants catalans—fa
mig segle. No el diré. Els pròs-
pers fabricants manquen de con-
tinuador, l acaba d 'una manera
gris, mate, amb sordina, la novel-
la que, en els seus primers capí-
tols prometia un no sé què—entre
tràgic, romàntic, sentimental i,
perquè no dir-ho?, xaró.

L'oncle Ceroni, la figura cen-
tral, és un encert. La seva germa-
na, és la pintura, el dibuix defini-
tiu de \afabricanta de llavors. El
Peret, f i l l d'aquesta, és un tipus
bellament observat. La Maria, do-
na del Peret, és simplement una
encarnació. — L'autor s'hi com-
plau: hi ha un cer t ívol amore en
el bell menar aquesta gran ena -
morada.—Els personatges subal-
terns, són moguts amb discretissi-
ma perfecció.

j Hi ha capítols, com el que po-
driem dir de les noces tristes, el
de la visita a Maria de l'oncle Qe-
roni, i la m o r t d'aquest, que po-
den ésser afiliats per no importa

quin gran autor. Són inspiracions
reeixides, que res tenen que veu-
re amb el gust de les cromolito-
grafíes d'ara.

L'estil és precís, una mica se-
ver, un si és no és, sec,—a prenys
d'una sensualitat refinadíssima
que encara s'ha d 'exercir—amb
la que assolirà Miquel Llor For-
cada insospitades elegàncies.
L'instint de l'elegant Carles Sol-
devila, ha creat per a tal novel·la
un equilibradíssim pròleg.

Cristòfor de Domènec

Noies marginals
— D'aquí a dos otres números,

la «.Novel·la d'Ara» publicarà la
novel·leta dramàtica del company
Cristòfor de Domènec «.L'anima
trista*.

— Es un fet l'aparició en català
de les obres de Bernard Show, que
anunciàvem fa dos números

De moment es publicarán nou vo-
lums contenint les obres «El deixe-
ble del diable», «Candida», «Les ar-
mes i l'home», »L'altra illa de
John», «.Cé ar i Cleopatra», «La
professió de la senyora Narren»,
«Santa Joana», «El dilema del doc-
tor» i «L'enamorador». Les sis pri-
meres obres són traduïdes per En
Carles Capdevila; les tres restants,
per En Carles 'Capdevila i En C.
Fernández Burgos, que són els dos
¡inics escriptors que tenen l'autorit-
zació per a traduir Bernard Shaw
al català

Algunes d'aquestes traduccions
serán posades e" escena per l'Adrià
Qual al Teatre íntim.

- «La Novel·la d'Ara», també,
ha reeditat la novel·la «La Oropa-
da» d'En J. Pous i Pagès, temps ha
exahurida.

— Fa uns quants dies que En
Santiago Rusiñol ha tornat de la
seva excursió per terres valencia-
nes. I n'ha tornat amb un drama en
tres actes i un sainet enllestits.

— El nostre company J. Roure
i Torrent ha lliurat a Adrià Qual,
per a una de les sessions del Teatre
íntim, la peça en un acte «Farsa de'
la vídua i els galants».

— Ha debutat al «Teatre Bar-
celona» la Companyia dramàtica
Vila i Davi. Durant la seva actua-
ció, l'Enric Borràs hi donarà sis
representacions.

La Companyia Vila i Davi porta
estrenes de Josep Moria de Sfgarra,
Miquel de Palol, Puig i Ferrater,
Ignasi Igles'as i Lluís Capdevila.

— S'anuncia per a molt aviat
l'aparició d'un nou llibre de versos
de Ouerau de Diost. El publicarà
la «Revista de Poesia».

-- «La Novel·la d'Ara» ha pu-
blicat la segona edició de l'obra de
l'Ernest Martinez Ferrando « El
farsant i l'enamorada», novel·la.
Martinez-Ferrando és un dels mi-
llors prosistes catalans; té una
gran importància, doncs, la re-
aparició d'aquesta obra, la pri-
mera etició de la qual era compie-
tamtnt esgotada.

«Volem portar a Mataró un xic
d aquesta vida intensa que f lameja
vivísslrm a les muralles mateixes de
la c i u t a t i de la que avu i encara no
n'apercibim sinó un pàl·lid reflext»

«Una Revista a casa nostra és I n -
dispensable, absolutament indispen-
sable. Siguem clars: el Diari de Ma-
taró de cap manera pot aplegar tots
els nuclis intel·lectuals de la nostra
c iu ta t . Malgrat el seu nom, la seva
acció no arriba extendre's amb la
deslnvoltura que li caldria. Venen
després altres publicacions que pel
caràcter particular de cada una , a jui
de tothom resulten també insufi-
cients. Davant d'aquest bui t periodís-
tic que tothom hmenta, davant d'a-
questa manca d'un diari o periòdic
que satisfaci les aspiracions més o
menys generals de tota una pobla-
ció, nosaltres volem fer una Revista
que omplen) la ciutat , que la pugui
llegir tothom I que aplegui a tothom
que senti la noblesa d ' una idea o
l'anhel d una més rica reneixença li-
terària dins la localitat . Voldríem des-
pertar a Mataró les vibracions, les
inquietuds dels esperits dispersos;
voldrien sentir estridències intel·lec-
tuals , per a parlar, per a discutir , per
apassionar-nos vol tant la t a u l i del
treball , la taula acollidora d'amics I
de germans; volem, sinó tant, donar
al menys una sensació de joventut
que no sempre fa futbol i pren c «fé.
I això si que podem fer ho i per aquí
comencem ja».

Formen el g rup iniciador els se-
nyors: Francesc Escarpenter, Pompi-
li Martí, Josep Monclús, Josep Ra-
bat, Jaume Recoder, Francesc Ros-
setti i Jos» p M." Sans Vallés.

Des d 'aquí fe,n vots per a que
l'èxit acompanyi la simpàtica inicia-
tiva.

La veu dels ferroviari!

De Malaró
Per una revista

Un ¿rupo d'arnics nostres es pro-
posa la creació en aques ta c i u t a t
d 'una revista de cul tura que durà per
nom «Mediterrània». Del manifest
llençat al públic pels organi t /adors
ptau-nos copiar-ne els següents parà-
grafs:

«La vida Intel·lectual a Mataró és
u n a cosa gairebé nul · la , per no dir
nul · la del tot. Mataró, espi r i tual -
ment , és una de les ciutats més po-
bres de Ca ta lunya , q u a u menys en
apar ienc ia . I diem en apar iencia , per-
què en prob T de crear una R e v b t a ,
ho fem amb la ferma creença de que
no f racassa rem per manca d ele-
ments».

«Com per tot a r r e u , potser més
que a tot a r reu , aquests elements
estan dispersats, això sj, però no vo-
lem ésser nosaltres els blasmadors
ins t in t ius d 'aquest defecte hereditari ;
ans bé: pensem que un Interès supe-
rior farà tl miracle de trencar tots els
personalismes I fondre'ns tots en
l'escola del trebull col·lectiu, i que
la mate ixa estima per aquest, fa rà
dlsclpl ln« I« nostra tasca».

FI gran defecte de la de-
mocràcia és que mai no és
pron demo ratica.

G. K. CHESTERTON

De Girona
Aquests dies s'ha repartit molt

profusament uns but l le t ins d'ins-
cripció junt amb una fulla en la
que s'exposa el programa a rea-
litzar si Deu ho vol — i hem de
dir-ho així des del moment que
figura de director de les Escoles
un mossèn, per l '«Ateneo Social
Democrático» (católico y apostó-
lico) donant-nos compie de la
creació d'unes escoles diurnes
preparatòries per Arts i oficis.

Formen la Junta propulsora \in
mossèn, 4 encarregats, un regidor
obrer (?) i un ex-alcalde governa-
tius, i dos d'altres.

En la crida que fan, en un dels
paragraís diuen entre altres coses,
«procurando i n f i l t r a r en los alum-
nos, el amor a la v i r tud en que
está la verdadera paz y felicidad
de esta vida, y el horror al vicio,
que hace desgraciados a sus nu-
merosos esclavos.>

Per poguer dir això i com a
exemple jo crec que el que hau-
ria d 'haver fet aquesta Junta pro-
pulsora és supr imi r aquelles tau-
tes que a ( ' «Ateneo« hi han, on
grans i petits hi acudeixen, alguns
d'ells esclaus del vici, com ens
diuen. Perquè si ens prediqueu
una cosa i en la vostra casa ma-
teixa en feu una a l t ra no podrem
pas creure en l'eficàcia de l lurs
eromeses. Ademes no sabem veu-
de quin paper ha de representar
aquest mossèn, fent de director
d'unes escoles d'un «Ateneo So-
cial Democràtico, a no ésser de
rer-hi el paper de Judes. No seria
millor que es cuides de les obli-
gacions que li porten anar amb
sotana. Perquè com a capellà en-
senyareu a aquests jovenets la
vostra doctrina, o del contrari
mancareu a les vostres creencies,
ja que com a lloc social i demo-
cràtic s'ha d'ensenyar en aquest
sentit, que vos no ho fareu per
que no és aquest el vostre paper.

— Hem saludat a la presó
d'aquesta ciutat el company sin-
dicalista Pere Roura que es troba
deringut des de dimecres de la
setmana passada.

Fou detingut a Riudellots i con-
duit a aquesta per la G. C.

M. Ro«

H.-O. WELL§

Aquest dianíre de saba!ois
Narració loclalttla

PREU: 30 CENTS.

L'omnipolència de
lesgranscompanyles

La conducta que segueixen les
grans companyies de fer .ocarr i ls res-
pecte l ' implan tac ió de la jomada de
vu i t hores en totes les seves depen-
dències, es un cas que demostra'fins
al l í on arriba «l'esperit generós» de
la classe capitalista, evidenciant al
ensemps el diferent valor que tenen
les ileis segons siga la categoria dels
qui tenen que cumplir-les.

Exposem fets:
El dia 19 d'octubre de l'any '1921,

per una R. O. va quedar implantada
la jornada legal de vuit hores per a
tot el comerç i totes les industriei
que radiquen dins l'Estat espanyol.
Inmediatament , les companyies de
ferro-carrlls alegaren que els era im-
possible donar cumpliment a l'es-
mentada rel»! ordre sense causar una
profonda pertorbació en tots els ser-
víeis, comprometent-se, però, a es-
tudiar la manera de resoldre aquest
problema anan t implantant gradual-
ment en totes les seccions la nova
jornada, I considerant al ensemps,
que des de la data que fou decretada
la jornada de vuit hores totes les ho-
res què's treballessin do més serien
considerades extraordinari« s, i com
a tais abonades Íntegrament als em-
pleats.

Doncs bé; H E P passai quatre anys,
— quatre anysl —des de què's va oe-
cretar la jornada de vuit hores ! po-
dem dir ben alt que tots els obrers
d'Espanya tenen establert el nou re-
gim de treball, menys els ferroviaris.

¿Per quines causes? Perquè men-
tres els obrers ferroviaris ens hem
desorganitzat i adormit, les compan-
yies han estar ben despertes i amá-
tenles per aprontar les circunstancies
actuals cercant la manera de desvir-
tuar i mixtificar l'esperit de la llei
per a fer treballar als seus empleats
les hores que a elles els hi convin-
gui, ! demés, per no pagar ni un
cèntim de les hores extraordinàries.

Com s'ho han arreglat? Molt sen-
zillament: Han descobert que un
gran nombre d'empleats no treballen
totes les hores que estan de servei, i
pretenen que algunes d'aquestes ho-
res siguin considerades només com
de presència, i per lo tant entenen
que de cada dues hores tin sols se'n
comptí una de treball.

L'acudit és enginyós, i sobre tot
propi de persones perites en matèria
de finances.

Heus aquí per on les companyies
han trobat la manera de que, en
comptes de pagar les hores extraor-
dinàries als obrers, són aquests els
que, encare queden endeutats amb
les companyies, car el» que per
exemple treballen catorze hores —
que son molts com que no més
s'els computen per set, serar. deutors
a la companyia d'una hora de treball.
LÏS que es pensen aquesta gent no
se les empesca ningú.

Altrament , diuen les companyies
que, en el cas d'haver de pagar les
hores extraordinàries, esperen que el
govern els adelantará els diners,
car elles no en tenen prous. Aquesta
últ ima pensada de les companyies ja
no és tan enginyosa, és un acudit
que no ha passat pas pel cervell de
cap magnat de les companyies, te de
haver sortit de molt més avall del
cervell, és a dir, descendint des d'a-
aquest verticalment, fins allí on no's
passa més; d'allí mateix.

Les companyies que duran t aquets
quatre anys han posat molta cura en
fer publics els seus balanços, escam-
pant als qua re vents l 'aument cons-
tant dels divldents repartits als seus
accionistes, ara declaren terminant-
ment qu; no tenen els diners neces-
saris per a pagar les hores extraordi-
nàries que a dreta llei deuen als seus
obrers.

I pensar que d'aquells accionistes
n'hi han molts que cada any tan sols
treballen alguns minuts . ¡Aquests si
que son purament de presencia! ei
moment només de tallar el cuponet.

Està clar que ells diran que a les
companyies hi aporten l lu r capital,
però nosaltres 1 aportem la nostra
vida que és el capital més gran que
hi ha.

I quin rendiment ens dona el capi-
tal que nosaltres tenim inverti t a les
companyies?

No sabem te ts que hi han alguns
milers d'obrers ferroviaris que tenen

un sou entre sis I vuit pessetes dià-
ries p r una jornada de dotze I ca-
torze hores?

Com és possible que els obrers fe-
rroviaris siguem una cscepcfó entre
la reste dels obrers d'gqui?

¡Companys! Es precís qut 'ns des-,
pertem; i par lant clar I for t , ftm que
la nostra veu arribi fins les més altes
esferes, reclamant i si és precís exi-
gint , el que és nostre, perquè el vo-
Irm ens pertany i és de llei.

I si al t m p f n d r e aquesta tasca no
ens manca perstveiàutia i r n e r g i ' ,
podem tenir per ben segur que ob-
tindrem plena satf»f*cJó en les nos-
tres aspirations '

El procedir de les companyic- vers
llurs empleats, en la quest ó dé la
jornada legal i en allò que a les h».
res extraordiràries fa referència , te
un dur qualif icatiu en el códic, i si
en aquest cas no's fes jus t ic ia—que
nu ho podem creure I no serà si ens
sabem unir- implicaria la complicitat
per part dels qui tenen de vetllar per
ella, i deuen fer cumplir les lleis tant
als humils com al» més enlairats.

De la nostra activitat depèn l'a-
conseguir les nostres justes aspira-
cions.

¡La Jornada de vuit hores per a
tots els treballadors!

Un ferroviari

D B a m o u «
D ' A Q U E L L T E M P S

Per al company M. Pa!ahi

Lletres d'admiració, de com-
panyerisme, d'encoratjament, en
fi, de sincera amistat, vull que
ho sian aquestes.

A qui adreçades?
Igual que lesucrist, als perse-

guits per la justicia, als deste-
rrats, als presos i ex-presos
martiritzats, als companys de
causa, als sense feina, als qui
han estat llençats al carrer per
defensar un noble ideal...

** •
}o voldria amb aquestes rat-

lles, expressar-vos tot el que
sento: admiració, enveja, i dalit
d'ésser al costat vostre en el
lloc de perill, tot defensant un
ideal.

Igual que vosaltres, voldria
posseir la gràcia del verb crea-
dor, d'aquest verb que fa con-
moure les multituds, que fa sen-
tir, que fa pensar, que fa creure.

Voldria tarnte, per admirar a
totes aquestes multituds que
atentament segueixen la vostra
causa, tindré en mes venes la
sang de martre, d'aquests mar-
tres que no temen ni retrocedei-
xen davant el perill, ni claudi-
quen davant dels qui es creuen
amb el dret de matar les idees
redemtores que surgeixen en la
ment dels homes.

Vosaltres sou, car amb els
vostres actes ho haveu demos-
trat, els veritables deixebles de
CrisC d'aquell Crist que per
predicar la pau entre els homes
de bona voluntat, fou flagellât i
clavat en creu, per la clericia i
la burgesia d'aquells temps.

Sou demés, de la raça d'a-
quells veritables cristians, que
per defensar la doctrina del
Crist, preferiren sucumbir de-
vant els Cèsars, devorats per
les feres, ans que trair-se ells

' mateixos; ans que ¡professar al-
tra fé que la seva; ans que simu-
lar passió diferenta, que ni de-
vien ni podien sentir.

i Com recordo aquells temps
j herois de que ens parla l'histo-

ria de Romal Persecucions, en-
grillonaments, martiris, i.... per-
què? per sentir bullir en les ve-
nes la sang llibertadora d'un
poble esclau, i la febre de totes
les emancipacions,

| Permeteu, amics, que us en-
coratji en la vostra obra i que

i segueixi pas a pas les vostres
gestes, per tal d'escriure-les en
lletres d'or i grana, en el llibre

' dels qui lluiten per la llibertat.
! Joan Dalla.
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Vibre de poésies de

EMILI SALETA i LLORENS
amb un pròleg de f

IÛNACI IGLESIAS
... «A l'Ombra del Carni, col·loca al seu
autor en un lloc distingit entre l'estol
de lirici de les nove« promocions que

són glòria de Catalunya.

Edició (¡aßet de fií ornada amb boixos

5 pte«.

Bi ven a tote« les llibreries

Noves i documents

u n i ó G r à f i c a
Wat Cooperativa i
Aquesta Institució, gonui-
naraeut obrera, és un ex-
periment viu d'emaneipa-
ctó social l econòmica. Té
drot, doncs, a la solidari-
tat do lea entitats similars
1 a l'ajut no tota ela hornea

progressius.

Treballs ílmpiemta di tota nena
Enrió Granado*, 33, interior

BARCELONA

Els ullis un no H
mil m aquest no-
meio tie lli U
li estat leiisal gei la

Obrers del campi
Llegiu i propagueu

"LA TERRA"
SETMANARI POPULAR

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

Si publica cada dittante. 15 Cts.

lâattU i ¡Mitrati«: [irden, 12,1."
BARCELONA

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.

"tol fntiRir
Portaveu de la Federació de Coo-

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

la cooperació.
APAREIX CADA QUINZENA

Sascrípció anyal: 4 ptes.

Matili I AdralDlstiadù:
Aurora, 11 Wi. -DM

Treballador!
Signes digne de la teva condi-

ció humanal
Com a home« t'has de sentir

datada i laborar 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-

. vent immediat dels teus ger-
mans.

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

lista i obrerista?

FRANÇA.-m meure* nacional!
El Congrés de l 'Unió Nacional de

Mestres de les escoles p r imar i a s de
7rança que va reunir-se a Pa t i s el
dia 6 d'aquest mes va pend'e l 'acord
ser 180 vols contra sis i quatre abs-
tencions d'ingressar a la Confédéra-
tion Générale du Travai l ties del pri-
mer de gener pròxim. El nombre
d'afi l iats a l 'Unió depassa la Xi f ra de
75.000 I reuneix l 'Iumensa majoria
de mestres pr imar is de França que
sumen uns 120.000.

Aquesta impor tan t decissió que
acosta als rengles del prole tar ia t ml-
i tant als mestres de les escoles pri-

màries serà un preciós exemple pels
mestres d'altres països I t indrà in-
duptablement impor tants conseqüèn-
cies. L'Intenció, de moment , és pos-
seir h força necessaria per a assegu-
rar la victòria a la demanda col·lecti-
va d 'augment de sou que els mestres
tenen de temps fo rmulada . Un any
enrera l 'Unió Nacional va demanar
el 50 per cent 'd 'augment subjecte a
una escala movible d'acord amb
l'augment del cost de la vida. Va ob-
tenir un ¿5 per cent d 'augment sen-
se escala movible, però com sigui
que des d'aleshores el cost de la vi-
da ha augmen ta t já altre tant , els
mestres es troven .en igual situació
que abans d'obtenir l 'augment.

El secretari general de l'Unió ha
ha declarat que si els augments con-
cedits als empleats de correus no's
feien extensius als mestres, l'Unió
Nacional recorrería a l'acció directa
la qual es demostraria amb la dimis-
sió s imultània de consellers departa-
mentals 1 una vaga general de 24
hores. Ha dit aixf mate ix que les con-
dicions d'Ingrés a la C. Q. du T. no
implicaven per als mestres l 'haver-se
de sumar necessàriament a les va-
gues de rams manuals que decretés
aquel l organisme obrer. L'Unió Na-
cional conservarà en aquesta qües-
tió la seva independència I determi-
narà per si sola el que cal fer.

Malgrat la sorpresa causada per
la resolució dels mestres de sumar-se
a un organisme que proclama la l lu i -
ta de classes tothom 'aprova aquesta
decissió car, com en el cas dels em-
pleats de banca, és evident que els
obrers intel·lectuals estan avui en
condicions inferiors als obrers ma-
nuals precisament perquè manquen
dels necessaris mi t jans de defensa.
Cada dia és més general en tots els
països civilitzats d 'Europa la tendèn-
cia a sumar-se en un sol organisme
obrer manuals i Intel·lectuals esta-
blint aixís el veritable front un i : de
tot el proletariat.

La revolta de Síria
Sumada a la poca for tuna de la

campanya del Marroc, França ha tro-
bat a Siria una nova causa d'engu-
nia amb les derrotes sufertes per les
columnes trameses a sofocar la rebe-
lió del petit estat de Jebel Druse.
Aquesta és ja la sexta revolta que
s'ha produit a Siria des de l'ocupació
francesa. La primera fou en 1919 i
no t ingué impor tància ; la segona fou
la dels alaquites capitanejats per
Xeikh Benali i que va durar pràcti-
cament des de 1919 a 1921; la terce-
ra ocorregué aquell mateix any capi-
tanejada per Ibrah im Bey Mañano i
V3 limitar-se entre els muntanyencs;
la quar t a , en 1922, fou a Hauran
conduïda pel soldà Paixà EI Atrax;
la qu in t a , en 1924, fou a ta regió de
Baalbek comanada per Melhem Kas-
sem i l 'actual que dirigeix també el
soldà Palxà El Atrax és induptable-
ment ta més greu de totes I costarà
un xic de reprimir.

En 1921 França va signar un trac-
tat amb els drusos reconeixent l ' in-
dependència de l'estat de Jebel Dru-
se regit per un Consell l eg i s l a t iu en
el qual f igurar ia un comissionat de
França com a conseller i, demés, un
Governador general. De bon començ
hi hagué d i f i cu l t a t s les quals minva -
ren e x t r a o r d i n à r i a m e n t a la mort del
governador i du ran t el temps que no
fou reemplaçat.

A desgrat dels drusos fou al cap
de temps nomenat un a l t re governa-
dor en defecte del qua l fou posat ej
capità Carbil let , pr incipal causan t de
la revolta. Aquest ind iv idu q u a n feia
visites d'inspecció a les poblacions
volia que tots els habi tan ts s 'a r ren-
gleressin a la seva presencia i casti-
gava amb severes penyores als que
no cumpüen. Les queixes presenta-
des al general Sarrai l no foren ateses

i p«r t dels deli-gats per a formular-
ies foren desterrats . F ina lmen t amb
mot iu de celebrar-se una assamblea
religiosa la qua l fou considerada po-
l í t ica pel capità Carbillet hi hagué
una l lu i ta sèria a t ' i n t en t a r dissoldre-
la produint-se baixes per tots dos
costats i essent empresonats, en re-
presàlies, els membres del t r i buna l
local que cap part icipació tenien en
l ' a fe r . Fou aleshores q u a n el soldà
Paixà El Atrax va sublevar-se contra
les tropelies franceses reunint a tot
el poble i gran nombre de beduins
del desert consegyint tres victòries
molt sonades contra les expedicions
franceses i agafant presoner al propi
capità Carbi l le t .

Es de creure que el general Sa-
rrai l , home de gran ta lent i d'ample
sentit l l ibe ra l , aprof i tarà totes les
avinenteses per a e v i t a r efusió de
sang i honrar el poble que digna-
ment representa reconeixent la gran
quan t i t a t de raó que tenen el drusos
en les causes que han produit la
revolta ac tua l . Negociacions son
obertes per a concertar la pau i mal-
grat disposar França de 21.000 ho-
mes per a enviar contra Jebel Druse
i en a juda de la ciutat de Suelda
assetjada pels drusos, les d i f i cu l ta t s
de les expedicions a traves del de-
sert, la manca d 'a igua i el rigor de
l'estació són elements suficients per
a exposar-se a desfetes més doloro-
sos. Per altra par t els drusos, demés
de la raó, tenen les victòries inicials
i gran nombre de presoners i és pre-
cís que França a Sirià, com al Ma-
rroc, sigui raonable.

ITALIA.-La liquidació
Seguint l'exemple de Nitti, Dom

Sturzo i tants altres, Orlando ha
abandona t Itàlia d imi t in t abans et
seu càrrec de diputat . En la lletra
adreçada al President de la Cambra,
Orlando diu que el resultat aparent
de les eleccions adminis t ra t ives de
Palermo no l'ha pas sorprès, pero la
manera com han sigut conduïdes pels
elements governants i les repercus-
sions a que han donat lloc li han
confirmat la convicció de que no hi
ha lloc a Itàlia per un home 1 un par-
tit de les seves opinions. Apelant al
meu patriotisme, diu Orlando, m'ha-
vien privat de pendre aquesta reso-
lució que ja fa temps covaba. Ara
fora sostenir una ficció inút i l . A Ità-
lia no més hi ha lloc pel feixisme.
Què's quedi sol, que faci el que li
convingut i que el soporti el que
pugui .

Els pocs diputats que restaven
apar ta t s de la banda feixista han se-
guit l'exemple d'Orlando. Ell realitat
aquesta ac t i t u t confirma sobradament
la raó que han t ingu t les oposicions
dites de l 'Aventino—socialistes, ma-
ximalistes, catòlics, republicans, et-
cètera—per a renunciar a tota vida
activa des de l'afrós assassinat de
Matteotti. Or lando 1 altres conside-
raven possible domesticar i adecen-
tar el regim feixista i varen fer la da-
rrera provatura presentant-se en bloc
en les eleccions administratives de
Palermo. El resultat va ésser desas-
trós. Totes les provocacions, totes
les violències i procacitats foren uti-
litzades. Ja no queda a l t ra prova a
fer. I tà l ia , com els altres països me-
diterranis, esta condemnada a morir
sense ll ibertat i sense dignitat. Albà-
nia ha triomfat sobre tots els països
i el seu esperit I el seu exemple
triomfa en tots els pobles d'aquesta
mar que fou el brécol de les civilit-
zacions antigues.

ESTATS UNITS.-Hn l·llOX HUM

El dia 8 d'agost una gran manifes-
tació de membres d'aquesta secta
americana va tenir lloc a la ciutat de
Washington desfi lant des del Capi-
toli fins al m o n u m e n t de" Washing-
ton per l 'avinguda de Pennsylvania.
Uns 25.000 manifestants en compac-
tes rengles Í en perfecte ordre varen
demostrar la poixinça d'aquesta or-
ganització que pot ésser batejada de
feixista ja que de més de tenir un
ideari força igual ut i l i tza procedi-
ments molt semblants per a impo-
sar-se i rec lu tar adeptes. Sortosa-
ment els Fstats Units no és al Medi-
ter rani i el cèlebre Ku K l u x Klan ,
s'ha de contentar fent manifesta-
cions monstres tolerades per un re-
gim de l l iber ta t que en les seves
mans fa r ia el darrer badal l .

Després de la manifes tac ió va ce-
lebrar-se un gran meeting en el qual

l'oracle de la famosa organització
digué entre al tres coses notables que
aquel l havia sigut un gran dia car
una massa de protes tants gentils ha-
vien pogut manifestar-se sense ésser
molestais ni per judicats en res. Nos
a l t res—va dir l 'orador- defensem
una sola escola, una sola l lengua i
una sola bandera i mentre el sol br i-
l l i i la l l u n a I l · lumini i Deu no's can-
si de dirigir l 'univers o la raça blan-
ca no's torni mongola el Ku Klux
Klan subsistirà per a salvar aquells
pr incipis .

Des d 'aqui podem moH be fer-nos
càrrec del que far ien gent d 'aqueixes
doctrines si a r r ibàvem a obtenir els
regnes del poder. Sortosament el Ku
Klux Klan és una pir i ta que viu no
més en els Estats del sur del Estats
Units í encara de una faisó precària.
En molts punts, com a Texas, es
perseguit per les 1res populars i de-
rrotat en totes les l lu i tes democràti-
ques que in tenta in terveni r .

Aquell mateix dia a Excelsior
Springs, població de l'Estat de Mis-
sour i , un pobre negre anomenat
Walter Mitchell que hav ia Intentar
violar una noia blanca fou arrabaçat
de la presó per um m u l t i t u t amoti-
nada i l inxat barbrament abans de
que els reforços de policia env ia t s de
Kansas City podessin impedir-ho
Induptab lement el Ku Klux Klan te-
nia una forta majoria en aquesta ma-
nifestació de la cul tura i la pietat de
una gran massa de població dels Es
tats del Sur. SI ells dominessin els
linxaments anir ien per compte de
l'Estat i els linxadors formarien una
milicia nacional, corn a Itàlia.

BELGICA.-La vada deli meta-
lurölci.
Sembla que la vaga d'obrers me-

ta turgicsde Bèlgica que te gairebé
parali tzada tota aquesta indústria en
aquell país ha entrat en vies de so-
lució havent ja els patrons donat l lur
aprovació a les bases proposades per
l'Inspector general del Treball i que
poden resumir-se aixís: 1. Dos i mig
per cent de reducció dels salaris que-
dant aquests inalterubles fins a 8 de
març de 1926; 2. Bons especials als
treballadors per a compensar el cost
de la vida des d'octubre 8 d'aquest
any fins a març 8 de l'any vinent els
quals sumaran un import de deu
cèntims per hora pels adultes i vuit
cèntims pels de menys de 21 anys;
3. Si duran t aquest període el cost
de la vida variés molt considerable-
ment la Comissió par i ta l nacional
serà cridada a dictar una solució In-
mediata; i 4. No hi haurà represàlies
patronals i el retorn al treball 'es fa-
rà gradualment i ordenadament però
amb la condició que tots els treballa-
dors han de tornar a llur lloc abans
de vu i t dies.

No podent-se conseguir una clara
manifestació de la volunta t de les
masses treballadores afectades per
aquesta importantíssima vaga, s'està
prjcticant amb les degudes garanties
un referèndum secret el resultat del
qual decidirà si han d'acceptar-se o
no aquestes condicions. En tot cas i
malgrat f igurar una reducció dels sa-
laris, com que en la pràctica aquesta
reducció queda compensada i fins al
8 ds març no poden fer-se modifica-
cions en cap sentit, pod considerar-
se una victorià pels rhetalurgics bel-
gues. L'ànim dels vaguistes és molt
elevat I és mols probable que la l lu i -
ta acabi amb un triomf complet.

I I

ft wfltati IMI
S. C. ,2 ptes.; M. C. ,2 id.; S. A„ 5

id ; J. R. S., 2 id.; J, C., 5 id.; A. V., 5
id.; Dr. J. A., 5 id.; C. P. S , 2 id ;
J. P. E., 2 id.; R. D. R , 3 id.; J. B., 1.

Total, 34 ptas.

A tots el nostre agraïment.

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.

La correspondència d'administració

| de JUSTICIA SOCIAL, (girs, recla-
macions, canvis d'adreça), per que no
sufreixi cap retard, preguem es diri-

geixi a Marçal Badia, Creu Vermella, 23, REUS.

La ven dels forners

L'actuació del sindi-
cai d'obrers flequers

"La Aurora"
Aquest sindicat, creat fa poc

temps per un reduidíssim nom-
bre d'obrers de l 'esmentat ofici,
avui compta ja amb un nombre
considerable d'associats.

Poden restar satisfets els ini-
ciadors d'aquest novell sindicat,
car els seus treballs no han es-
tat estèrils. Els resultats obtin-
guts amb el poc t mps que lé
de vida són tan falaguers, que
ni els mateixos iniciadors els
esperaven d; gut a l'estat actual
del país. Cada dia nous obrers
flequers s'allisttn al sindicat
per així unir-se amb els llurs
companys d'explot icio i d¿ fa-
diga. De seguir així, dins poc
temps devindrà una organilza-
ciá potent que els donarà més
d'un disgust als patrons fle-
quers,

Cumplint l'article sisè dels
seus estaluls, el sindicat celebra
reunió general cada primer diu-
menge de mes. Totes les reu-
nions tenen gran •importància,
pérola extraordinària celebra-
da el diumenge, dia 9 d'aquest
mes, la tingué enorme, car ha-
vien de traitdr-se qüestions tan
importants com la creació d'un
periòdic setmanal i cercar solu-
ció a la crisi de treball que tant
perjudica als obrers flequers.

Essent la sala plena de gom
a gom, començà a les onze del
matí la reunió. La junta donà a
conèixer el projecte de creació
del setmanari i dels treballs que
tenia fets en aquest fi, m.rei-
xent l'aprovació unànim dels
reunits. Es passà al nomena-
ment del cos de redacció del pe-
riòdic, recaient en els companys
Codef, com a director; Monte-
agudo i Busquests, redactor i
administrador, respectivament.

Al pasar a discutir l'orienta-
ció a seguir pel periòdic, s en-
taulà un llarg í apassionat de-
bat per voler els uns, que el pe-
riòdic seg\iís l'orientació ' del
desaparescut diari «Solidaridad
Obrera» i defensar els principis
de la Confederació General del
Treball, i combatir-ho els altres.

Com que la discussió s'allar-
gava, el company Monteagudo
l'acabà roitjaniçant una propo-
sició que abarcava aquests tres
punts: Ir. El periòdic tindrà per
norma combatre la classe bur-
gesa i especialment la flequera.
2n. Combatre també les autori-
tals que no cumpldxin el seu
deure, i 3r. Combatre tot allò
que sia contrari als interessos
del proletariat. Fou aprovada
per unanimitat. Per majoria s'a-
cordà que el títol del periòdic
fos "El Ideal Panadero"—orgue
dels obrers flequers i de la clas-
se obrera en general.

Es nomena la Comissió que
ha de gestionar amb els patrons
l'assumpte de la crissi de treball
i després de llegir una carta de
l'antiga societat "La Espiga",
negant-se a fusionar-se amb el
sindicat, s'aixecà la sessió en
mig de gran entusiasme.

Un de l'ofici

"Company!"
' per Màasim, Gorki

j P K EU: 10 c è n t i m s
j Demaneu aquest interessant fullet a
' l'administració'de JUSTÍCIA SOCI Al

duifícía
<Sbcífe!
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