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ftruttw At Catalunya
Articles doctrinals sobre
cooper aao: Bl moviment
cooperatiu a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socials relacionats amb

la cooperació.
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S'ba posat a la venda
Tiateressant fullet d'en
Gabriel Alomar
titolai

Ca pena de muerte
traduit al castellà. Conté 24 pla-
nes amb coberta artísticament im-
presa a dues tintes i retrat del seu
autor. — Es ven a 20 cèntims cada
exemplar. S'ha fet un curt tíratje
fuña edició de luxe a 40 cèntims.

Les comandes s'han de fer a:
Editorial VERTICE, Viladomat
108, Barcelona.

Què fa« pel millorament
de la nostra societat? Com
contribueixes ai manteni-
ment de (a premsa socia-

lista i obrerista?
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"LA TERRA"
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PORTAVEU DB LA «UNIÓ I» RA-
BASAIRBS DB CATALUNYA»

Xi tmHiea coda ¿inatte. ISCtt.

WKdÉlUrthlmt.tirtin.IM.-
•AAOSXfOHA

En Modest Palahí
demés de cuidar de la ve da i suscrip,
«ó de JUSTICIA SOCIAL, admet sus-
cripcions i anuncis a «Bella Terra»,
•La Novella Estrangera», «Lluita»,
«L'Esport Català», «La Terra», «Acción
Cvoperatista» i «Guia Catalana de Fe-
rrocarrils».

Travesía del Carme, 8,1.
GIRONA

Treballador!
Signes digne de la teva condi-

do tnunana!
Coa a home, t'ha* de sentir

chitada i laborar amb el socia-
lisme per l'adveniment d'una

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

plegar dins les organitsadons
obreres, i treballar pel millora-
ment immediat dels tens ger-
mans.
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Paul Valeri diu,.
Els efectes de la poesia són

més forts en tant que és més "pu-
ra", més despullada de tots els
elements lògics u noveleses. A
les escoles no es fa pas aquest
treball de despullament. Pel con-
trari, passa sovint que l'educa-
ció que reben els infants els se-
para de tota poesia efectiva i
completa. Per això, no cal pas
sorprendre's si la majoria dels
francesos confonen més tard la
poesia amb la narració, l'eloqüèn-
cia, la didàctica, etc.

Jo crec, en tot cas, que la no-
ció de "poesia pura" no té res
d'hermètica i que una educació
convenientment orientada podria
posar-la a l'abast de les noves
generacions.

Notes marginals
En edició popular s'ha posat

a la venda el nou llibre d'Enric
Lluelles Accions Poemàtiques,
curosament editat en els tallers
gràfiics d'En Segimon Rovira, de
Barcelona.
...Conté aquest volum dos breus
poemes: "El cor de la farsa", i
"Pasionera", escrits en vers i
desenrotüats en torma escènica.

L'anunci d'aquesta publicació
ha despertat gran interès entre
els admiradors d'aquest autor
dramàtic, la personalitat poètica
del qual, solament s'havia mani-
festat fins avui en composicions
disperses inserides en revistes li-
teràries de Catalunya.

— Caceres a l'Àfrica tropical,
és el títol d'un llibre extraordi-
nàriament interessant que sorti-
rà molt aviat, original de Nico-
lau M. Rubio Tuduri, director de
Jardins de Barcelona. Es unta
amena dissertació sobre les ca-
ceres a l'Africà occidental, i so-
bre les diverses impressions que
hi reben els que hi prenen part.
A manera d'exemple, l'autor na-
rra algunes experiències pròpies
i aventures dels seus companys
catalans d'expedició.

Es el primer llibre d'aquesta
mena que es publica en català.

La seva presentació serà luxo-
sa: unes 80 fototipies de foto-
grafies, totes originals, repro-
duint les caceres dels antílops,
cocodrils, grans carnívors, hipo-
pòtams, elefants, etc., il·lustraran
ni text, escrit amb bon humor i
fina ironia.

— Ha deixat de publicar-se la
revista setmanal "Joventut Ca-
talana".

— Ben aviat ta Companyia del
Teatre Victòria estrenarà la no-
va obra de Josep Maria de S a ga-
na "L'assassinat de la senyoreta
Abril". Es tracta d'una obra de
un gènere nou a Catalunya i, per
tant, en la producció d'En S a ga-
rra. Es un drama amb caires gui-
nyolescs i caires policíacs.

La primera obra que estrenà
la Companyia del Teatre Romea
serà també una obra d'En Saga-
rra. Es una obra forta i realista.
Aquesta obra, poc després, tra-
duïda a l'espanyol, serà estrena-
da per la Companyia argentina
Rivera de Rosas que actua al
Teatre Goya.

L'activitat teatral d'En Saga-
rra, aquesta temporada, és molt
feconda, car no és això solament
el que ha produit, actualment es-
tà fent tres quadres per a una
revista que s'estrenarà al Teatre
Còmic i un pic els hagi enllestit

acabarà f obra que ha d'entregar
a la Companyia Catalana del
Teatre Espanyol. A més a més,
encara ha fet una obra en un ac-
te pel Teatre íntim i probable-
ment una altra pel mateix Tea-
tre Romea.

I la Companyia espanyola de
Margarida Xirgu li estrenarà,
ben segur a San Sebastian "Fi-
delitat" traduit per Eduardo
Marquina.

— Aveli Artis ha acabat un
melodrama en 12 quadros que es
titula "Les pobres dones". Serà
estrenat al Teatre Victòria per
Enric Giménez.

— A Sabadell ha quedat cons-
tituïda una nova biblioteca, que
durà el nom "La Mirada". El
primer volum serà "L'any que
ve" del qual n'és autor Francesc
Trabal; portarà un pròleg de Jo-
sep Carner. Seguiran llibres de
Josep Leonart, Armand Obiols,
Joan Oliver, Antoni Vila, Ri-
card Marlet, Miquel Carreras,
Josep Vives i probablement un
de Josep Carner.

— Ha sortit el segon volum de
la "Biblioeca Popular Catalana".
Conté l'obra de Francesc Gras i
Elies "Proses d'amor", aplec de
novel·letes.

— En Salvador Perarnau ha
publicat, aquesta mateixa setma-
na, el seu segon llibre, "Ritmes
sentimentals". Es un recull de
poesies, ¡a majoria publicades /a
ací i allà.

—Darrerament, al Romea han
estrenat les comèdies "Déu hi fa
més que nosaltres" (2'actes) de
Carles Soldevila, i "Un casamenti
de conveniència" (3 actes) de
Santiago Rusiñol, les quals han
estat dos veritables èxits.
..."Déu hi fa més que nosa/ires"
és una delícia de gràcia, elegàn-
cia, subtilesa i refinament, cota
tota la prosa d'En Soldevila.
Quina vivesa i frescor de dià-
legs! Teatralment, creiem que
"Déu hi fa més que nosaltres"
és força inferior a "Civilitzats, I
tanmateix!", per més que tingui
moments de gran encert escènic.

— Un casament de convenièn-
cia" ens ha estat una gran sor-
presa. Mai hauríem dit que En
Santiago Rusiñol, a la seva edat,
ens dongués una obra tan viva.
El primer acte és tan bo com la
millor seva; el segon i el tercer,
especialment el segon, decauen
molt. La peça és d'una comicitat
ben digna del celebrat humor
d'En Rusiñol.
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PER MILLORAR LA VOSTRA CULTURA
TÈCNICA, ESTUDIEU PER

CORRESPONDENCIA Animmm punì
ON PODREU CURSAR DE CASA ESTANT, SENSE HAVER DE
DEIXAR BL TREBALL, RÀPIDAMENT I SENSE GAIRES

DESPESES, HLS ESTUDIS PER A
Electricista Contramestre
Conductor de centrals elèctriques Cap de taller mecànic
Tècnic electricista Càlcul comercial
Gramàtica catalana Comptabilitat Comercial i In-
correspondencia mercantil dustrial.

Si us interessa algun ensenyament, escriviu avui mateix demanant
prospectes i condicions a

Polytechnicum Postal
Mitât li CWïm 1025 - BARCELONA
(Referiu-v os a aquest anunci quan escriviu al «Polytechnicum»)
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PER PI ! UNA OBRA DE TE-
MES SOCIALS

"S. Juana", de Bernard Shaw
Ja es fa un xic difícil anar al

teatre, a la majoria dels teatres,
si no és per a riure. La majoria
de representacions són comèdies
per a la gent que no volen emo-
cions commovedores ni trencar-
se el cap pensant. Són molts els
que es poden gastar les entrades
i el temps en el teatre i volen
sols xistus.

Amb la representació de "Sta.
Joana", s'ha posat en escena una
obra en la que s'interpreta el
funcionament de la Inquisició,
les intencions de la noblesa, l'es-
perit del Delfí, el valor de lo so-
brenatural, etc., amb la gràcia i
la fina ironia d'un dels primers
dramaturcs de la nostra època.

Torna l'espectador a rumiar
sobre les forces socials que ac-
túen en la vida, fetes evidents
per l'art. La ment segueix els
diàlegs en que arguments i raons
es combaten. La bellesa del llen-
guatge vesteix els pensaments
més trascendentals.

Nostre poble deu pensar en la
influència educativa del bon tea-
tre. I deu considerar també que
en el cine es suprimeix el llen-
guatge, és a dir, la part més im-
portant del pensament, i que per
comoditat—la de no seguir una
conversació—per peresa, és més
freqüentat amb gran perjudici
de la cultura.
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Companys: Lle-
giu i propagueu

Justícia
JOCÍAl
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E D I C I O N S D I A N A

B A R C E L O N A
PETRITXOI, 5

VOLUMS PUBLICATS

Josep Pla.—COSES VISTES.... 4 ptes.
Manuel Brunet.—Et MARA-

VEL·LÓS DESEMBARC DELS

GRECS A EMPÚRIES 3 ptes.
Joan Santamaría.—MA VIDA

EN DOINA 4 ptes.

A PUNT DE SORTIR

Josep Pla. — RÚSSIA : UNA
ENQUESTA PERIODÍSTICA . 3 ptes.

Avui hem sento malhumorat;
em desplauen els tòpics banals
i unes veus amigues volien en-
coratjar-me... "amb la glòria del
cel".

Sempre havia tingut cura d'a-
partar-me de les coses religio-
ses, encara que un que altre en-
trebanc se'm posava pel camí.
Avui més que mai els entrebancs
es troben l'un més aprop de l'al-
tre, talment sembla que no vul-
guin deixar-me tranquil.

L'amic que m'aconsola diu que
tingui confiança en Déu. La que
voldria tenir-me al seu costat,
diu que pensant amb Déu, el
calvari em seria menys pesat i
que si escric alguna cosa que no
tingui un fons religiós comença-
ran a flaquejar les meves amis-
tats.

Tantmateix el no ésser reli-
giós pot portar-me la pèrdua de
uns bons amics. Hi hagué un dia
que començava a "creure eh Déu,
car tot es presentava davant meu
il·luminat per una llum que des-
prés vaig comprovar que no era
del cel que venia.

Però tot d'una va enfosquir-se
l'estança on em trobava i per la
foscúria vaig ovirar el núvol de
la Mentida embolcallada per la
religió. D'aquell moment ençà
no he estat més religiós, car,
com a català, conec solament les
coses que porten a un fi pur i al-
mateix temps conegut per tot-
hom que no tingui un caire re-
accionari, i, com a obrer, oviro
d'aprop l'ideal de la justicia, no
l'emblema de la esclavitud.

L'amic religiós, com així ma-
teix la dona que diu estimar-me,
si alguna vegada llurs ideals els
portessin dins una cel·la on per
tota imatge hi ha la solitud, es-
tic segur que la seva religiosi-
tat decauria, i més que decaure
donaria una tomborella que els
àngels del cel els foren dimonis
encesos.

Després de conèixer les seves
fetes, un home es dona compte
del que és i de la finalitat que
porta la religió escampada a la
nostra terra.

EMILI VILASECA JUVE.
Presó Model.

Tota la corres-
pondència de Re-
dacció adreceu-la
a l'Apariat de Co-
rreus 757.
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CIÈNCIES - LITERATURA - ARTS

REDACCIÓ i ADMINISTRACIÓ:
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JUSTICIA SOCIAL és
Tunic periodic socia-
lista que es publica
a Catalunya, Teniu el
deure d'ajudar-lo.

SUSCRIViü-VOS-HI

personalment a la re-
dacció, o bé trametent
Timport de Tabona-
ment a T administra-
dor, amb segells de
correu, gir postal, etc.

PREUS D'ABONAMENT:

Catalunya i Provindes:
Trimeitre, 2'JO ptes. - Mig any, 4'50 ptes.

Un any, 8 ptes.

Estranger:
Ml« ray, 575 plu.
Un any, iO'50 pies.

L'obrer que no
treballa per la se-
va emancipació
a j u d a a fer es-
claus als seus pro-
pis fills.

Mi aom Iros:
Advertim a tots els nos~

tres suscriplors que si eu
vèncer llur suscripcíó no
la renoven oportunament
trametent el seu importai
Dr. C. Hofes. - Ciana
els serà cobrada tota una
anyada per mitjà de gir,
carregant-los, demés, les
despeses.

Per ojflüer lo lonilía dei
C. B. i P., 10 ptes.
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Sr. /. Duran i Campderrós....

ïornellà.—Hem rebut 2'50 pte*.
amb segells.

Sra. Carlota Goteras.—Valpa-
raíso (Xile). — S'hauran extra-
viat a Correus. Fem, no obstant*
nova remesa d'exemplars.

Sr. /. Säuret*—Balaguer. —• La
suscripció es paga per adelantat.

Sr. Valls.—Balaguer."-' Envieu
'import en segells.

Imp. Isidre Duch. -Viladomat, 108


