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BONA LLEVOR

ha acaba! de trocejar··se

~n

nom.;; . .
broses nacionalitats, i les que s-ex'
·~ . .
.
tenen des dl ·¡ ma r del Nort fins al
~
m ar Negre hon sigut conquerides
t .:
a la co usa d 'Aiem a nya per mitjá
del re~ro n e ixem e nt de llur personalitar com estats Jliures i independents i ademés amb tractats ventat~1· ..
' .
josos quant han assolit governs
·'..
estables com Ukrani<L La sobtada
.
.
declaració den Trolsk y anuw::iant
..¡
el terme de la guerra al oríent i la·
;·
. ·.
,. . :
desmovilització del exércit rus per
: .i
...
a constituir la g·uardia roja a fí de
'
entaular lluita bárbara contra Fin.:·.· .•.
'/,
landia, Ukranitl , Polonia ¡ demés
.
.~ .
" nacionalitats que vo!en lliurar-se
';:::: . .
del jou rús fa pensar q11e'l govern
d'en Lenín ha vesllumi-H les inten1
cions de la Quadruple. AJemanya
per la seva par t'sens perdrer temps
: .
..
;
renuc:des operacions contraRussia i
escoltanf els crits d'angoixa de dolor i d' auxili que han llencat a !'Europa e.ls pobl es de I'Ukrania, Filan....
~:.
dia, Esthonia . per la ferofge crudel..
:.'
.
tat de .la g·um·dia roja lia enviat
cossos expedicionaris en IJur defen, sa havent tingut ja els primers combats prop de Kovel. En canvi s'han
ajornat les operacions contra J.lu,
1 . . ••
.m anía per creurer-se que aquesta
nació firmará. la pau.
.
..'

....

~

;.

pro u forsa els governs i exércits
pera dominar-la? Aquest es ·l'in. terrog·ant ohert avui demunt !'Euro~
pa. ¡Espanya! ¡Espanya! ¡alerta!
Avui has de provar en Huifa legal
que rebutges la revolució i que
aneJes la pau, l'ordre, ~1 progrés i
la Hibertat.

lGNOT

••••••••

~

·::

·;

Autonomfa regional

;

tenir-lo ja a punt de prova, mentres
que nosrres germanes 1' estant totjusr fallant.
Contribuirán 1arnhé an aqueix
engrandiment tots aquells partits
afíns que en els p!ecs de ses hermoses senyeres hi tenen sagellat J'
insigne lema de Autonomía.
Está ciar que no faltarán pas
cors durs i empedernits que voldrán
oppsar-se al gran friomf de nostre
pohle per volguer veure sempre
en nosaltres sols el fantasma malestruc del separatisme, emperó a
nostre hu mil . entendre serán arro·
llats per la gran forca deis pilrfifs
autonomistes vers aimadors de les
llivertats deis pobles; car saben bé
qu'aíxó els enlaira, mentres que'ls
farisaícs escrúpols eludits que níen
enc ara en els cors centralistes, els
degrdda i enderroc .~ .
¡LluHém sempre dones, per el
prompte triomf de. nostra aimada
Autonomía! ...
AMJC.

Si del conjunt de famíiies lli gades per la sang i per interessos comúns n'esdevingué necessariament
el Comú o Municipi, es molt llógic
que del conjunt de municipis, s' en
formés la Comarca, com de la munió. d'aquestes, n' esdevíngués la
Reg-ió .
La I~eg ió, dones. llQ es altra
cosa que una agrupació de comar~
ques essent els seus constituients
-segons expressió d'eminents so~
cióle!!r~ ... · llur llengua, llur dret reL: nc. .. ......... .:
gional, historia que la singularif .. za,
La revolució es estéril. Once recoristilucions i costurns ~ropies i
. volucioiJS ha tingut Franr;a i encar
ensems Jlur personalitat.
no se ha concrefat la s ua vida de
El respecte sog-rat de totes
pau duradera. Espanya lo que
aquestes coses, <;o es: furs, llen~
n~cesslia es eí p~1 i catecisme,
gua i tradició per els governs de la
com deid aqut:!l i/" h1s ire prelat esnació, es lo que vulgarment s' anopanyo/: bones idees i s ubsisten,., ,..,..,
La guerr.a a J'orient, dones~· ha mena Autonomía regional .
cíes barates.
·. ~,. :<: sofert un can vi ben brusc . A vui
Sempre será foil despotisme el
·.· estem en presencia d'una lluita pendre i regafeix or e ix o~ benaurats
Per la salut del poble
crudel, bárbara, d_' una g uerra a drets, car mai podrá có mpagin~r
mort entr~ l'ordre í !'anarquía, del se com pobles de diversitat de llenLes poderoses corrents que amb
· naCionalisme contra la tirán ic,a re~~ gua, de tradi ció i co~ lúms, puguin el nom de modernes costums van
· volució. D 'una banda les naciona- ésser mesurats amb una mateixa desbordant-se, deixen al seu pas
i • · · ·· Jitats s1,1are sortide.s a la llum pro·
gorcs infectes i contagiosos, que .
mesura.
, tegides per l'Aiemanya militarista,
Per aixó avui que aquesfa qües- amb les seves emanacions ame na ~
, •. de l' altre el despotisme més foU, · tió s'agita d'una manera prepoten- ssen la vida moral i social deis po.· '· Ja tiranja a.sedegada de sang en la ta no sois en nostra aímada Cata~ bies.
'
·,
persona .deis socialistes rusos .... Junya si que lambé en molles altres
El vici i la inmoralitat van in¿Pot donar se paradoxa semblant? regions, s'ha de treballar amb fé i vadint lotes les esteres socials, a
S'extendrá aquesta nova . forma de constancia per a que el dia . de les lo que's deu que vagin perdent-se
· guerrejar per tata .I'Europa? Aquets renovaciones i noves Corts consti~ 'ls. habits de la vida de familia, obson els tragics anels den Trots.ky . tuientes tots els partits mirin amb servant-se. com a inevitable con~
i Senin. Pro per ara la muralla de bons ulls la tan esperada per nos- seqüencia, que no's busca avul la
,~ / .. , · ferro deis exércits germánics ho altres Autonomía regional.
satisfacció del esperít en el recés
impedeix. Malgrat aixó Fran~a viu
1 aixó podrá ésser un fet en de la llar domestica ni en el cultiu
amb sobressalt, Anglaterra confem · nostra regió, tal volta primer que de la inteligencia, sino que's malpla amb esglai els progressos del
en qualque altra regió ge¡;-mana, versa el lemps, els cabals i la sasocialisme, Italia ha vist ja tenyir- per la sencilla raó de que, nosal- lut en llocs de dissipacio i desorse de sang els carrers de ses ciutres amb un desvetllament continu dre, aont la nosfra generació jove
tats. La hora de les ·. revolucions
hetn sapigut anar- Ji confeccionant s'habitúa· a fotes les disbauxes.
· -~· soeia.Js sembla amvada. Tindrán son hermós vestit fins al extrem de
1 cal reconéixer que uns d~ls · vi•
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