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guerra ha }Jorfat a Espçhya uns el mon trasbalsat. Aquell sobri,....
auments considerables; peró e·i xos estote de Sant Pere aplicat a Ja
.
f~ussic1. Lenine,. president . err
beneficis sembla que· haurfen d'i ns- . vida e$pirifual deuria ésser t~~bé
pirar:a .l a massa . genea·al :d el vaís . la..nor.Q1d de les J~nts en eL..ordre gu~ra·a t ag·ds~ 1914 .i pau separaun. senllt de sobrietat" que. no, sería ecQnóinic ¡ materiiàl.
da
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més que ele:mental previsió. ·
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,~: ...R.timarda, f.emand I. en g uérra
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El prob-lema de les subsisten~
cies es més grave de lo que sem bla, i per · nosaltres es proba de
que don joan Ventosa i ·caivell es
un caracrer molt enter i home que
no s'encongeix devémé de !es di. ·ficultats. quan en les ac tuals circúmstancies s'as posa t al ·costat
de'n C ambó , coin a Comissari de
les Suhs islencies. No es aquesla
Comissaría un 1Vlinister i; pero a
parer nostre, es de més importc:mcia la 5eva g estió que la de qualsevol ministeri. Proveir la n ació de
les primeres materies que aqul'us
f alten o escassejen; impedir els. ue-·
g ocisbrul.s i i ndigne::; dels abasseg udors ; r eprimir amh ma forta els
abusos dels revenedoi·s arribant . <l
Ja imposició de la taxa, quan con vinga; tot ilixó represen la 1m teix1J
de qüestions difícils de resoldre ¡ ·
. més en un pafs indisbDiinar co m 'el ~
nos tre.
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Indisciplina que's,manifesta pn:cisament en la falte".! de · solH·ie f'af ,
tan en les classes altes eom en les
. batxes; i encarél es posn. més de
reUeu en la falta de colabm·~ció del
país a la gesti6 g ubE:·rn a menftll.
En els palssos helig·er<mts que
s'han vist precisats a adoptar mides severes i extremades per Ja
equitativa repartició deis queviures,
'
tothom s'ha sotmés; i úmt els rics
com els pob1·es jornalers van amb
'Ja car/a a la comprn dels a.rHcles
de primera necessilai. Aquí a E s panya, gracies a Deu, fins ara no
hi hem d'anar a Ja car ta; però lo
qlle va passar el cldrrer hivern amb
la carestia del cifrbú <fUe fou causa
de disturbis a Bm·celorw
i <?n altres
,
"
poblacions, ha de ésser una Jlissó
per a que estiguem pl'evinguts pe1·
Ja vinent hivemada .
I una bona dossis de sobrietat
en Ja vida pública i privada sería de
positius resultats pe¡· atenuar els
. efectes inevi tables de Ja repercussió
que en tots els órdres fa sentir
~ixa monstruosa guerra que té a tot
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el 28 agost' 1916 i pau saparadà el
2 maig de 2918.
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Nacions d e ·la '· (!nndruple ..

Quatre anys de guerra

.

Austria I-Iungría . Carfos I. em~
pe1·ador en gucrr•l el 29 . de Juliol.

E l día 28 del p assat feu qu<Jtre
anys de g uerra que Austr ia declani
la g uerra a Servia, essen.,t-ne la
causa ocasion al el no haver' aquesra volgut donar la justa i vi~di:cati- .
va sa~.isfaèción a lé;l primera, pel
vil I.cobart crim de .-regiCidi-. comés :.
en Sa'rajevo en les persone~·
sos ·

de 1914.

A Jemania. G uHlem 11 empenldor el 1 agost 19! 4 T urquia . Mohamed · VJ en g uerra el 29 octubre
1914 Bulgaria, F ernand I el1 1 oct·ubre
de .1915. · ·
•

de

sobirllns.
C om les nacions es t1;oben en::.
llaçu.des. les un~s amb les aHres
per parhculars mires i i~teN.~ssos,
succehf !o que tJ les cireres barre-·
iades en un cislelÍ, que al estiràr~
ri'e una segueixen moltes t~ltres. i
(l'aquí q~e ens~guida uns pobles
es declaren la g uerra an els altres,
convertint-se en una foguera mon~
dial. qual fi no pot pr~veure's.
Creient que a nostres HegidOI'S
pot interesarlos-hi coneixer les dades del seu desentrotllo~ passém a
donar una lleu noció dels Estats ·
que' s tro ven enredats
tan crudel lluita manifestant desde quina
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Rela.ciòus (liplonui.tiqucs
rorn pudes
Bolivia; el 13 òbril de . .1917
Nicaragua. el19 maig de
»
Sant Domingo el 12 juny de »
Perú .e l 7; Llrugay el 8, i Ecua·
dm· el 9, octubre 1917.
···.

Na cious neutrals
Espanya, Dinamarca , luxem:·
burgo, ·Noruega, .Paissos Baixos, .
S uecia, Suissa, A fganistan, Per~
s ia, Etiopía, Argentina, Chile. Colombía} M éxic, P arag uay, Salvador, Venezuela, i alfres petits paíssos com Andorra, Mónaco etc.
Deu vulgui que l'any próxim en
aital dia regni Ja ·pau tan desitjada
i estiguin per sempre més esvaïdes
(:,
aqueixes paraules tan flexibles al
aplicar-Ies a la practica~ de Fe, llibertat, Civilització, Dret, Justicia,
Democracia, ·i que solsame.n t regni
el. pre,c epte del diví Mestre: Aimeu~
vos els uns als alstres.
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28 juliol !9U

FrDJl Çtl. Polnc.nré, tnl.:.s ld.Jnt·
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