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CIUTADANS: Potser mai com ara, havíen prés unes eleccions Finterés que van prenent les vinentcs, degut sens dubíe a la situació
precaria d'Espanya amb motiu d'aquesta gran conmoció de sang que trasbalsa la vella Europa.
E!s partits polítics avan^ats íením e! deure de renovar la vella política espanyola, aquesta política xorca que'ns ha coMocat a últim
terme de les nacions civüitzades, que'ns ha mosírat l'espectacle afros de que les nostres classes treballadores no poden meniar per inanca de
féina i per i'encariment de les subsistencies; aquesta política que'ns dessangra amb l'odiosa guerra del Marroc i no ha sapigut conservar les
colonies; aquesta política que amb els-seus desacerts impulsa la emigració que va despoblaní poc a poc les nostres ierres; aquesta política,
en fí, que va ofegánt les petites Ilibertats que'ns llegaren aquells que moriren en defensa deis nostres ideáis.
Per aixó nosaltres, atenent totes aqüestes circumstancies, demanem el vostre vot per la candidatura de

Don ]OAN SALAS ANTÓN
que representa en aquests niomenís totes les aspiracions del nosíre pobie; i és la seva mes genuína represeníació. Cap'dels demés candidats
pot mostrar com éll una tan llarga historia de treball i d'estudi; coneixedor profond deis probiemes socials, veritable autoritat en els intrincáis
afers económics i en totes les materies que tendeixin a un mes benestar i mülorament de la vida deis pobles, teñen en éll un indiscutible i
un veritable defensor.

La Iluita de demá
La forma en que s'ha plantejat la Iluita que
demá ha de teñir la soiució en els comicis,
ha enees els ardiments populars. Nosaltres
hem recorregut el districte, hem parlat amb
el poblé sobre Timportancia de la iluita electoral plantejada; hem conversat amb ell
sobre la significació de les dugues candidatures que demá és batirán en les urnes, i a
tot arreu els amics ,ens han donat calor i
entussiasme i ens han forjat el pié convenciment de que s'ha formaí un ambient propici per a rccollir el fruit de les nostres esperances..
Lluitem amb fé amb i entussiasme, convenguts de la victoria, dones no hi ha camí
millor per a guanyar que estar convenguts
de que's guanya. Per altre part la Iluita és
franca, a pit descobert contra el candidat
del Gobern, d'aquest Gobérn que ha pertorbat l'industria, el comer^ i ha mort a l'ágricultura. I si per a guanyar no hi ha camí
niellor que'l convenciment de que's guanya,
no hi ha tampoc Iluita mellor per a que'l
poblé triomíi que la Iluita en plena llum,
scnse sombres d'emboscada.
Amunt els cors i la victoria és nostra. La
democracia republicana 'de Sabadell cons-

titueix un bloc formidable, compacte, i es
precís, per a vcncer-la, que s'ajuntin contra
d'ella la passió deis apetits, les coaccions,
els odis, les imhioraliíats.
El triomf deis repubücans d'aquest Districte assolirá aquesta volta proporcions majestuoses. Escombrarem tot lo podrit, tot lo
odios, Vencereni ais dolents i ais íracassats. El sentiment de Ilibertat que iLlumina
l'ánima de Sabadell, ha de brillar altre volta
per a admiració deis altres districtes.
Hem d'axecar l'ánima, amics nostres. Sabadell va al front de la grandesa de Catalunya i de la reconquesta d'Espanya.
Voteu a primera hora. Pent-ho tard és fácil que us
prenguln el vot 1 al\<! s'lia d'evitnr ea lo possible.

El candidat indigne
Estem tan convenguts del triomf del nostrc candidat, que no volem discutir si el candidat cncasillat té probabilitats de triomf en
les properes eleccions.
Mes, no obstant, és precís, és necessari
despertar aquells pobres cors que'ls iblusiona teñir ia represeníació en nians d'Tin
enriquit industrial, creient facilíssim l'assoli-

ment de les seves aspiracions i la soiució
deis greus probiemes perqué éll és amic
del gobern, i no 1Í será costos, amb la seva
amistat, obtenir lo que ai poblé convingui i
necessiti,
Pero jutjant desapassionats el moment
actual, baix el punt de vista social, baix el
punt de vista cátala, resultaría denigrantpel
nostre poblé que abandones la seva representació a un home que's presta a servir de
maniquí al centralisme i a obrar segons els
convingui i li manin els eterns enemics de
Catalunya.
Les nostres aspiracions autonómiques necessiten ésser represeníades per aquel! que
ofereixi garantíes, per aquel! que pugui feries sentir en aquella Cambra que s'hi ventilen les qüesíions nacionals, perqué puguin
teñir suficient forga per fer-se escoltar i
pugui prevaleixer sobre les demés. *
Miraní les qualitats que adornen an en
Silvestre Romeu, que pretéu cnsenyorir-se
de nostra ciutat, veurem lo ridicol de sa
figura, esgrogucida la seva carn per les
llargues hores d'engunia passades assentat
en una taula de ¡óc, esperant tremólos el
resultat d'una partida. I el seu cervell, trastornat per les líuites que la seva ánima i el
seu eos han sostingut amb el vici, no és
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CIUTADANS: Avui.a les 5 de la tarde tindrá lloc
en el TEATRE CERVANTES un

GRANDIÓS MITING
DE PROPAGANDA ELECTORAL
Oradors: Pere B. Tarrago, Eladi Gardo, Ribera i
Rovira, Mer i 6üell, Guerra del Río i el candidat

D. Joan Salas Antón
entre altres d'aquesta ciutat.
capac de compendrer lo irrissori que resulta
la seva presentado enfront de la figura austera i venerada den Joan Saias Antón.
Hi ha persones—en Silvestre Romeu n'és
una—que venen al món sois per a fer riure.
I la serietat d'un pobie que mira sens passió
Tactuació seva dintre la societat, no voldrá
denigrar-se flus a l'extrem d'aceptar seriameiit la presentado d'una incapacitat acompanyada de Fengreiment que dona el teñir
unes mils" péssetes, adquiridas explotant
inicuament a l'obrer obligat a anar a raure
a les seves mans.
Mes, per sobre de tot aixo, hi ha l'idea!, h¡
ha aquella conciencia despertada de! ser
huma que necessita ¡ busca afanyós la persona inteMigenía .i cuite que accepti orgullos ¡a defensa de les aspiracions protetaries
i es preocupi de la seva instrucció, intuint-li
en el cervell la forga avassalladora de l'ideai
comfortador, que li fa esperanzar l'arribada
d'una humanitat reformada i W fa veurer la
necessitat de Ja seva dlgnificació, per m¡g
de la Iluita. I quan el poblé fixa son ideal i
troba la persona que recull son voler per a
trasmetre'l a les altes esferes per a ésser
- tingudes en compte, Texaspera i el fa riurer
irónicament que una pefsona depravada í
insubstancial pretengui oposar-se amb son
engany i amb son diner a lo que'l poblé ja
ha afirmat amb el pensament, esperaní l'hora
de poguer demostrar cumplidament a qui té
la preferencia i de Henear sa excomunió a
la aborrida persona que a mes d'exploíar-li
el seu eos el vulgui privar de la Ilibertat.
Sentirá l'aborrició d'aquest poblé que
aspira a sa emancipació i no a-"sa esclavitut
quan sentí dintre seu l'amargor de la derrota,. Per éll será amargor que l'enfonsará
en el. Ilot d'on preté sortir, perqué éll, ser
acontentat per parássits I per ignorants, no
ha sentit mai e! crit de Ilibertat d'un poblé
Iluitador i oprimít. I quan contemplará assegut en la encoixinada cadira del seu despatx
la ineficacia del seu esforg, sentirá la vergonya, i al matelx temps la. rabia, d'aquell
ser superfino .que no ha compres mai el fí
que persegueix la Humanitat.
R. 'J.

UN

AVIS

Aconsellem a tots els nostres correligionaris, que demá tots votin amb la candidatura
oberta.
En Silvestre Romeu s'alaba de que tindrá
seixanta vots deis federáis. Es ciar que aixó
és una veritable tontería. Pero com. que 'Is
nostres correligionaris ni es venen ni s'ajupen
ais peus de cap cacic, ni fan traició ais seus
ideáis, será bo que per a desmentir la frescura
den Romeu, votin amb la candidatura descoberta.

El míting d'avui
Una de les virtuts cardinals de la democracia es la virtut de parlar tú per tú amb
el poblé, el de presentar la cara i dir-li les
nostres aspiracions I les nostres ansies que
son les mateixes que les seves. El míting
és l'hora de comunió entre|Uns i altres, és
l'abrap fraternal que's donen les masses i
els directors, deis que per .la seva eloqüencia i per els seus coneixements fan de Tescenari del teatre una cátedra on dluen al
poblé les paraules salvadores i l'lii ensenyen
el camí recte i segur per a la seva reivindicació i la seva dígnifcadó.
Per aixó avui el Comité Electoral de !a
Coalició Republicana ha organitzat aquest
míting que ha d'ésser el preludi de- la victoria de demá, és el Ilob' oh s'ha de posar
de manifest totes les tares i totes les argucíes de l'enemic, del que vol usurpar la
representado d'aquest, dlstricte fondament
república i demücrátic.
Per lo tañí, poblé de Sabadell, fes aote
de presencia en el míting d'avui, ves a-escoltar i aplaudir ais oradors- que hi parlarán,
i aixís complirás un deurer elemental de tot
bon ciutadá.
Si els noatres enemlcs íaa cas d'aquetles paraules que
dluen: " B n materia il'eleccions tots e\s media .son lícita", s'els ha ile contestar segons la seva forma de
fer, del modo que siguí mes oportú
i l e s circumstancles ho exigeixln.

Hores de Iluita
Son les febroses hores de Iluita per Tideal
les que estem passant en la nosíra vida
monótona sense emocions, sense esperances, perduda, a voltes la fé en l'ideai per les.
passades actuacions, sentint damuntnostre
com passen les hores de ¡oventut que tan
belles pronieses teníen i ara de cop i vol
torna la passió, torna la Iluita, sentint batre
en el cor la forga de l'ideai i evoquem les
hores épiques de les noves revolucions.
Totes les malediccions, tots els improperis, totes les fortituts anímiques s'agcnibolen
al nostre cervell, aquesta frisan^a que'ns
crema ¡'ánima i pugna per sortir a la lUim i
tremolosament crisíalitza ambun nrticle,anib
un discurs, amb una conversa o amb una exfjressió lapidaria, és -tot junt la forpa d'un
ideal.
Per un home? nó, per una colectivitat?
íampoc; menys per vanitaí ni per sport. Es
per quelcom essencial a la vida nostra, és
per aquest patrimoni moral que voiem aumentar i engrandir, és aquest sentiment
mitat diví, mitat huma, que feia morir els
nostres passats a les barricades, és tota
una historia i un pervindrelluminós qui ens
dona l'alta Visió de riiora present. No s'ens
ocorri pas comparar la distancia espiritual
deis nostres adversaris, els que no seníen
res, els que fío pensen res, els. que volen
-part en aquesta Iluita civi! sense altre bagatje qué les rJdfcules aspiracions d'un pedant, sens mes ¿irmes que les que dona
Faudacia, Tsucbisme mal encobert per lo que
s'en diu pressió oficial.
Lluitem amics, per la victoria nostra, per
l'ideai, enfront deis fracassats, deis inconscients, dels.inútils, perla vida nova: deixarlos surar, deixar-los guanyar seria la negado del civismo i de la democracia.
OBRERS: Abans d V m e t r e el v o l penseu amb la
vaga d e l'any 19io, que'l que avui en nom d e l
g o b e r n vos demana el vot i fins compraría els
que pogués, c r a ' l presiden) d e la e n l i l a t p a f r o nal Unió Industrial; r e c o r d c u la seva funesta
inlervenció en aquell afer i penseu que'ls vosIres d o l o r s , les voslres engunies í les vostres
Iluifes van inspirar-li aquell p o r l e n t l i t e r a r l d e l
PA i d e la SEBA.

De la campanya electoral
Gran entusiasme
Des de molts anys no havíem yisí un tan
gran entusiasme en .les files de tots els repubíicans i ádhuc d'aquells que, tot no hi
figurant com a correligionaris nostres, amb
ocasió de la Iluita qiíe tan empenyadament
es prepara per a demá.
Les nostres ofjcines electorals se veuen
cada día mes vlsitadísslmes de gent quo
treballa d'una manera activíssima la candidatura del nostre iJ-Uistre candidat D. Joan
Salas Antón, lo que fa preveure una esclataní victoria.
Les Joventu|s Federal-i Radical també
trebállen d'una manera formidable per a lá
batalla que s'apropa.
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Cal no mes que'Memá tolhom se llenci al
carrer per a donar la batalla ÍÍ l'adversari, i
dcrrotar-lo com se mereix.
'jr

¡i:

Les nostres oficines electorals, tant les
InstaMadcs al Círcol Federal com a les de
la Fraterniíat R. Radical, estarán obertcs
tot demá fins a Thora de Fescrutini, per a
que toíhom que tingui dubtes prop de la
clccció i per a vigilar sobre la legalitat de la
mateixa, puguin ésser consultadessens dilació de temps.

El manifesf den ] o a n Salas Antón
S'ha repartit profnsament per tot el Districte ei manifesí que'i nostrc cañdidat en
Joan Salas Antón ha dirigit an els electors,
i per tot arreti ha signt rebut amb vcritable
fruició.
Es un document digne de llegir-se ¡ d'estudiar-se. La sinceritat amb que está escrit,
les idees d'humanitat i de civisme que'n tot
ell traspúen, han de'donar-li forcosament la
victoria.
REPUBLICANS: Voteu an en Salas Antón i vigilen per la legalitat de la elecció.
No US acontenten amb emetrc el vot Individnalment; animeu els voslres amics í coneguts a que
Temetin també,
Slgueu actius. Encenguem i p r o p a g u e m el foc sag r a ! de l'entu»iasme.

Pasquins electorals
Planxes policíaques
No sabcm perqué el Qiicfe de Policía d'aLiucsta ciutat amonesta a un incUviduu pertjuc tenia unes falles de Jes quc'^ repartfcn
aqucsts dícs intiilades "De'Mcdicina Social'».
Les tulles csta\Tn leí^alitzadcs í per lo tant
aixi'i cns sembla una solemne planxa, i per
si no lio íús, no creiem que sif4ui cap favor
per' la policía el ficar-se en lo que no l'bi periné;!.
"En p l e n o é x i t o "
Y\I candidaL üc la Fucrta del Sol n'bi passen de molt i'resques. No sabcm perqué te un
odi cerval a! veí poblé de Santa Pcrpctna i
l'altre día scnse mes ni mes, s'en va ;mar de
\-isita electoral a n'aquell pobie i es dirii^í a
\cure el prcsident del Comitc Iliberal i al
entrara la casa éll prou va cridar, pero no
hi trova niníí:^, aíxó que prcviament ja havía
avisat la scva visita. Figureu-vos la indi^nació del bon homé i al arrivar a Sabadell,
es posa al teléfon desse^iñda i entre e! cañdidat i el bon horiíe del presidcnt del Comité
Iliberal, tingué lloc él següent substanciós
diiíleg:
—He vingut a casa vostra, i no hi havía
ningú, com és ;i.ixi')?
—Ja ho sabía, i pei-qué havía de vcnir
vüsté, ercm fora.
—Aixü es molt mal fet, i es pol sajiiií'uer
el perqué.
—Perqué vosttí c^s un poca-vergonya,
—Aixü a la cara rio m'ho diria-ho.
—Dones si no ¡:i hagucssín tants íiis per
entremig n'bi diría de mes groixudes.
Com és U6g¡c suposar, el diálcg acaba
malament i ara aquell bon home de Santa
Perpetua jura i perjura que és veritat lo que
ell va dir al candid:it encasillat i aquest diu
pestes per tot arrea deis bons veins de Santa
Perpetua.
Riüurosament historie.

Cándit o r o p t i m i s m e
Els que treballen la candidatura d'En Silvestre Romeu diuen per tot arrea que teñen
la victoria asseijurada i que ara de lo que's
tracta és de que guanyi de mes de mil vots
al seu contrincant.
Ja ho faríen una mica mes baratct els
(lamants electorers, dones, o molt ens-enganycn, o lo que teñen es una por que no s'aguantón drets.
A una dama
Perdó senyora, si en aquests dí€S d'engunia per vos, teuim !'atreviment de dediear-vos aquestos ratllcs.
Pcrsonalment no vos coneÍ\em, vos i nosaltees que fiaurcm nascut i altcrnat llocs diferents, no som eapai,:os de faltar-vos en lo mes
JTifnim, pcró una. cosa que molt ens intcressa
ens obljga a endret;ar-vos aqüestes ratlles.
S'cns ha dit í assegurat que aquests dies
haveu anal en pelegrinatgc electoral per
totes les rectoríes i sacristíes de Sabadell i
ei seu Districte, captant vots i fent ambient
a favor del vostre niarit que li ha pegat Ja
doria d'ésser Diputat i que scntim molt dirvos, senyora, que no lio será.
Si aisó éscert, respectable dama, peiTneteunos unes paraules que procurarem siguin
tot lo galanes possiblc.
A nosaltres, anticlericals irreductibles, ens
bauría agrad^at molt que una ífei'biológica
no existent, ens bagues fet per un moment
capellans o tan sois sacristans, el nostre
vot, oh nova Clemencia Isaura, no vos faltaría i a n'aquesta taula de joc electoral casnrícm an el vostre punt.
L e s reunions d e districte
Les célebres reunions de districte que va
organitzar en SiivestreRomeu lian sigut la
broma d'aquests díes di^r-trní^c electoral, no
u'hi va haver cap qucTs reunits arribessin a
una dotzena i molts deis tais no teníen vot,
arajatot'hom se la préií én broma la candidatura d'en Romtiu. Es lo que deia un de
bona té que \'a anar-hi:—Alió no era una
reunir» electoral, era una visita,de pésam.
Noms despreciables
Es vergonyós lo t|ue tan alguns.subjectes
que encara teñen el cinisme de dir-se automistes. Com que les paraules que1s din'em
caaríen dintre de la Lley, ens limitem a nomenár-ne alguns, per entrcgar-los al desprcci
de la gent d'idcais.'Soft en Josep Planas Argemf. Director de r«Orfeó.de Sabadell» i
en joaquim Montaner Mestre, factótum del
Centre de Dcpendents i 'etern pidolaire de
tavors. Vergonya pels que . dient-se bohs
eatalans trevallcn per rcncasillat.
El m a n i f e s t d e la barrila
Ou\ ha rcdactat el manifest de presentació
de la candidatura d'en Silvestre Romeu, no
pot éssér mes que un bromista de marca.
Aquell comen^ament que mes bé sembla
una eidegía en mala prosa de la reialcsa, te
tots cis aires dé .preanibul d'un fíeialDecret
i demostra en el,seu autor un incipient monarquismo que no está molt a l'ús en els nostres
bons temps.- Aquelbi prosa atapaída qui canta les exceleneies d'en Romeu an els carrees
públics, és d'una ironía morda?. En Silvestre
Romeu alcalde, regidor i Vocal de la Junta
d'Arancels i Valoi-acions! si la seva gcstió
no pot ésser mes nula, ni mes ridicola. Com
a regidor no ii coacixem altre mérit que les
' sevcs intrigues per treure de VAicaldía an
en FeJiu (iríera per quedar-se eíl amb la
vara, i com a Alcalde no l'bi coneixcm irles
inLdativa que aquell simulacre de «Las Tiríbonas» amb la cursi Junta do Dames d'Estro-"
pajosa, que ñ la protesta popular p e r . a la

guerra del Marroc, ell hi rcsponía organitzant
amb la súsdita Junta, actes benéfies en quins
el poblé rhi gira l'espatlla.
Els mateixos inspiradors del manifest saben que si en Romeu fes diputat, quan vingués la revisió arancelaria tindría de callar
perqué amb aquesta, com en totes les qüestions, es una ñulitat.
Ens ha fet molta gracia aquella mena de
pegat que hi ha an ei manifest de marras, i
és aqueiles decíaracions de religiositat i de
patriotisrae amb sordina; bon cañdidat patrocina en Romanones que amb tantes qliestions Vlii sera un rebel, pero ca! per arevoltar-se contra l'amo, al Sr. Romeu l'hi falten
moltes coses que si tingues, no sería ara el
cañdidat del Govern d'Espanya. Sumís i ben"^
sumís sería en Romeu encare que'l Govern,
fes lo que vulgués contra Catalunya i contra
la Religió. Era lo únic que faltava veure,
¡¡¡Ell!!! defensor de les tradicions cristianes.
Deis fiítnants del manifest poca c:osa eti
direm, una bona part d'ells no teñen vot i lo
que trigarán a tenir-ne, altrcs sabem per ells
mateixos que ni s'els ha consultat i que per
tant no han donaf la firma, alguns i de categoría han dit en públic i en privat mil pestes
d'en Silvestre Romeu, i altres menys pietosos han fet amb ell ironíes crudels. Ara
treieu els de la famiha, i els traidors de la
Lliga, (traidors ais seas leadcrs Cambó i
Prat de hi Riba) i no vos quedar;! res d'aquest
plat rescaifat-que com a manifest electoral
han volgut servir al poblé, els ductüs monarquics de non encuny, els aliats del Ministeri
de la Governació.

Dugues firmes de pés
Entre les firmes que avalen la candidatura
. del cañdidat den Romanones, hi figuren, entre altres, les den Josep Mir Marcet i Ramón
Picart Felip, persones altament conegudes
per les seves costums morigerados, peí seu
extremat catolicisme, peí seu fanatisme religiós i per les seves austeritats mai desmentides.
I, hem áé dtf-^'o; ai"¿6'ens ha produit una
grossa deccpció. Es ciar que nosaltres no hi
hem cregut mai amb la vcritable sinceritat
deis católics, quan hi han pessetes de per
mig, empró quan se tractava de les susdites
personalitats, sospenícm tota incredulitat i
arroneavem ies espatlles,
Pero, ara, ciutadans, ha cambiat Taspecte.
Riem-nos en de l'austeritat de eerts homes
quan impera la santa eonveniericia. F^a el
paper de mitjes virtuts.
Mireu que'n ía de gracia veure en Silvestre
koraeii^^© bra«et.amb en Mir, i -eiftiíicart,
sans varons del catolicisme. Ea mes gracia
aixó, que no pas que veicssim un mossén de
bracet amb una cocottc.
L e s m a l e s arts d e n S i l v e s t r e
En Silvestre Romeu en porta alguna de
cap.. Ha requerit a tots els íiotaris de Sabadell per al día de les elcceions. Enipró com
que nosaltres no'ns mamem el dit, n'hem
requerit deu, per a eñviar-fíé un a cada poblé
del Districte.
Estem ben decidits a matar moralment an
en Silvestre Romeu. I per a demostrar-li que
no badem, entre'ls guins els rodegcn hi ha
qui ens explica els seus plans amb el fí de
que'ls anem desbai^atant a mida quc'ls va
forjan t.
Res, que volem demostrar-li que quan ell
hi va, nosaltres ja'n tornem.
Un manlTest d ' e n c á r r e c
Si íossim dcvots jurarícm davant de! Crist
en la Creii, i si fossim gitanos per la saiut
de nostres morts, que en Silvestre Romeu no
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té seu del mariifest mes que la firma, perqué
totes aqueUcs ratitas son d'un desaprensiu
quc's burla de tot i de tothom.
P a r l a r d'ideals i d'espiritualitat i de deurcs
cívics qui com en Romeu no ha sentit bateg a r el ípc d é cap aspiració enlairada. Vol¡íuer adular ais elements economistcs qui
com ell no sab lo que es un aranzel, ni concix
cap t r a c t a t d'economía política i cOnra con
firmació d ' a i x ú c n s remetem al testimoni imparcial de tots els que amb eli hagin parlat
d'aquésts assumptes alguna vejfada, i el día
que an el parlament espanyol es plantegessin
aqüestes qüestions faría un solemne paper
ridícol, perqué lins ni sab parlar el castellá
mig correctament. A la Junta d'AranzeIs i
Valoracions del Regne no sois no ha fet res,
sino que sabem que ha sigut obgecte d'ironfes crudels, p e r la seva supina ignorancia
de les qüestions económiques. ¡El representan! d'una població Fabril!
Ell promet no posar-se enfront deis elements católics, ni deis elements patriotes, a
,pesar, diu el!, de sa filiació política; si d'aixó
ño s'en diu.entonar un mea culpa i demanar
perdü de les culpes passades per a mendicar
els vots d'extrema dreta, q u e vingui D e u i
ho vcgi. No sabcm que mai un candidat hagi
rccorrcgut an aquest rcbaixament de la dignitat política per a captar uns vots que dificilment obtindrá, ja que'ls católics sabadellenes no obliden l'afer den P e r a r n a u , contra
qui en Silvestre Romeu feu una crudel campanya des de TAlcaldfa lins que logra la seva
espulsio de la rectoría de Sant Feliu. Prescindint si l'ex-rector Arxiprest tenía o no
tenía rao, els católics vegercn en aquell c a s
la persecució a un Ministre de Deu:
'
Él catolicisme d'última hora den Silvestre
Romeu, fa l'efecte d'una pantalla sota quina
s'amaga un sateiit incondicional den Romanones.
Si en Silvestre Romeu Voltá no té per a
conquerir e¡ vot deis sabadeliencs altres executories que'i seu catolicisme novíssim,;. él"
seu catalanisme de nou encuny i els seus concixements economistes, ens sembla que no
tindrá e!s que necessita, sort deurá teñir deis
valiosos elements q u e apoyen la s e v a candidatura, quina estaría mes en c a r á c t e r p e r
Puebla de las Mujeres o Valderejón de
Arriba.

A Q R I C X J L T O R S : NO dongueu el vot a qui no conelx del
vostre art mes que la seba que vos faría menjar.

Joves republicans de SabadeU;
Aquesta Cotoissíó Electoral vos convida a
una REUNIÓ que, per a traclar de les
eleccions de demá, tindrá lloc avui disr
sabte, a les nou de la nít, en el Circol
República Federal.
Se vos recomana assístiu an aquesta

vivir a sus expensas; no puedo hablar de estas
multitudes que se mueven perezosamente o con
demasiada violencia si se los agita, a estos no
podemos llamarles decadentes porque jamás se han
levantado por su propio impulso. Estos no son
decadentes, 'sino postrados. Son la masa incons
cíente, autómata, cuyo iiiecanisnio si está bien dirigido puede servir para algo que .conduzca a la
prosperidad o sino, solo sirve de peldaño para
encumbrar ambiciosos, tunantes o falsarios que
luego han de producir la ruina de la Nación,
1^0 puedo hablar de estos por ser ellos el material mecánico, he de hablar, pues, de ios que pretenden dirigir o dirigen ios destinos de España.
De la restauración acá ios desaciertos se han sucedido atropellándose unos a otros. Este sistema
aniquilador ha dejado a la Nación sin flota, sin
ejército, sin colonias, con un déficit exorbitante,
el país empobrecido, el pueblo ignorante y los Gobiernos sucediéndosc en turnos de los llamados
liberales (?) y conservadores, comieudo en el festín
o la juerga del presupuesto sin importarles un comino lo que le es necesario al pueblo en particular
y el desarrollo de la riqueza de la Nación en sus
•productos naturales o manufactuieros.
Por esto, por no importarle nada a los Gobiernos,
se ha dejado que en México se asesinaran españoles indefensos, que en Bélgica los alemanes hicieran io mismo sin por ello mostrar una actitud enérgica. Por la misma razón los Gobiernos enmudecen
ante las fechorías, ante los asesinatos de españoles
que viajan en barcos neutrales, fechorías debidas al
salvajismo proceder de los submarinos alemanes.
A estos creo verlos dominando nuestros mares c
imponiéndose después y apoderándose de nuestros
puertos, echando a pique nuestros mercantes, estableciéndose aquí con la petulancia de los vencedores de la Edad Media, como dueños y señores e
imponiendo su omuimoda voluntad y nosotros,
altaneros, buscando una posición gallarda y académica haríamos un movimiento con la espalda
dando a comprender qué tanto nos importa y ellos
harán bien exterminando una raza muerta, incapaz
de levantarse airada ni a latigazos.
El prbcedimiento infame que se desarrolla en los
mares, el asesinato de subditos españoles no hace
vibrar los nervios de nuestros patricios. Que sea
el insigne maestro Granados u otro subdito español, el caso es igual, los decadentes de nuestros
gobernantes no han de decir esta boca es mía.
Del asesinato del sublime Granados deben protestar
todos los.amantes del belÜsimo arte sea cual sea su
nacionalidad, sus inspiradas composiciones, su arte
pertenece ai mundo, pero como a español ha de ser
el Gobierno de España.
Pero que hará el Gobierno careciendo de la fuerza
que le daría el valor moral ante las naciones que ni
entienden de derecho de gentes y se han tomado
carta blanca para la ejecución del crimen?
Esta es la Nación del despilfarro, la Hacienda
está exhausta, todo está monopolizado, solo falta
poner a subasta ¡os más altos puestos para entregarlos a! mayor postor. Es la labor de la Restauración la que ha muerto hasta el idealismo innato
en el ser racional. Es que ya no somos más que un
país de parias regentado por vientres y por cabezas
de chorlito.
Al pueblo que piensa, al eminentemente consciente es al que hay que dirigirse para acumularlo
en bloque potente que haga crujir los cimientos
donde se sienta bajo dosel la impúdica matrona
que bajo su solio cobija tanto decadente.
A ese pueblo pues, laborioso, inteligente y amante de sus derechos y libertades, decimos: Haz respetar tus derechos, no permitas que pisoteen tu
libertad, al hacerlo así habrás cumplido con el primer deber de todo ciudadano.
No permitas que se falsee el sufragio, ha?, respetar tu voluntad, rechaza lo que sea nocivo a tus
elevadas aspiraciones como a hombre y como a
ciudadano. A votar, si, por el progreso de las ideas,
por el bien general, por la libertad, por la justicia,
para hacer prevalecer tus derechos, para echar de
la dirección de la Nación y de los pueblos toda
esta multitud de ineptitudes que aniquilan al pais y
son la ruina de la Nación.

Imporfant reunió.
EMILIO TARRIDA.

ECONOMISTES:

Poblé no

la g u e r r a europea no han sigut resolts, abans agrávats, peí G o b e r n den Romanones. A n a r c o n t r a el

dormís.

II. El candidat encasiilat és un mornó a
la opinió del c6s electoral.
Poblé no

dormís.

in. El candidat encasiilat ha vingut al
món per a estalv¡ar-te de pensar qui és el
q u e s ' h a d e sacrificar per tt'i.
Pable no

dormís.

IV. El candidat encasiilat és un accessori de la xarxa estesa pels xticladors del
Presupost.
Poblé no dormís.
V. El candidat encasiilat no poí teñir
independencia perque's deu a la pressió gobernativa.
^
Poblé no dormís.
VI. El candidat encasiilat no és tnai un
diputa!; aquí, és un agent del Gobern;,allá,
una fracció de
Poblé no

dormís.

VIL El candidat encasülat és un productc tan genuinamcnt "espanyol com el
torero.
Poblé no dormís^
VIII. ^ El candidat encasiilat és el sablista
del vot.
Pable no dormís.
IX. El candidat encasiilat promet Voro
i el moro \ el sulfat de coure.
Poblé no

dormís.

X. El candidat encasiilat és un
de l'acta.
Poblé no

apache
dormís.

XI. El candidat encasiilat és tin ninot
que, balli alia ont balii, l¡ estirón el cordül
des de la Puerta del Sol.
Poblé no

dormís.

XII. El candidat encasiilat no és mai un
incondicional del districte, sino del seu ilustre (!) quefe.
Poblé no dormís.
XIII. El candidat encasiilat és un barra
que, es digui Pérez o bé Zugáñez, un hom
se l'explica perqué sempre opera entre analfabets d'un districte desconegut.
Poblé no

dormís.

XIV. Pen'J quan el candidat encasülat
no lii va a ráurer, sinO qu'és del matejx
districte i es presta a fer el jóc del Gobern
contra'ls seus palsans... ah! allavores ja no
hi ha argucia que'l justiíiqui, i els electors
amb vergonya, el deuen bandejar del districte com si es tractés d'una farlstela silvestre !
Poblé no

Els p^obiemef deis transporta ex-

portacions, importacions i els molls altres que crea

Cabe preguntar esto? Casi que no. No hablo de
las multitudes que según en que lugares de la Nación se mueven ai soplo liviano de ios caciques o
bien; en otros lo hacen fascinados por la palabra
subida de tono de cualquier hablador que pretende

I. El candidat encasillad, és el fré que'ls
gobernants encare quc's diguin Ilibcrals,
oposen a la lliiire exprcssió de la voliiiiíat
del poblé.
Ora pronobís

XV.

dormís.

I el Poblé no dormirá

Amén!

seu candidat és feina de bon ciutadá i és vetllar
per l'economia i la prodúcelo nacional.
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