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[LECCIONS DE DIPUTITS & COitTS
Impressions de la Iluita
A primeres íiores del matí s'han constituit les
meses sense incidents i tot seguit s'ha vist que la
Iluita electoral sería forga empenyada. La votació
ha sigut notrida en tots els colegís especíalment en
els dístrictes segón, quint í sisé. A la una del migdia havien emés el vot en la riostra ciutat uns dos
mil trescents electors.
Els defensors del candida! encasillat, anaven de
casa en casa pídolant vots, empero a tot arreu, a
l'hora que escrívim, porta majoría la candidatura
republicana.
Deis pobles del disfricte es reben noticies vergonyoses: la compra descarada de vots i la coacció
estaven a l'ordre del dia; mes, els nostres amics
aneu vetiiaven per la Iliure emissió del vot, veientse un entusiasme inusitat i expontani, essent molts
els electors que amb tot i ésser pertanyents a les
dreíes polítiques, han votat en favor de nostre candidat i en contra de la candidatura inmoral i antipatriótica.
I

La por
No sabem a sant de qué, pero les autoritats superiors han disposat que avui per tot Sabadell se
passegessin pomposament algunes parelles de la
Guarda Civil, aixís com també s'ha fet una distribució de policía que passava els límíts de la prevenció; peí demés, nostres correligionaris cada hu
ha complert de una manera corréete i digna.
*
* *

El diputat encasillat, tenint por de que, degut ais
seus procediments, no s'acabessin les eleccions
tranquílament, ha concentraí també en els pobles
del districte, parelles de la guarda civil, amb el desig, segurament, d'amparar les seves indignes il'legalitats.
* *
Al mati, ha ocorregut un cas bastant cómic. Ja és
sabut que han sortit vots de per tot arreu i que a
tot arreu s'han apurat tots els mitjans imaginables
per a conseguir vots: dones bé, en el districte quint
han portal a votar un infelig baldat que han tingut
de portar a bracos ñns a Turna amb tota mena de
penaliíats i amb un complet abandó del pobre malalt; després de mirar i regirar i fer indagacions
aquell home ha resulta! que no podía votar, ocasionant-se no poques disputes i el consegüent desencant deis agents electorers del candidat que
apadrinava el comte de Romanones.
Oh, la táctica, el coneixement i la vívor deis súbdits de la teca i de la beguda.
***
Al districte tercer hi han hagut baralles gracies a
les vergonyoses coaccions del caciquisme, resuitant
contusionat d'un ull un subjecte conegut per el
vell "Magí de les dones".
*
* «

El requeté ha estat tot el día en funcions no pas
guerreres, sino organitzant rodes que eren destetes
per la energía de nostre jovent, tenint el seu cau
d'actuació els flamants romanonistes en la Cooperativa del carrer de Sant Joan, quin local ha tingut
d'ésser vigilat tot el día.

En els pobles
A les nou del mati, marxaren amb auto el senyor
Salas Antón, acompanyat del diputat provincial
senyor Sala Busquéis, del senyor Gabriel Alguersuari i del nostre corapany Puíg, que seguiren els
pobles del districte, on foren rebuts amb el major
entusiasme pels correligionaris presents.
El candidat romanonista també feu aqüestes visites acompanyat de Velectorero Manent i de VEspatega.
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Per mes dur que parlessim en contra del candidat encasillat quedariem curts i les páranles serien
pálid reflecte de la manera vergonyosa com s'ha
valgut per a fer-se la eleccio aquest paria aristocrátic que es diu Silvestre Romeu i Voltá.
Els diners, la fartanera, la beguda, la intriga i la
mena^a han sigut les armes que ha esgrimit per a
fer que la seva enveja d'home representatiu fos un
fet. Aqüestes coses fetes demunt de gent infelig i
de gent degenerada resulten mes execrables, mes
indignes i raenys de home que aspira a fer bé peí
districte i que vetlla pels seus iníeressos i respecta
els seus ideáis.
No podem dir en aquests moments res mes respecte aquest particular, pero pot estar tranquil que
la seva manera de procedir ja procurarem que quedi
reflectada de la manera que deu quedar per a que
totes les persones conscients i dignes puguin senyaiar-lo una vegada mes com a home que per a satisfer les seves iniques ambicions passa per demunt
de tota moral, de tota lleí i de tot respecte.
*
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A Castellar, Sentmanat, Ripollet, Serdanyola i
Sant Cugat, s'ha notat la influencia de lo que deixem dit. No obstant, amb la eníeresa i bona volun!at de nostres correligionaris, sigueren aquests efectes contrarrestáis, donant una nodrida votació al
nostre candidat senyor Salas Antón.
En canvi, a Santa Perpetua, Barbará i Sant
Quirse, els ciutadans no's deixaren conquistar per
les argucies del candidat cunero, i allí no s'efectúa
la compra descarada de vots per els medís reprobables de que s'ha valgut.
A Sant Cugat un secuag de l'adversari, agutzil
de dit poblé, per fer la feína que ja es pot suposar,
fou advertit per nostres amics d'una manera contundent.
En tots els pobles del districte foren nombroses
les nostres comissions que vetllaren, en lo possible,
per la legalitat del sufragi.
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* *

A última hora de la tarde, es reberen noves d'alguns incidents ocorreguts a Sentmanat. Davant de
les coaccions i compra de vots que efectuaren la
banda den Silvestre, els nostres amics s'hi oposaren fermament, arribant en el cas d'haver d'íntervenir-hi la guarda civil, perqué la disputa ocasionada per aquest motiu havía descendít en baralles.
Hi hagueren dos detinguts.
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Hi han hagut 49 vots blancs i 25 de nuls.

Com se pot veure peí resultaf obtingut, el senyor

]oan Salas nnton
guanya per una bona majoría. En aquesta hora en
que no s'hi poden ier comentaris, acabem cridant:
El caciquisme és mortl Visca la Coalició Republicana!

Imp. SaUent,

