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MES

LES ELECCIONS DE DIUMENGE VINENT

EL NOSTRE PARER
LS que redactem SAGARRA NACIONALISTA potser perquè sentim viurer

Ul

dintre nosaltres cada moment més ardenta la flama de l'ideal , no creiem ni
poc ni molt en l'eficàcia que per Catalunya puguin tenir

les eleccions le-

gislatives destinades a portar diputats al Congres espanyol.

La forma poc franca amb que en molts districtes s'han arreglat les candidatu-

res, sense exceptuar les que's presenten

amb caràcter nacionalista,

ens convenç una

vegada més de l'inutilitat de Ja feina que puguin fer a Madrid els senyors que ostentant una representació més o menys veritable dels districtss de Catalunya

(S

vestiràn

la toga del. legislador,
Però no volent per altra part que cap 1I0me contreri a les aspiracions de nosfra terra, pugui vantar-se de sortir victoriós sense la nostra protesta és que econcellem als nostres amics que no s'abstinguin de fer ús del dret a votar. Fa pocs dies
«La Publicitat» donava unes normes que no poden ésser més clares i quc's redueixen
a que'ls nacionalistes de cada districte votin en contra del candidat que 's presenti apolar pel govern o per les organitzacions anti-catalanes; és pel' això que nosaltres en

aquest districte votarem i agraïrem

a tots

els nostres amics que votin la candidatura de

En Lluís Figueroa i Maria.
qu'es presenta amb el caràcter de republic à nacionalista :
Fent-ho aixt creiem seguir amb certesa les normes abans diles puig l'altre candidat es presenta apoiet pel govern i acompanyat pels eterns cacics de la provincia
de' Tarragona, que tant se signifiquen sempre per l'odi a Catalunya ,
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