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De !es eieccions municipais
Ajornades pel Govern de la Geneah
tat amb motiu del moviment anarco-sindi
calista, suspenem també la nostra cam
panya fina a entrar de nou al període
eelctorI.
Pee ésser fets consumats, peró, i per
a informar a l’opinió, copiem a coati
iiuació les llistes de candidats presentades
per alguna partts, malgrat l’ajornament
de les -elecciona,a la junta municipal del
Cena. Aix, contribiirh a orientar a
pinió. Són les següents:
Uiga Catalana, amb el nom d’”Unió
Ripollesa Republicana”:
Lluís Gayola Col!
2 Josep Anfreu Ruli
3 Endald Graelis Puig
4 Ciixnent Anton Cabreras
5 Narcís Maideu Auguet
6 Zenon Puig San!
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Arnunt
Donvem en el nostre últím escrit la
d’alerta, i les forces esquerranes de
tota aquesta comarca han sapigut respon
dre amb tota dignitat per a batre l’enemic
que se’ns enfrontava. Amb orguil po
dem parlar de l’xit assolit i orgullosos
podem mostrar nostra “província” com a
model de democracia. no superat per cap
altra.
i aiuh scbrada raó s’ha dit que Ca
talunya és el baluart de la Llibertat i de
la Democrhcia, just és reconixer que,
dins Catalunya, Girona ha confirmat una
‘regada més ésser e Imés ferm puntal d’a
questa apostolata.
Cal per aix no descuidar-se i estar
contínuament a l’esguard. Les dretes, en
valentonades peis xits obtinguts a for
ça de diners, coaccions i quantes males
arta han tingut al seu abast, no han de
romanclre quietes i satisfetes, ana bé re
finaran cia seus oprobiosos procedinients
i amb el més descarat esearni a la digni
tat política i ciutadana aprofitaran el més
Hea descuit per a clavar tea arpes a la
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Francesc Martí Puigcorbé
josep Orriols Serrat
Jaume Canipalans Altarriba
lO Pere Coma Capdevila
11 Esteve Culleli Santanach
1 2 Antoni Porte!! Vilalta
1 3 Pere Sántanach Baborés
14 Josep Bosch Arnau
15 Camil Masoliver Gravolosa
16 Josep Noguera Vilarrassa.
“Unió Socialista de Catalunya”:
1
Lluís Castell Serra
2
Josep Torallas Francas
3
Josep Carrera Triadú
4
Vicenç Bosch SerTa
5
Miquel Catalh Serra
6
Feliu Barrio Arnhiz
7
Pascual Masdeu Pagas
8
Joan Aguilar Roca
9
Antoni Pérez Franco

els cors!
part més més feble del ces electoral, pro

curant amb la seva fellonia apoderar-se
del inés beli bocí per a saciar-se en els
seas desiga desenfrenats de revenja.
Saben proa bé que aquesta és l’última
carta que es juguen; saben bé prou que
el poble eh repúdia i detesta; saben bé
prou que tenen un passat que eis acusa
i un denigrant present; saben bé proa
que el seu miller bahrart afermat amb
els detritus de la rnonarquia, la noblesa,
la banca, e Iclericalisme i el fanatisme
‘religiós está en un estat tal cTe descom
posició que la inés lleu empenta ha d’en
derrocar-lo, i aix ha de fer que en el
seu últim esforç no reparin en mitjans per
indignes que aquesta siguin, per a acon
seguir el seis cobejat triomf, que porta
ria aparellat les prdues d’aquelles iii
bertats i avenços socials que en tan breu
tempa de rgim republic, amb tot i la
eva oposició, hasi estat conquerides.
Per aix cal fer un últim i sobrehum
esforç. Cal un va-i-tot que esmicoli per
sempre inés aquest fantasme de les dre
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10 Joan Güeli Tarrés
II Narcía Serra Vida!
Suplenta:
Josep Parrarnon Vinyes
Farriol Planes Subirana
jaume Oró Bofili
Ramon Dachs Folcrh
Ramon Grangé Barnades
“Partit Comunista de Catalunya”, a
dherit a la S. E. de la 1. C.:
1 Josep Mas Tió
2
Jordi Miralles Monerris
3
Ferran Prat Plans
4
Salvador Tayant Graboleda
“Esquerra
Republicana
de Ripoli”,
ainb tot i tenir-la
confeccionada,
no la
presenta.
Corren rumors que algunes de les can
didatures presentades sofriran niguas
canvis.

tea vergonyants cal repetir una 1 cent
vegades amb braó, amb la inés ferma
convicció, amb tota la força deis nostres
puimons, amarats d’essncia democrti
ca i liberal, aquel1 histris “no passa
ran”; cal apoderar-se ¿‘una manera in
equívoca deIs governs municipals, desen.
volupant en ella una tasca revo1ucionria
en el millos sentit de la parula, aplica
da al rgim administratiu i polític, segura
de qu ami la puresa deis nostres pr
cediments podrem esvair per sempre inés
la temença d’aquelies aus de rapinya que
tantes malvestats han ocasionat en eh
afera

municipais.

Anem, dones, a la iiuita; sense egois
mes, coratjosos del nostre deure de ciu

tadania, amb la fermesa que ens donen
ka nostres arrelades conviccionsliberais,
amb la vista fixa vera la prosperitat cTe
la nostra ptria i l’eniairament deIs nostres ideals, amb el cor pie d’esperança i
e] cerveli lliure de tenebroses preocupa
ciona i amb tan beli bagatge no duhtem
ni per un moment que la victria és nos
tra i renaixer amb inés briliantor que
nsai el sol de la Uibertat que fará fruc
tificar amb més vigoria la justícia social.
PERE
Valifogoiia.
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