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EL DEMÓCRATA

s'ha reduYí a 30 la obíinguda per
noslra candidaíura, en nombre de80;
empero ho és també que a Santa
Coloma de Gramanet ha minvaí en
104 la majoria deis regionalisíes,
des de les eleccions generáis i que a
La Qazeía deis Xinos — llegeixi's Monícada és augmeníada en 40 la
«La Veu de Caíalunya»,— en parlar obíinguda pels nostres amics.
del resulíaí de la Iluiía del dia 5, en
Resum íoíal:
el disíricíe de Granoliers, fa volar
coloms, com es diu vulgarment, per Augmenís obtinguts per la Coalició
Granoliers . . . .
260
a demostrar que la sort ha estat adSania Coloma. . . 104
versa a la política del nostre volgut
Monícada . . . .
80 *
amic el dipuíaí a Corís en Francisco
Torras.
Total Vots. 404
A tal objecle, el notero, mal paroPérdues experimentades
diant a en Pol, juga amb els números en forma tan barroera, que el
Saní Feliu de CodineS. 16
mes humil iniciat en matemaíiques té
Bigas i Riells . . .
49
forgosament de riure-se'n.
Total Vots. 65
El flamant organitzador de les
Diferencia íoíal en favor nosíre:
hosts regionalisíes en el Valles ha
fet el mes gran deis ridi'cols En San- 339 voís en cinc pobles del disíricíe.
tiago de Kiva i d'España, que en les
Les proclamacions per l'aríicle 29
cleccions provincials va apuntar-se en qualques pobles ha esíat un soro75 vots a Granoliers, va idear una llós éxit per a la nostra política, quecandidatura administrativa, integra- dant palesamení demosíraí que l'ada per un mellisla i un obrer que in- versió a la política de la Lliga viu
dubtablement va conquerir les sim- laíent en el disíricíe.
paties de qualques companys, i a
El resulíaí de la Iluiía representa
aix5 es deu sens dubte els 141 que
una ratificació de confianza a la povol apuntar-se el diputaí riiguero.
lítica que la Coalició Lliberal DemóEmpero no és menys cert que en
craía Autonomista ve desenrotlianí.
aquelles eleccions provincials várem
Feliciíem-nos-en i feliciíem ais abaconseguir 700 sufragis i que en la
negáis córrcligionaris, bo i encoraíIluiía del passat diumenge va quedar
janí-los per a que amb pafriotica
dcsfeta la candidatura administraticol laborado, coníribueixin a que
va d'én Riva d'España per una ma
nostra bandera puga onejarben alia,
joria de 885 vots.
Orgullósa d'eixopiugar ais fervenís
En una páranla; els regionalisíes iliberals del Disíricíe.
varen sumar-ne 300 en les votacions
B.
legislaíives de í'any 1920; 75 en les
provincials del passaí 1921, i en les
municipals del diumenge, varen que- CaMun;a contra la Lliga
dar-se a 141.
Ateniéndonos Única y exclusivamente al
La Goalició Iliberal va obíeiíir per resultado de los escrutinios efectuados en las
a en Torras, en les de dipuíals a cuatro provincias catalanas, el pasado jueves,
con motivo de las elecciones municipales, reCorta, 1,100 vots; per a en Flaquer, sulta
plenamente demostrado que la Lliga reen les provincials, 700; i 1.026 en gionalisia hi sufrido importante descalabro en
les eleccions del passaí diumenge, ndaCatalufla.
Hible por nosotros la elocuencia de los núque van assegurar-li la conquesía de
meros.
majories i minories en els tres disEn Barcelona la candidatura ha triunfado
írictes municipals.
por mayoría Con 20,600 votos, obteniéndolas
En alíres pobles del disíricíe, Ofl minorías ¡Os radicales por 25,200 votos.
En Tarragona, Lérida y Gerona hart triun*
esta ben definida la Iluiía entrg la fadolasCandlJaturas
antil'igueras, obteniendo,
Coalició i els Iligueros, el resulíaf los fegidnal islas eft coalición con los republiens ha siguí igualmení favorable.
cano-, los puestos de minoría,
Se nos asegura que al conocerse el resu'tado
Es cerí que a Sant Feliu de Codien el «Centre» de la Plaza de la Cucurulla, los
nes ha augmentaí en 15 vots la ma* allí congregados bajo la experta batuta d'En
foria de.*220, assolida per la Lliga en Pere Rahola, entonaron el «Catalunya triom*
les darreres eleccions i que a Bigas íant*,.»
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NOTETES
Entorn d'una taula de catxo.
— 1 inc irenta ú, com en JVlartinet(referintse ais vots obtinguts).
— Jo faig broc, com en Torras.
Tothom reia.
^
L'Esteve Gamillo rbtingué 77 vots.
Ara, en i'argot del quintu, d'aquesta quanlitat no s'en dirá «Les banderes d'Itália»; s'anomenará «Els vots d'en Gamillo».
Com un perfecte quintu.
^
Entre futbolistes:
—Cóm han anat les eleccions, Peret?
— Carail Vuita¡{ero.
^
El seráfic noi Pineda obtingué.33 vots.
— Els anys de Cristo! — exclama un.
Jesucristo, con ser Dios
Llegó a tener 33.
Y vos, Pineda, esta j>e^,
Debí lis tener g2.
^
Ironies de la dissort.
En Camillu, obtingué Les banderes d'Italia.
En noi Pineda, Els anys de Cnsto.
Res. qué íenn t\ quintu!
Ah, i en Martinet„el catxo
^
Comerttari d'un graciós:
«=Si, vaja, En De-Riva completament DERR/VAT
Justo,s!
^
L'órga deis regionalisíes a Barcelona, vol
fer entcndre ais seus lectors que la iluita del
diumenge ha sigut un triomf per ells.
Nosaltres, que hem aprés d'én Rol á fer
números, sabem que el censde la capital cpns»
ta de 150.000 electors. Dones bé; la Llíga n'ha
obtíngut 20.000.
i , J V
Podría dir-nos «La Veu» a quln partít poli»
tic corresponen els restanls 130,000 electors que
no han votat a la Lliga?
Si aixó es el «tot Catalunya», Com ellS
diuenl ..
Ah, í hem de texiír en compte que en díeS
d'eleccíons la LUga toca la trompeta ¿leí Juáicí
Final, puix que tots els morts s'aixequenl...
I van a votar cpm un sol homell...
1 per la Lliga!!!

UNA CAMfiONADA
Ha sigut declarada ¿essam la admiilistradora de Loteries d'aquesta vila, donya Francisca
Pons Canudas, Viuda del flostre^qrat aíriic
En Joan Barbany Masój i, per a ocuf^at aquest
carree, ha estat nomenat, amb carácter de provisional, don Miquel Vilageliij Pascual.
Una real ordre d'un ministre éátaíá prli^é 11

