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Hom recordará la carnpanya d'esínídéncies organiízada per la Lliga
Regionalisía de Barcelona, en iniciar i'acíual Govern el nomenamení
d'alcaldes de Reial ordre. La Mancomuniíaí, la Dipuíació, rAjuníamení,
e's a dir, toís els organismes monopoliízaís pels caíalanisíes, feren oir
la mes enérgica protesta davaní del
poder central, per l'atac que representa el privar ais Municipis d'elegir, per a la magistratura popular,
alqui.pcries se ves dots, es fassi
meteixedor de la confianza deis regi
dors elegits per la voluntat del póble.
Des del primer moment, Judicárem
tnancada de sinccriíat la fere'stega
acíitut adoptada peJs capitosís de
la Luga, car no s'avenia amb el
rasíréjar asquerós deis seus dipuíats
en els eenlres oficiáis i en els despatxos de ministres, molt paríicularmení de! de la Govemació.
jSempre oporíunisíes, n o c í s hi
cdílvenia que el Govern, fent ús de
la faculíat que li concedeix la llei, relativa a nomenámenís d'alcaldes, fíxe's
la vista a Barcelona, on els negocis
bruís es succeixen amb solució de
continutaí ila íntromissió d'un delegat del Govern, poí destorbar l'acíuació d'un trusí GonstituYí amb l'excíussiu objectc de poder enriquir-se
quatre polííics aveníurers, a costa
deis interesos de la ciutat
La talacíuació de rebel'lia fa bon
pendant amb el pidolament cortisa
d'un alcalde de Reial ordre en ciutat
com ja de Manresa, on fou elegií
presidení de la Corporació Municipal, en constituir-se rAjuntament, un
regidor que comptava amb la confianza del Consistori, quina majoria
és contraria a la Lliga, i per quin

iol k\} el dipütaí a Corís regiona-
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lista en josep Creixel!, ha demanat i
obtinguí la seva destitució, i ha siguí substifuYr, miíjansaní Reial ordre,
per un escolaneí de la Lliga, quina
primera feina ha esíat — segons ens
entera la premsa de Barcelona— telegrafiar al Presidení del Consell,
Ministre de la Governació i Governador Civil de Barcelona, adressanllos efusiva felicitació.
El telegrama del subsecreíari de
Governació a don Alfons Sala, no
poí csser mes suculení, ni de mes
mala iníenció; alió de «El gobierno
creyó conveniente seguir la regla general con el Sr. Creixell, con tanto
más motivo cuando con ello solicitó
una gracia real del Gobierno quz
haáta ahora venían negándose a
recibir los catalanistas...» justifica
la serie interminable d'equilibris deis
quais en son mesfres els próhonis
del regionalisme, i demostra palesamenf que mentre a Catalunya ciouen
els punys, per a jugar a separatistes, a Madrid obren els bragos per
a abragar al primer ministre que €s
presta a saíisfer els seus capricis,
malgraí sien producte del mes reflnat i execrable caciquisme,

ESntrefiÍ0t
L'AJuntament de Qranotlers ha estaí cmbargat per no haver pagar contingenr provjncial en quantitat de 45,212'43 pessefes.
L'Ajuniament de Vilanova i Qellrú devia,
en aquella dafa, i per igual concepie, \a. fríolera de 567.547'18 pessefes i no tenim nolícia de cap mida extrema.
Mentre el disiricfe de Qranollers el representa En Francisco Torras Villa, qui en tot
moment ha combatut la polírica eixorca i disbauxes adminisíratives portadea a eap pels cacles que governen la Mancomunitat, el distfie-*
,íe de Vilanova i Qelíril csíií sotmés al jou caciquista d'en Josep Bertrán i Musiiu, ex-minisíre de Gracia i justicia, i prohom de ía Lliga
Regionalisía.
'
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Procediients llíóuers
En honor a la scrictat de que deuen revestir-sc les afirmacions que es deriven de l'actuació pública de qualsevol csfament polític
o daigún deis seus represcníants, hem de fer
constar, una.vegada mes, que l'advocat i diputa! de la Mancomuniíai de Catalunya, don
Santiago de Riva i España, i els seus amics
que escriuen el setmanari «Oent d'Ara», no
sentcn pas afició a que les coses resplandeixin tal com son, pensant seguramení que
el Valles és una comarca inconsciení i susceptible a lengany, i que no fa cas de res,
puix ho confirma el fet de dir, aquests scnyors, sempre les coses sense aquilatar-Íes
amb la vcritat.
En una ocasió, el setmanari regionalista
afirma que assistiren a l'hpat de Montjuich un
deierminal nombre d alcaldes del districte de
Granoilers. Nosaltres replicárem que no era
certa tal aíirmació,, ínviiant-los a que don
guessin noms, per a dcsmenlir'los concreíament, i encare espcrem la resposta.
Altre dia, don Santiago afirma que, com
a advocat, ha redactat escrits per encárrec de
moils AJuntaments que anomcna a caprici,
faltaní conscientment a la veritat; puix que
varis déla anomenaments no li han confiat
assumpte de cap mena.
La .trajédiü» del Fígaro, íothom sap de
sobres que no fou alira cosa que aprofilar-se
de la Ueugeresa d'un mal granollerí per a estiiTiular covardament a 1 aiemptat personal; mes;
Com que, pobreta!, son dignes companys de
qualsevol «sinnfeiner» a estones, i a estones
«fabricante de perfumes», naturalment, sois poden intentar l'atemptat davant d algún cap de
aviram, i encara aquest ben rosiit i paganí un
altre...
I en el darrer nombre de «Geni d'Ara» afirmen, faitant a la veritat a sabiendas, que el
diputat provincial i csiimai amic nostie, don
Xavier Flaquer, va votar, en la memorable
sessió de la Diputacio, la célebre proposlció
que motiva la protesta de fes forces vives de
Barcelona, juní amb \a ue l'ex diputai provincial i president de la «Cámara Ue Comercio y
Navegación», senyor Cabot i Rovua, que fou
qui va redactarrla, i que en viriui'd'aqueil acte,
el senyor Martínez Anido retirá la dimissió
que tenia presentada.
El senyor Flaquer no va votar la proposició a que ens referím, i no podrá «Geni dará»
provar el conirarí de nostro afirmació.
1 el senyor üiro, dipuiai piovincíai peí badalona, atil'liat al pariit radical i ariidí nosire
molt estimat, que fou qut presenta la susuita
proposició, no fa com els al liats de la Lliga,
que un cop ho son, abdiquen per cumpie- ael
§eu credo puiílic i nioao üe peiisar, per'a con-

