EL DEMÓCRATA

Insistint
A la genteta de tGenf d'ara> s'cls ha atravessat ¡'actc del dia 26 de novembrc, i amb la
descomunal mala fe que els caracíeritza, apronten alguna equivocació.soferta en el nombre
que's pubüca de E L DEMÓCRATA donant compte de l'Assemblea, per a despotricar sense
solta. Mcnys mal que rectificarem a temps,
posant les coses en el lloc corresponcnt, i que
les rectificacions eren en favor nostre.
Per elis, les adhesions no teñen valor. Es
dir, hom deu assistir ais actes, encara que estigui malatt, o encara que ho impcdeixi el complimcnt d'altres obligacions o quefers particu
lars, a voltes mes imporianfs que els polítics.
Al contrari, sense llur presencia no teñen eficacia les adhesions, Que hi farem? Brams
d'ase...
Diuen estar ben informáis de que ni sisquera l'alcaldc de Figaró s'adherí a l'acte de
l'Assemblea Nosalires mantenim lo dit en E L
DEMÓCRATA, tant peí qué es rcfereix a aquest
punt, com peí demcs.
Refereiit al que diu Teco deis «camillos» de
que no era possible que assisfissin tants regi-,
dors a l'Assemblea, devem oposar-bi que no
saltres tenim un docunient infalible, un document gráfic en el qual hi apareixen retratats
íots els regidors quins noms donem en E L
DEMÓCRATA. O sino, vegin-se en <E! Dia Gráfico» del 29 de novembrc, les dues notes grá
fiques que publica, una de TAsscmblea i altre
del míring. en quina presidencia hi apareixen
els 9 alcaldes que assistircn personalment,
i en lalíre, els regidora indicáis.
Quan, per a desfigurar uns fets tantconcrets i palpables, s'acudcix'a linsídia, a la
mentida i a l'equívoc, no cai pas sapiguer ni
desmenussar quina llei d'homes son els que
aixo fan. Son els matcixos de sempre; son els
que pacten amb tothom, c!s que inventen partiis, els maquiavélics, els arrivisfes, els que
prediquen falsos amors, quins sentiments enlairaís no hi niuen pas etl la seva carcassa
peslilent; son els detractors de sempre, els
eterns riientiders els intriganfs insignes que a
Catalunya malparlen del restant d'Espanya i a
Madrid s'ajupen, Ueparit les petjades deis poli-.
tics fracassaís i caiüen els aveníatges d'una
Espanya gran, per tal d'assolir llocs preemincnís que els permeiin enriquir-ie. siguin quins
siguin llurs procediments, a robjecíe d'assollr
una compieía salisfacció a les seves concupisc^ncics i al seu asedegament de riquesa...
Son els homes de la pla^a de la Cucurulla,
quin nom, en pronunciar lo, sembla que posi
la pell de gallina i que toí es vegi negre i insondable, amb negror esferti'dora de dubte i
de por...
Son... Per qué continuar? Tothom els Co
neix. En froní d'ells, dolents i malváis, opo
sem-hi nostra voluntáf d'homes Iliures í sertcers
! acabarem dient que ratiflquem fot qúant
hem vinguí dient en referencia ais actes del
dii 26; aixd és, qua a l'Assemblea hi figuraven
1 3 alcaides i i 0 6 regidora; feílt un total
de í 1 8 represenianfs deis 26 mUnicipis del
distri:te de GranoUers; i aixo no ho lesfarien
ni di infeüfos «camillos», ni la rabiosa impo«
íéncia J el despt de don Santiagu dé Riva i
EspaOa.
Uornem a cridar, mes fort que ttiaíS
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Agropéit

polítics Gsmenfats, hem de repetir una vegada
mes que en els üfei'.3 políiics de Catalunya hi
tenjivi i volem íenir-hi Uiía signiflcació, i quan,
el qui la représenla, parli en nom nostre, quedara ben dcfinil i compromés nostre parer, en
aquest i en tots els assumptes. I així ho repetim una vegada mes, per estimar-ho, en aquests
rnomenís, iiccessari ais interessos i conveniéncies poh'iiques de la Coalició que és major de
edaí i ha actual, i actúa per compté propi, sens
alira mira que l'cnlairament i benestar de
aquesl districíe.
OSA

En el debat proniogut per TAlfons Saia en
el Congrés, apropósit de! noinenamení d'alcaldc de R. O. de Manresa, a pctició deis nacionalistes d'nquella ciufef, represenífits peí
diputat a Corts En Josep Crcixeli, el leader de
la Luga Reglonalista, En Fr^nce-^c Cambó, va
requerir a les rcpreseníscions cal.'-idnes, per
qué renunciessin per a sempre ITÍCS a so! licitar deis Governs aquesta concessió esiablerta
•per la Llei Municipal vigení.
Quan el senyor Sala va contestar al senyor Cambó, nostre eslimaí amic, el diputat a
Corts per la Seu d'Urgell En loan Serradell
va iníerrompre dienr a\v¿ aquí'll coiripromís deyia fer-se, en fot cas, davant de notari.
En reditorial d'un important diari naP"tíni-nos el propósit de no continuar parcionalista de la capital, hem vist que's dona laot-ne mes, ens permetem avui recordar a
gran importancia (pot ser sia a la vista de cerís nosr.rcs lectors, paiá.grafs que la candidatura
perills) a aquest assumpte i es reireu 50 que la Coalició havia merescut d'elements rediem del senyor Sala, i es fa re?isaltar, denles, pubücHOs i nacionalisies, en campanyes anteque per part deis dipufats a Corts senyors Alriors, d'exacta hignihcació i finalitat al prograbert i Lerroux, fou acceptada aital inviració. in^i que avui deftnsem, que no ha sigut rectiNosaltres, que veiem q~ue cada dia hi tía ficar en res, ans al contrari, si l'hem rectificati
encara qui s'empenya en tractar ais caíalans eixemplat é-, en go que ks corrents del dia van
com si no tingucssin cabal judici i compren- imposant per la 10193 déla rao.
sió, estimem d'un infaniilisme ridícol el preVegin-se'n algun.^:
tendre donar valor i importancia políiiques a
ann
aquests testimOnis, perqué hi ha que veure k s
Del valent seimanari «RcnoVació»:
dificultáis amb que trobarien la conlesta els
«Siguanyema la Lliga Regionalista l'acta
emincnts políiics relre's, republicans de tota
la seva vida, en expos;!. llur crüeri en aquest que, amb els duros d'en irona i amb les maafer, en correspondre al requerimeni de l'ex- I s diis del vtll Cr.ciquisme, va robar-nos ais
republicans Tauy 1906, ja hdurem complert el
minlstrc del Reí.
L'única importancia que del résultatdel de- nostre deure.
kepubiicá: Recorda't que la revolta d'Agost
bat podía haver-se aconseguit, si no hagués
sigut l'oportuna resposta del batallador diputat ya poitar a en Marcelí Domingo a la presó i
per la Seu d'Urgell, hauria sigut la coníesfació que hque! a revolta tota )a consoqüéncia de la
de don Alfons Sala, en compromctre's com a . AbSvüibiea de Parlamtntans üci 19 de Julio!,
iniciiJa ptls homes de ia Lliga. Recorda't tamquefc de la Unió Monárquica.
bé que elb hospes que van amb la Lliga son
Pero a Catalunya hi han forces monárquiaqumis qu.; eis morcaren amb ¡'estigma d'ésser
ques, com la Federació Monárquica Auionoeis qui es quedaven nosires cabais.
mista, el partit refom>isla i alires, que no han
Amics: No teu cas de Íes prediques deis sandit encara llur parer en aquest assumpte Entons
ti'un puruanisme ideo.ógic que pot ésser
tre aquesis altres, molt modestos, pero amb
d'tni-árrecl
Avui, complim el nostre deure;
veu i vot, ens hi comptem nosalírcs, que cns
dibprés,
ja
pótlaretn
de cenes actituds»,
Gonsiderem rellcvats de iol compromís, i encara qUe pot molt ben ésserque noslre hurnil cri-'
ana
leri no inleressi per a res ais nacionaüstes de
D'uu carta d'Ea Ivlarceli Doningo;
en Cambó, tenim obiigació d'exposar-ho, i ai«Pero he de decirles que nuestro enemigo,
xí h o f e m . La Lliga no vol alcaldes de R. O,
en este distrito, como en los otros de Gataluperqué el que mes l'interessa, éa que no en sia
II i, es 1^ .«Lliga Reglonalista», y que ha de
nomenat elde Barcelona, on té la seguretat de
coDcenarse toda la tuerza en combatirla, supenomenar-ne un de la seva coníian^a perqué
ditándolo todo al apoyo del candidato que
íe assegurada la majoria Nosalircs, que les
iítnte a eila y más afin a nuestros ideales tencoses ibones les copiem, encara que siguin
ga más probabilidades de triunfar. Así se evide nostres adversaris, cnsfem el maleix prolaiá, al mismo tiempo que la división de las
pósit peí que respecta a Qranollers. Pero, en
fueiZiS republicanas, ia victoria üe nuestro
recordar el passat, recordem que a Barcelona
enemigo cotnún.»
hi han hagut. alcaldes de la Lliga, nomenats
per real ordre i que aciualment la Lliga ha
non
aplicat aquest maíeix crüeri allí on l'hl ha conD'en Lluís Gompanys!
vingut; exemples, Manresa i Solsona, havent
«Derrotar ais homes de la Lliga, és qüestió
continuat els agraciáis Uu'ínt son nomenament,
de dignitat ciuiadana.
després. de rintervenció del senyor Cambó en
Si aquesta vegada, la Lliga Regionalista
linterpeliació esmentada.
soírís una débdcle, Catalunya podría envanir-se
Tot aixó vol dir que la Lliga procede x, ara, d'haver comengat e;s atribuís de la ra§a, que
com ho ha fet sempre, a mida de les seves son puré 3, lieaitai, íortalesa En canví, si la
conveniéncies políiiques, parant irampes, com Lliga iriomta, és que a Catalunya poden mes
allavors de la Soüdaritat i l'Assemblea de Par- els sentiments uiii liiaris deis mesquins merjamentaris, on cassar-hi alires elenients polí- caders: tota ia virtualitat de la térra, semblarla
lics que es deixen crilluernar pels miralleta que ha desaparetcut.»
que ells manegen.
Si el compromís a que ver.im fent referencia
I proui
ha fl'gsser complert per parí deis elemenís
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