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CIUTADANS!

Entremig del despertar deis diversos pobles hispànics i d'aquest magnífic esclat de ciutadania que obre a nous
horitzons la conciència pública espanyola; entremig aquest reviscolament d'energies apagades que per l'esforç català
tornen a la lluita, i en la lluita s'arboren, la veu de Catalunya, la responsabilitat de Catalunya s'entreveu més i més encara.
En aquestes terres de les comarques nostrades on l'esperit de ciutadania hi és de temps despert i vigilant, on s'hí
personifiquen els diversos moviments d'opinió, i en les hàbils conciòncies hi deixen rastre els ideals que en la pública
l^alestra són defensats, aquesta vegada la lluita hi és també més que mai plena de responsabihtat i de trascendència. I
nosaltres, que fiem al seny i patriotisme dels seus ciutadans uns ideals rics de fecunda renovació i un nom prestigiós que
els representa, avui, ja en vigílies de l'elecció, tenim més que abans fè i confiança en què el resultat de la vinenta lluita
en el districte de Vilademuls serà la plena satisfacció d'aquests ideals renovadors i gloriosos i de l'home que amb tanta
dignitat sab encarnar-los.

S A n T I A G O M A S Ó I VALENTÍ

que en la lluita de demà va a demanar el sufragi dels electors de Vilademuls, aspirant ésser el seu Diputat, hi representa
uns ideals, cosa viva, tangible, humaníssima, tornats avui una magnífica i esperançadora realitat que furga i es desvetlla
ei\ cada conciencia hispànica. Quan la voluntat ciutadana va a manifestar-se arreu lliure de traves, oferint-se a la
primera puresa d'unes eleccions, encara en aquest districte poden imaginar-se candidats que en la continuació dels
sistemes de la vella política confien el seu triomf, o amb l'insult als electors de creure'ls capaços de suportar durant
cinc anys un Diputat dolent i inútil pel preu d'unes vils monedes en el dia de l'elecció.
CIUTADANS ELECTORS! Vosaltres que en l'elecció de demà aneu a complir el vostre dret, amb l'exercici del
qual de manera directa participeu en la governació de l'Estat, i més encara en aquests moments de renovació; vosaltres,
catalans, que us és donat aquesta vegada votar per l'autonomia de Catalunya, aspiració viva i constant de tota la nostra
terra, i segurament també aspiració teva, elector d'aquest districte; vosaltres, ciutadans d'unes terres amarades de lleial
esperit ciutadà, que teniu la voluntat oberta a tot Ideal noble i honrat, VOTEU
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que en el Parlament que va a constituir-se, no nascut d'una ficció sinó fill de la lliure voluntat dels ciutadans, hi
representarà també una voluntat catalana, un anhel de renovació. CIUTADANS! No porteu al Parlament cap Diputat
que desentoni del seu conjunt de civilitat; no hi porteu Diputats inútils que en ell s'hi trobarien mesquins; no hi
porteu gent sense ideals, sense moralitat política, sense cap condició intel·lectua). Porteu-hi altrement un representant
vostre que sàpiga ésser-ho a conciència, hàbil per a poder encomanar-hi amb confiança qualsevol gestió profitosa pel
districte, i capaç de defensar-la amb la seva paraula; porteu-hi, sobretot,' un Diputat català, però no un català postiç,
sinó que la seva fermesa de tal mai trontolli, i que en l'hora que s'anuncia de l'autonomia de Catalunya faci decidir-la
si convé amb el seu vot a favor nostre; porteu-hi un Diputat que a tot instant sàpiga ésser ben VOSTRE, que procuri
per vosaltres i pels vostres interessos, fins en les coses més petites que us interessin. I aquest Diputat el trobareu en
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CIUTADANS! Voteu-lo i feu-lo triomfant. Per Catalunya! Per l'Espanya Grran! Pel vostre districte!
ELECTORSI Que demà ens sigui i us sigui a tots la victòria.

