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SETMANARI DEMÒCRATA AUTONOMISTA
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: SAN LLÀTZER, 12.

DISTRICTE DE ViLADEIVIULS

Candidatura Autonomista Democràtica Catalana

= Lluí3 Ballbé de Gallart =
Adheríf a les conclusions de la Assamblea de parlamentaria.

EN VIGÍLIES D' ELECCIONS
RREMEDITACIÓ
Vint mesos justos i cabals fa que'n brillant lluita obtingué l'acta de diputat a Corts per el districte de Vilademuls nostre volgut amic en Lluís Ballbé.
Tots recordareu el rencor amb que fou tractat
pels regionalistes, l'interós que posaren en portar
al Congrés a D. Pere Rahola i l'exasperació qu'exteoritzaren al veures derrotats.
Per a ningú es un secret l'escamoteix qu'els
membres ecuànims de la «Lliga» feren amb els
vots i Tacte d'escrutini de Porqueras.
Tampoc es un secret per els homes de la política de Catalunya l·excomunió que'ls lligueros llençaren des de el balcó de la Cucurulla contra l'allavors governador de la provincià D. Josep Matbeu
i la fúria amb que'l perseguiren a poc d'aquelles
eleccions.
Pro com no obstant les armes ilícites que usaren, el Sr. Rahola fou derrotat en sa pròpia casa

I

ALEVOSÍA

pairal i nostre amic en Lluís Ballbé ostentà amb
orgull el càrrec de representant en Corts per el
districte de Vilademuls durant l'anterior etapa
parlamentaria. Els lligueros devant l'imposibilitat
d'arrancar-li l'acte en aquestes eleccions tenen
una por cerval i s'entretenen en distreurel fent-li
pessigolles amb Vexpervell lliguero, que altre cosa
no es la presentació per aquest districte de l'excandidat per dues vegades derrotat a Girona.
Convé doncs parlar ciar i català per a que'ls
electors del districte de Vilademuls sàpiguen la
conducta dels homs de la «Lliga>. I com que'n el
terreny polític estem disposats a que no es menteixi conegudament com succeí en les eleccions passades aclararóm conceptes, destriarem fets e impedirem que'ls regionalistes cubreixin ses embusteries amb el ropatje que solen emplc iar predicant
que les mentides qu'ells propaguen deuen els ciutadans empassar-se-les com vritats eno que les re-'

