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Ja sou soci de la
Associació Protectora de I 'Ensenyança
Catalana?...

CIVISME I CULTURA
Aquest oúroero ba passat per la censura.

Les eleccions
que s'acosten

Perduda

la confiança

del poble en

aquestes eleccions, fetes per sorpresa, amb
partits polítics que no representen opinió

JM som sobre la realització de les lan

i poble, amb els locals clausurats i els seus

nomenades eleccions a Diputats a Corts i

dirigents perseguits i empresonats, no es

hom "omprovu com l'ouimò pública es-

estrany compendre per que han naufregat

guarda aquestes, amb fort

menyspreu i

les últimes il lucions, les darreres esperan-

gran indiferència. Hom en sent pena al

ces, de una Nació soferta i callada, que

veure que un aconteixement d'aquesta ín-

avui ja res espera dels seus dirigents i caps

dole, únic per a despert ar la Nació d "aquest

del conservadurisme, i que amb un empaig

estat letàrgic, en el que hom no sab si

de oportunisme i rifades, la seva majoria

s'està cobant la més radical

esguardaria (i al dir majoria, volem dir,

transforma-

ció que mai ha registrat aquesta malhura-

descomptant una Ínfima minoria que talla

il.i Nació: o t>é, si es la manifestació evi-

cupó i aprèn de menjar

dent, de la absoluta impotència i castració

més) sens temor i potser mira amb com-

de un poble, orfe de tot sentiment de ciu-

plasença als esdeveniments de les més ra-

tadania i solidaritat humana.

dicals de les transformacions polítiques,

menys i dormir

Cal que confesem per això, qu'el cau-

per veure si amb ella es possible la passi-

sant principal d'aquesta pasivitat del poble

ficació d'esperits, lo que no han pogut

enfront les eleccions legislatives, ha estat

conseguir les represions, mides enèrgiques,

1 'actuació

vergonyosa

dictadures, exils i presons, assetjats fins

dels partits polítics i governamentals, que

suaré per la Monarquia, i fracassades totes,

divorciats amb el poble i perduda la con-

com hom cada dia comprova la revolta la-

fiança dels mateixos, adobten i aconsellen

tent i existent, i veu l'impotència d'aquest

la realització d'aquestes eleccions que te-

règim per a normalitzar la vida política i

nien d'ésser rabiosament sinceres i que

civil d'Espanya.

nefasta

i fins

s'ens presenten prenyades d'il·legalitats,
tupinades i males arts caciquils.
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1 cal també, despendre's els Poders,
d'aquest

lastre avessallador dels partits

