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amistat d'aquest senyor, Es un segon Salas Anton, un desagraït Si
fa això perquè la seva acta la va guanyar gràcies al caciquisme que
impera al nostre districte, nosaltres li retirem la nostra confiansa i
iniciem un acte dr: protesta com al districte de Sabadell contra el diputat falsari.
Ell sigué un dels diputats catalans, que no arriban a cinc. que va
lluitar contra les nostres reivindicacions: puig en els moments que
a Madrid era necessària tota la forsa, ell celebrava una festa en un
cassino lliberal de Barcelona.
Demanant la nostra autonomia si trobaven els diputats regionalistes o nacionalistes senyors Cambó, Ventosa, Plaja, Bertran i Musitu, Morera, Ferrer i Vidal, Rusiftol, Albafull, Marqués de Camps;
Farguell, Claret, Bertran i Serra, Jansana, el de la reivindicació
republicana Marcelí Domingo, el jaumista L'osas, el reformista Zulueta, el lliberal noble que estima la seva terra Emili Riu, colaborats per els senadors nacionalistes Abadal, Garriga, Seció, Rahola
(P.), Soler,Rahola (F.), Vallés i Pujals, i els lliberals Junoy i Roig i
Bergadà, siguen lo mes notable que també 's trobessin junts amb
dos diputats un vasc i l'altre gallego, que també lluitan perla llivertat del seu poble oprimit pel centralisme.
Temen que la generació de demà els demani comptes dels actes
avui dia realit-zats, ells que de mica en mica, en la boja mania del
centralisme essent incapasos de fer res de bó per el poble han devastat el gran imperi de Carles V, no reconeixen encare la seva incapacitat, i aixis quan el poble te un aspecte de regeneració demanant els seus furs, allavors els oligarques de ía rància i fracassada
política, claman al cel, titllant-lo d'antipatriota, essent ells els qu'
han fet mes mal a Espanya.
Per això doncs ajudemnos tots, a la nostra obra de restauració,
de la que tots ne sortirem beneficiats. Unimnos tots i al crit de ;Viafora cacics! donem començ a una lluita en la que 'n sortim victorio-
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