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les representaba el senyor Rosés, persona plena de prestigi dintre
la Lliga Regionalista, estimat dels barcelonins per ses gestions com
a tinent d'alcalde, es a dir una meritísima pei sona que tot lo que va
prometre ho ha complert si ho ha pogut éll, a les Corts h••> hant fet
de sobras sos companys, ademés el senyor Rosés va dir que estaria
al no-tre costat y ho ha complert, vetlla y trev;.:I.i per el districte
mes de lo que vos penseu.
En cambi l'altre li varen donà els vots ;pro de que han servit?
heu de saber que han servit per a donarnos una estreta mes a tots
els catalans, es un representant del centralisme cruel y despòtic y
un dels seus últims faluars a la nostra pàtria. No heu llegit a n'els
diaris durant les sessions de les últimes Corts. S'ha maltractat a la
nostra-llengua, que's lo mes sagrat que tenim, s'ens ha tractat com
a Colònia o pitjo, y en cambi el senyor Sagnier, representant d'un
districte de Catalunya, encara es l'hora que s'ha de aixecar per a
defensarnos; com que no te els sentiments com nosaltres. Si era,
fóra un costat més dels «Sí y No».
Doncs ja veyeu lo que és el senyor Sagnier, un home que'ns vé a
demanar els vots per a entregarlos a la férula de! centralisme.
En cambi el senyor Rosés representava les nostres llibertats, la
nostra estimada Catalunya, un brau defensor dels nostres pobles y
camps; y Joves de la Joventut Nacionalista, s'ha de lluitar, sabeu
que'ns trobem en un poble indiferent que el caciquisme treballa per
sota ma, pro amb la nostra constància guanyarem, no cal espantarnos, la sàvia renovadora que portem dins dels nostres cors ha de
créixer fins a conseguí que Malgrat y el districte d'Arenys vagi per
bon camí, amb bons representants que's cuidin de les viles que tanta falta ens fan.
Via fora els caciqs.
V. LOPE.
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