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Endavant!

Centre Català
d ` Esquerra Republicana

Dóna goig veure aquest intens i inextingible caliu que escalfa
Demà, diumenge, a les 3
amorosament i sense flames voleiadisses i d'estridència perillosa,
ï mitja de la tarda, tindrà
l'entusiasme del nostre poble assedegat de pau, treball i justícia,
foc una Assemblea extrade llibertat i respecte; que sent fa iriquietut de l'empresonat i l'exiordinària al local del Cenliat; i el dramatisme de la llar endolada per mor dels usurpadors
dels drets morals i materials dels pobles, EI poble està disposat a
tre Català d'Esquerra Reacudir a dipositar la papereta a les urnes, que significarà signar
publicana.
l'ordre de llibertat dels que neguitegen darrera reixes i un raig
Es prega la puntualitat.
d'esperança per a les vídues i orfenets i desvalguts, i l'accés al
camí de l'esperança, vers un millor benestar.
Vegeu com temen les eleccions els enemics del poblet Mireu
com el feixisme se serveix de tota mena d'indumentària, i d'un reJoventuts d'Esquerra Repuguerol de milions, i un occeà d'iniúries i calumnies per a contrarblicana de Catalunya
restar l'allau popular que els cau al damunt amb una serenitat
corprenedora; enervant per a ells i admirable per a nosaltres, que
Pel dijous, dia 6 de febrer,
l'empremta serena és cop segur.
Gran Míting de presentaI,No veieu com criden acorralats els lladres, els feixistes, els
ció, al local del Centre: Sant
traïdors i els falsos pastors? Volen barrar-nos el pas amb una
Anastasi, 2.
tanca de cossos carcomits per la misèria, amb pilots d'inconsciència que per unes monedes venen llur
El gegant i e! "nano"
llibertat, Ilur honor i Llur vida. Els amos i
senyors de vides i hisendes, amb dret de
cuixa, no volen renunciar Ilurs privilegis.
Els acaparadors no volen perdre el dret als
negocis bruts; i els enverinadors de consciències s'esforcen a retenir un dels negocis
més sanejats que existeixen arreu del món.
El poble, però, hem dit mantes vegades que és prou conscient, fermament decidit, el dia 16 llençarà tot aquell llot que
l tenfastigueja i compromet la salut. Cal
només, que els dirigents responsables l'orientin i ningú entrebanqui; si algun entrebancador hi hagués, seria tingut per traïdor,
element pertorbador al servei de l'enemic.
Compte, doncs, amb aquests!
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El gegant: — Encara no t'en vas? Què esperes?
El cnano ' : —Vull fer el màxim de sacri fi ci, esperant que em treguin.

