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Les dreies, botifleres...
¡TRAMETEU TOT SEGUIT LA VOSTRA Subscripció popular
APORTACIÓ A LES DESPESES ELECTO- 

per al fans electoralRALS DEL FRONT D'ESQUERRES!

trenes Feder al d'Esquerra...
Casal Graelene Nacionalista d'E. R.
Casal Nacionalista Obrer
steneu RepublIca de Grecia
Centre d'Esquerra Republieana
Casal d'E. R. del Camp d'En Grassot
iermanor C. fl. de Gracia
Centre Republlca d'Esquerra Vallearea...

La Federació de Treballa-
dors de l'Ensenyança de-

nuncia el Front de Reial
Ordre

Lliga compra vots

amb els diners de

l'Ajuatament

al mes. 1, en molts llocs, frares ves-
tits de paisä. Cal justificar, pero, que
aquests elemento- són mestres de debä.
I cls pobres directors recorren la ciu-
tat buscant niestres prou necessitats
que vulguin Ilogar el seu titol per tres
o quatre dies. Per a això s'ofereixrn
50. 75 i fins i tot ion pessetes, a pagar
abans de les eleccions, ja que per aque-
lla data l'assumpte ha de quedar re-
solt.

La Federació de Treballadors
l'Ensenyança, després de fer públie
aquest vil mercadeig electoral, protes-
ta que la Lliga ofereixi d'aquesta ma-
itera i SenSe control els diners de !a
ciutat en alero la constitucionalitat deis
quals no pot ésser Inés dubtosa.

I protesta que en un país com el
nostre, on manquen tantcs escoles,
hagin milers de menres sense leim
que es puguin veure e/1 la necessitat
de Hogar el SCu titol per a beneficiar
gent completament intrusa a l'ense-
nyança, i que fa del seu exercici un
mercadeig repugnant i immoral.

Federació de Treballadora
de l'Ensenyança

En que quedem?, '¡,On és
el perill del pacte amb
Moscou? Perquè ara re-
sulta que...

"Referent a la unió dels grups
extremistes amh l'Esquerra, han en-
trat en aquest Front perquè saben
perfectament que l'ambient no és fa-
vorable a extremismes ni a nro..
lucions."

. (Afirmació del senyor
Ventosa i Calvell, en el
seu discurs de diumenge a
l'Olympia.)

No es poden servir
dues paries

El Mati — el pobre Mal:, mui
vist i qui el veu! — fa propaganda,
aquests dies, a favor dels mítings car-
lins i de les dretes Royo Villanovesques
de Madrid.

Adés rebia baixes dels catòlics anti-
catalans; aquests dies Ii fugen els lec-
tors patriotes.

No es poden servir dues patries, col-
lega...

Preselltació de caudidat

El Sr, Ramon Barbat,

després de cristallitzar

en radical, va en la

candidatura del Front

de Reial Ordre

fins ara que ha trobat una ocasió pro-
picia per a escalar d'un salt un lloc que
aconseguit cn circumstàncies normals el
feia persona respectable Malgrat el sea
parentiu amb el senyor Miracle, no s'In
pogut decidir mai a entrar resoltament
a la Lliga per una raó de pes: li hauria
tocat durant molt de temes de figurar
en el rengle deis pro-nois que han fi-
gurat en les joventuts del catalanisme
històric amb la denominad() politicament
vaga de 't técnics". I aixä, la seva am-
hirió no Ii ho pe:mena.

En tant. s'ha passat uns quants anys
cultivant cl Erisme grandiloqüent per les
escoles del treball tarragonines, on de
tant en tant ha tingut ocasió de pronun-
ciar uns discursos d'allò més encesos.
Això no ha privar que alguncs (raques-
tes escoles, durant aquests dos anys dar-
ren hagin passat una epoca de dificul-
tats insuperables. De totes maneres, el
semen- Barbas s'ha pensar tenir un es-
cambell segur, i després de descartar la
Lliga de les seves afecciono, sita passat
els cinc anys de República sense saber
cap a on decantar-se... fins que la Ceda
semblä obrir-li la porta de les possibili-
tats politiques per a la definitiva cristal-
lltzació.

Però a la Ceda s'hi han refugiar tants
de baliga-balagues locals, que la nossi-
bilitat de satisfer les seves ambicions
qtredava poc còmoda i, naturalment. Bar-
bat no s'ha acabat de decidir, fidel a la
convicció que val mes ésser cap daten'
gaita que no pas cua de lluç.

Per() els grans homes sempre troben
la seca ocasió, 1 aquesta no ha mancat
al senyor Barbar. La noticia caigué a
Valls cona una bomba: el senvor Barhat
era gestor de la Generalitat de Catalu-
nya en qualitat de radical. Horn cregué
que es tractava d'una broma de mal gust,
perd no ice pas ami. Els inquiets vulgars
no s'haurien atrevit en aquelles ciecums-
táncies a fer-se radicals ; ell sí. Ara fi-
gura com a radical a la candidtura de
Acial Ordre en companyia del carli Bau.
Segurament se li conferirá. si no se
ha conferit, la "quefatura" del partit
lerrouxista a la "provincia" de Tarra-
gona, en la qual no s'havia conegut cap
radical fins al 14 d'abril de 111, data
en que s'afiliaren al partit de Lerroux
els qui durant la monarquia eren coneguts
com albistes. Aquests — pon. de totes
maneres — s'havien avançat al seu cap
politic.

Al senyor Barbas, per& no ordena que
el fervor republici el rnateix que la seca
ambici& Ii vingui d'aquella gloriosa data.
Es evident que es anterior perquè s'Ita
hagut de passar molts anys desmentint
nue Irania estar vist sobre un banc del
Passeig de Gräcia victorejant arnh vi-
sible entusiasme l'ex-princep d'Astúries
ara motiu d'una estada que aque s t va
fer a Barcelona en tenms de la dicta-
dura primoriverista.

El c7.vcrnícola Beunza
ataca la S. de N.

Ataca la Societat de les Nacions, en
la (mal manquen multes nacions, i que —
afegeix — únicament la manegen guatee
que pretenen saler-se de les /delires per
a llurs finalitats iinanceres i comercials.
I no és que siguen enemics de la Socie-
tat de les Nacions, ja que Espanya fou
la primera a idear-la. sine, que som ene-
rinss de les migas .'1,'s que' tants de di-
ners tosten al país.

5 ,1A HO SAP
EL SENYOR DUELO?

Propaganda de "El De-
bate" a garrotades

Diumenge es rerartia el número ex-
traordinari de "El Debate", que dona-
ven de franc, corn per demostrar que les
dretes no ferien diners. l'en:, el bo del
cae és que els feixistes que repartien
"El Debate" pretenien fer-lo acceptar
ädhue als que no en volien saber res

N'està a ssabentat el senyor Duelo?
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"Pedes" del discurs de
Cambá en el discurs

de diumenge
Nosaltres. al Parlament, constituides

les noves Corts, detensarem amb la te
tradicional en el; homes de Lliga Cata-
lana, les nostres conviccions, que s ón les
que senten la majada dels catalans. Es
possible que alguns dels honres que nos-
altres elegirem en virtut de la coalició,
no trobi encertades les nostres convic-
dona i ens adreci algun atac, perd a aixh
jo us he de dir que aquesta apreciació
en els moments actuals no compta.

,
A continuació-l'orador es va referir a

la creació del Parlament de Catalmata, i
assenyalä els errors en què ra incórrer
l'Esquerra, i que van praduir tn deves-
san de funcions legislatives, que arriba-
ren al capdamunt amb l'aprovació de la
Llei de contractes de conreu.

e ec
Vaig rs pariar-vos sense eufemismes,

amb tota la claredat, de la inclusió a la
costra candidatura del senyor Lerroux.

anat a la inclusió, perque els cots
del Partit Radical són necessaris per
aconseguir co la presrnt lluita electoral
la victäria ; er la ricial de Barcelona.
(Ovacil0

se.

Torna a referir-se a eactuació del se-
nyor Lerroux respecte a Catalunya, i di-
giré que tampoc no es podia oblidar que
Per tal de mantenir el decret sobre el
traspàs dels serveis d'Obres Paliques,
tan fonamental per a la vida autanennica

Catalunya /lo va tenir cap ineonve-
nicnt a planteiar una rrisi

per tot — afessi — jo die que
si una persona te dret a figurar en la
nostra candidatura, aquesta is el senyor
.Alexanclre Lerroux, i aixä ho dic jo...
(El palic esclata en tina °vació que
prisa de sentir la resta de la frase.)

Lerroux

i mori el separatismel
Diumenge, la Lliga feo la prcjenta-

cid de la seva candidatura. El senyor
Cambó es va queixar. no diricu
de que? Dones dels ataca de les Es-
querres. El senyor Catad no deu 11e-
gin "La Veu", perquè si ho Íes s'ex-
plicaria no solament els atacs, sitió
la pitjor procacitat en el Ilenguatge.

En l'acre de diumenge la Lliga
imalitza cl "tour de force" realment
extraordinari de fer aplaudir el nom
de Lerroux. Per al lider de la Lliga
el que Lerroux no volgués, ambla
Ceda i els =Mamu jes, desfer d'un
cop de ploma l'Estatut de Catalunya,
dóna un gran mera al cap radical-
straperlista. El senyor Cambei defen-
sa indirectament el cop de força. De-
fensa la possibilitat que Lerroux anul-
les una Ilei constitucional, orase que
nassés reo i sense que cap Tribunal
intervingués.

— Lerroux— ha pogut afirmar Cam-
be, —, es un home que mereix el nos-
tre reconeixement perquè s'acontentà
de fer aprovar la lid del 2 de gener
ti antoes decidí a acunar d'un cop l'Es-ut,

l'entre a l'Olympia Camb6 podía
fer aquestes afirmacions, a Madrid, en
la presentad() del candidats de la
Ceda, parlava Bermúdez Cañete, pe-
riodista de "El Debate", que es feia
aplaudir al crit de ";Viva el separa-
tismo!'', crit que amaga la mes pre-
gona enemistas per a Catalunya. Els
anticatalanistes que no gosen editar
";Abajo Cataluña!", poden dir ara,
"; Abajo el separatismo!"

Peró aquest senpor Bermúdez Ca-
tete va fe: Inés. Els va dir que el
volia imposar la mística d'Espanya.
En cas d'ésser elegit, Bermúdez Ca-
tete portará al Parlament la qüestié,
dels aranzels, que permeten viure a
Catalunya,

Aquest és l'esperit dels candidats
del Front que s'anornena antirevo-
lucionari.

;Catalans. cal que estigui present
aquest esperit!

i Cal que sigui vençut l'esperit de la
hei del ,u de gener!

Ara ja no vindrà
el comunisme

Ho diu l'acreilitat mártir sermer
Brunet:

"Punys enlaire. Els Sunyol sän
desbordats, però tot fa pensar qu3
homes ho seran en teoria. Però • cal
que treballem energicament, porque els
Sunyol i altres millonaria del front
esquerrà són febles, molt febles, i quan
veien que ells eón desbordats i Tse
estan en renta tots els qui defensem
el regim de Ilibertat burgesa hcm de
prendre !nones precaucions."

Dos actes grandiosos de
la coalició d'Esquerres

catalanes al Penedès
tarragoní

Diumenge a la tarda se eclebral en dos
grans mitings electorals, l'un a Lloren,
i l'altre a la Bisbal del Penedes. A tots
dos es congregaren centenars de re-
publicans que ompliren dos graos locals
de goal a gom.

Hi parlaren els senyors De':
tez, Estanislau Ruiz i Ponseti	 -eres
Duran, Dornènec de Bellmunt
lí Domingo. El públic acolli 	 els
oradors amb fervorosos aplan creO, i
victoreja Catalunya, la República i la
victäria del Front Popular el ió de le-
brel-.

EL SIGLO

Noticiari
La Unió Catalanista. — Diuntenge

va celebrar-se el Consell General de
Representants d'aqucsta veterana en-
titat, amb assistencia de nombrosos re-
presentants i soris. Aquest Consell es
ratifica en les directrius de sempre de
la Unió amb l'assegurança que avui
es més nceessaria que mai la seia ac-
tuaciä.

Per aclamació fou nomenada la no-
va Junta Perrnanent que ha quedat
constituida de la forma següent:

President, Daniel Roig i Pruna: vi-
ce-president, Vicenç Ballester; treso-
rer, lacre Pasqual: comptador, Manuel
Pagas; secretad de Propaganda,
Francesc Pineda i Verdaguer; acere-
tuni Relacions. Manuel Blasi; vo-
cals: Daniel Cardona, doctor Joan So-
ler i Pb,a Joan Santamaría i Baldiri
Faura; secretad general, Rafel Dal-
mau i Ferreres.

Ciegue lacte un vibrant discurs del
president nou elegir, que digné que ae-
ceptava amb goig la presidencia per-
q ué reja que al redós de la Unió s'In
acoblaven les nones promocions nado-
nalistes a les quals calia donar tot ra-
na perque recixissin en vis sus pto .
jeees.

Aniversari de la Primera Repúbli-
ca. — Arui, a les ilcu de lä nit., les
Joventuts del Partit Federal Ilseric
(Front Unic Federal), Ronda de la
Universitat. r, celebraren arnb un vi
conmicinoratiu l'aniversari de la
clamaciO de la Primera Repúbliia, en
el (mal faran irs de la paraula els
eompenys buntar. Malvet, Cardona,
Martin . Borey. Garlia, Mont. Díaz,
Lanas, Mier i el tierna federal Llo-
renç Escudero.

La campallya
electoral

a les comarques
Els actes de les Esquerres
Cata'unes a les comarques

lleidatanes
Els ades que organitzats per les

esquerres catalanes es vénen celebrant
per terrcs lleidatanes desperten, com
senyors Ferran Rúbics (d'A. C. R.),
entusiasme indescriptibles. A Alma-
cenes, dissabte passat, se celebra un
important acte en el qual parlaren els
senyors Ferran Rubis (d'A. C. R.),
Alfred Perenya, Joseo Flor, Sales:
dor Perarnau. Jover Sarroca ¡ Hum-
bert Torres (d'E. R. de C.)

El inateix dia. a Agramunt, parlaren
la senyoreta Maria Ferrer i els se-
nyors Rubies, Perarnau. Jover Sarro-
ca, H. Torres i els candidats senyors
Jane' ¡ Aixelä i Zulueta.

A Torregrossa les maniobres de les
dretes feren que se suspengués l'ac-
te que s'havia organitzat per al diu.

Comité de Propaganda
del Front d'Esquerres

El FRONT D'ESQUERRES DE
CATALUNYA ha de recordar a
tothom les següents normes que
regehen per a la celebració
tes de propaganda electoral per
tot Catalunya.

La direceió i organització de
la campanya anirà exelusiyament

càrrec del Cornitè de Propa-
ganda. que está instaHat als lo-
t'ab de la Joventut "La Fale",
Rambla de les Flors, 20, pral.,
telèfons 14882 i 25449, i que aten.
drä les peticiono i consultes que
se li facin de les tres de la tarda
fins a les dotze de 13 nit de
cada dia.

Totes les entitats i tots
Comités locals de les Esquerres,
tata de Barcelona com de la
resta de Catalunya, hauran de
passar Hura peticions de ndtings
i conferències a l'esmentat Co-
mit;, tenint en compte les se-
güents condiciona:

Primera. La demanda Itaurä
de cursar . se atub guatee dies
d'antiripació cual a mínimum, i
en ella haurä d'especificar-se el
caràcter de lacte que es projecta,
local on se celebrarà, amb indi-
cació de la cabuda i els mitjans
de desplaçament deis oradors.

Segona. Les peticions seran
examinades pel Comité de Pro-
paganda, quo tindrà al seu eärree
la designació dels oradors, tenint
en comide els compromisos ante-
riors. les exigències de la cam-
panya i les eirrunistäncies noti-
fiques de cada localitat.

Tercera. Si el pla de conjunt
de la campan3a ho exigís, el Co-
mité pot negar-se a organitzar
algun arte solliritat o fenilo. si
Im creu convenient, per una altea
data posterior, o en forma més
àmplia.

Quarta. Les entitats que solli-
dtin la celebració d'actes no po-
den dirigir-se ah oradora &reí.-
tament, i aquests tampoc no pa-
tiran arrulle a cap demanda de
partieipatió en un tintine si
aquesta petield no els és feta pel
Comité de Propaganda.

Cinquena. Aniran a can.« de
l'entitat sollicitant teta la pro-
paganda de l'acte tnit3ancant car-
tas, aixf com les despeses dels
oradas als quals els organitza-
dors de l'arte han de compro.
metre's a rreollir I acompanyar,
segons les indieacions del Comité
de Propaganda.

Sisena. Tot acre pültlic de pro•
paganda electoral de tots els pa r .
tito que formen el Front d'Es.
m'erres de Catalunya será des-
airtnritzat si de cometa amb la
conformitat del Comile.

Serena. la prenisa midiera al
Frota d'Esquema de Catalun3a
no publicar:" cap antmel de mi•
times ni narrarles que no sigui
trames pel Comité de Propaganda.

menge al mar!, pel fet que els oradora
que hi anaren no eren els anunciats;

L'acte que diumenge a la taZgie
celebri a Mollerussa revestí lambi
una singular importància,

Des de Menarguens i altres ,pols141
d'Urgen hi acudiren en tren esd*etal
gran nombre de ciutadans. Ferien ics
de la paraula la senyora Carreta-
senyors Rabies, Perarnau, BirjaM
Belasnycearnedsidats senyors Jené Aixelä ¡

Així mateix s'han celebra im_er-
tants actesa'Arbeca, Bellvís, Sbliona,
etcétera.

L'EXPECTACIO PEL DIA SETZE
A SANT ADRIA

Sant Adriä, lo. — Mai no haviera
vist apropar-se una Iluita electorartart
intensament esperada com la d'ara.
S'In de dir que l'expectació és
me, i es pot assegurar que un vuittaita
per cent dels que componen el Cens
electoral es mobilitza per tal d'assa-
bentar-se de tot allò que es refercix a
l'obligació de dipositar el vot a les
untes.

—Les dretes, naturalment. no aban.
donen tampoc la propaganda. I mis
naturalment encara, el que les dretes
tan servir de propaganda és el com-
prar el vot per mitj à de aresents de
robes. bons de menjar a lamines ne-
cessitades, volent oblidar que amè,
més que un favor, és un insult a la
farn i ä la dignitat de la ciutadavia
conscient. Aquesta indigrent manee
de fer propaganda electoral és - Mol..
intensa a la banda de mar de la Po'

biaci'''— Tenint a prop les eleccions. al
carrer de Pi i Givert. un contractista
particular, per ordres de l'Ajuntament
gestor ha construit les voreres. Amb
tot. l'aspecte del carrer segueix ferint
la vista del qui l'alpinisme'no el creu
propi d'una població.

A BALAGUER EL PUBLIC NO
DEIXA PARLAR EL CANDIDAT
DE REIAL ORDRE PER BAR-

CELONA, FELIP RODES

Balaguer. In. — Ahir al mati es pre-
sentà en un miting, a Balaguer, el
Front de Rcial Ordre. Hi assisti es-
cana concurrencia'. Quan parlä Fc-
lip Rodés. ex-diputat durant 17 anys
pel districte de Balaguer. fou copiosa-
ment esbroncat i el públic l'interrom-
pe amb crits cre."Straperlor
a suspendre el seu discurs.

Els comentads del públic a rentom
del irads d'aquest acre , que és l'úrde
que ha fet la gent de rordre a rota
la comarca. semi completament desfa-
vorables a la candidatura* nue pateo-
cina el candidat per Barcelona, Ro-
eles.

Els artes d'esquerra. en els quals
particioen l'alcalde popular de Bala-
quer. J. Estere, i el diputat Saures,

estan sempre pleno a venal- i ea des-
envolupen enmig de la franca simpa-

tia delbircPúbliic.bi	 rEg pOTATIOUES
SABADELLENQUES

"Diari de Sabadell", hereu de "La
Ciutat" i órgan directe de Lliga Re-
gionalista i també portantveu de les
Joventuts Nacionalistes... deis regiona-
listes, glorifica la tasca de l'Ajunta-
ment gestor, cr, fa seres les iniciatives
de les carmenes i dóna al senyor So-
torra, gestor de Cultura, la categoria
d'home providencial. Parla dele grups
escolars que les esquerres van endegar
i assegura que a Sabadell no quedara
cap ¡islam sense escota. Vet ací cola
la iehre cultural ha estat, sota el reg-
nat de la gestora, quelcom insospitat.
L'incomprensible es que arab majoria
regionalista i monärquica, mal a Sa-
badell no s'havien construir escoles.
Hagué de venir la República i l'Ajun-
tament republicà per a despertar la
pruiiicsiasedniltei cmteesntal del senyor Sotorrai an 

— El senyor Jover i Nonell parla a
les darnes d'Acció Civica Femenino-
católica. Evoca Crist, Maragan i ai-
rees coses. La concurrencia fluixejä.

— L'imparcial -Diari de Sabadeli -
comenta els jornals que es perderea
en vagues durant el bicnni esquerrista,
però no parla dels set anys de dicta-
dura ni de la monarquia que coadjm
daren a que les coses es posessin en
un estar de violencia, creaci,á predi-
lecta dels de reial ondee. ',jarabe tro-
bem a mancar ele balanços de les em-
preses sanes i els cabals que romanen
inactius al Baile de Sabadell, la pro-
pietat dels quals costaria poc d'asse-
insolan.

--- E1 front de reial ordre IlanCa
al carrer incomtables mandestos
nats pels elements lligaires i cedistes.
El públic es limita parificament a e,-
tripar aquella quantitat de paper tan

El comportament de la Lliga da-
raus les properes eleccions, no pot
esse: mes provocatiu. Utilitza les cai-
xes del Municipi per a la compra de
vots i de consciències. I no ens refe-
rim als vals equivalents a uns quants
quilos de vedella, sitió a coses molt
pitjors, corn és el que a l'ensenyança

•primaria es refereix.
Darrerament a la Casa de la Ciutat

es votaren uns crèdits extraordinaris
(609. 000 pessetes) deis que corres-
ponien a subvencionar les escoles par-
ticulars de Barcelona.

Dcixem de banda la anneonstitu-
cionaltat d'aquesta mesura, ja que la
immensa majoria de les escotes parti-
culars de la nostra ciutat estan regen-
tades i són propietat de les ordes re-
ligioses i la Constitució de la Repú-
blica estableix d'una manera concreta
la prohibició dels municipis a sub-
vencionar-les ni directament ni indirec-
tament.

Però a Lliga fa el seu fet. Durant
aquesta setmana es regalaran grado-
tsament 600.00o pessctes de la ciutat a
unes guantes escoles particulars. La
finalitat és purament electoral. Els
mateixos beneficiats no s'amaguen de
die-ho.

El diumcnge passat al local que a
les Rambles té l'Associació de l'Ense-
nyança Lliure, es reuniren una colla
de directora d'escoles particulars. Can-
viaren impressions i analitzaren les

enoltes peticions que Id ha formularles.
Una colla de negociants de l'ensenyan
ça al voltant d'un deis negocis més
bruts que s'han presentar a la ciu-
tat.

&rubia que avui, tot i essent festa,
el senyor Codolar començarà a visi-
tar les escoles particulars per tal de
veure quines són les que es mereixen
la subvenció. Aquesta será de /.000
pendes per cada classe, que sernbla
que animo repartides de la manera se-
gijent: una tercera part per al direc-
tor; una altra tercera pan per al mes-
tre de la classe i una alma tercera
pan per a compra de material.

I aquí neixen les dificultats dels di-
rectora. Molts d'ells tenen al front
de les clanes gent aliena a l'ens.enyan-
ça. Persones sense titol de mestres,
que paguen amb quinze o vint duros

ez..ew
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Casal d'Esquerra Republleana
Ateneu Pi 1 Margall
Atener.' d'Esquerra Republicana.
Arde Catalana Republicana
.ateneu Nacionalista Barcelona vella.
Casa del Pobre (U. S. C.) ...

DISTRICTE II

Centre d'Esquerra RepublIcana...
Centre d'Esquerra Republicana... ...
Esquerra Republicana de Catalunya......
Centre d'Esquerra Republicana... ...
.1teneu Nacionalista Llibertat p•
Deregael6 del Partit A. R. d'E.

DISTRICTE III
Casal d'Esquerra Republicana (st. cercas')
Casal Republicà Catala de Sarria
Esquerra Republicana de les Corts
Arenes :racionalista Re p ublica (Bonanova)
Act16 Catalana de Sarria ...
Casal A. Republlea de Sant Geryas1

DISTRICTE IV
Centre Catalanlsta d'Esquerra
centre Republica...
Casal Calea d'Esquerra
Casal Nacionalista d'Esquerra
Arenes Republlea Catala del Districte IV.
centre Calais d'Esquerra del Dictriete IV.
Agrupael0 Cultural Catalunya
Detened del Partlt N. R. d'Esquerra
Partit Republica ntsquerra

DISTRICTE
Centre Ilepublleä Catea
.Steneu Obrer Republica
Centre d'Esquerra del Dicirlete V

DISTRICTE VI

trence °Leer d'Esquerra Republicana ...
Casal d'Esquerra Republicana ...
.Accle, Catalana Republicana	 ...
Arenes catala Republice del Ore. V/ ...

DISTRICTE VII
avene Ilepublica de la Bordea_
Casal Catea de l'E. de PElsampla
FOMent Republlea de santa

'nasal d'Estar Catea d'Ilostarranes
Casino de Sants
Delegac16 del Partit N. R. dE....

tecle( Catalana R. de Sant Starrt
Centre Catare d'Esquerra ele/ Clot
Casal del Poble Somorrost ro ...
Casal Obrer del Fobia bou
Cocal d'Esquerra Republicano
Centre Catee d'Esquerra del Poblet
Ateneu Nacionalista del Poble Nou
coment Catalä Republin del Poble
.eerld Unid Soctelsta de Catalunys...
.% celó Catalana al del Poblet
Centre Democcelle Federal I Delegarte

del Dlerlee 70.0 del P. N R. d'E.

Planeta, t
liose116, 298
Santa Agata,
Montmany, aa
Menéndez Pelayo. 26
Roger de Flor, 251
atenendez Pelavo, 167
R. Argentina, 216 1

Carretera de Gornis,Casal Federalista n'tiquerra Carena ...	 Tones. 10%crió Catalana Republicana de Gracia	 Montseny, 37
.ieceiCs U. 5. C.	 Passatge Roman, 31

DISTRICTE IX
Avene Obrer Cales
Casal Canta 3tartineric
.entre d'Esquerra Republicana...

.'entre Catald RepublIce crEsquerra...
Steneu fiepubllea Catala d'Horta
Centre Caleta Republica Les Caroitnes...

d'E. 11. 1 Unió Femenina C. de l'A. ...
Casal Federal de/ Oulnardd
Casal ensquerra lt. Can BarA
Centre Federal (l'E. Republicana ...
Casal Nacionalista Sagrerene
Senil Catalana Republicana Gulnard0
teend Catalana R. de Sant Andreu ...
tienen cante R. Lee Boquetes...

DISTRICTE X

OFICINES ELECTORALS
BARCELONA . CIUTAT

DISTRICTE VIII

DISTRICTE I

Avenlr, 134
Sarria, 57
Doctor Ibartet, 2
Sant Gervast, 103
PI. COnsell de la Vila. 3
Sant Gervasi, 22, Bar

Plaea Comerc, 3
Rogent, $z (Centre)
Valenea. 387
mangueta Gana!, 79
Berta, 45
Estadella (Sant Andreu)
51untanya, 57
A. Verge Montserrat, 16 5
Franca , 20
Barri de la PrOsperliat
sagrera. oil
Pl. Mera, 11
Sant Andreu. 52
Pl. EIVISSR, 11
roaqulm valls, 15

Marta Agultd, 27

Comlunya, 6
Jaume Giran. 4
Corro Catalanes. 727
Rato de sant Pere, 35
Cerdees. 12
!tragó, 351,
Glrona. 3
°leona, 73
Passei- de Gracia, .1.!

Constituid, 44
Corta Catalanes, 462
Passatge Cros. 5
Consell Se Cent, 33
Santa, /14
Cales Celims.
A. López de Ayala, 10

Aluntan ya, 7
clot.
sonlorrooro. 17
Tenle. 93
l'ere IV, 203
valencla. 4 78
t'ere IV, 120
l'estela del Trlomf.
vatcncia. 573
Sarden ya, 253. bellos

Hospital, 110
GuarrIla. 14 lols
Ferlandlpa. 36-40

p rovenca, 156
Muntaner, 6
Corts Catalanes. 569, pral.
Anbau, 98, balaOs

l'apioles, 27
Carretera de Port, 409
Barriada F. Ferrer
Amana, 5
Setge 1914, 18
Rosal, 25'

Ampie,
Sant Teten, 60
Vidre, 4
Saat Miquel 3
Rellena, 3
Primer de Meg.

El senyor Ramon Barbar i 3firacic,
candidat del Blas de Reial Ordre per
Tarragona, és fill de Valls, fill d'un ho-
norable npublica histèric i cama:dual
amb el senyor Aludir Miracic, de la
Lliga. Es també enginyer industrial.

Politicament ningú no cl coneixia, i cs
pot di: que fou la revelació d'aquel! go-
vern llampec que passà per la Genera-
litat al mateix tenips que es discutia a
Madrid l'afer Moreno Calvo.

El senyor Barbat hi figurava en qu-
inar de gestor radical, fet que resulta
gairebe monstruós si es té en compre
que aquesta mena de planier politic es,
a Tarragona (camp de la seva actuació)
bastant rar. Mes de quatre compatriotes
seus s'ho !lauden esperar tot menys veu-
re-sel gestor, i en qualitat de radical. Pe-
r?) tot té la sera explicad();

El jove Barbat no ha estat mai honre
capaç de figurar en segon o tercer ren-
gle. Per aquesta raó no ha cristallitzat	 ••• ••• ••• ••• •••	 •••

Toaquirn Ratnió
,losep Monturiol ...............
Manuel Martín
Emili Carbonen	 ... ..	 .... ..;

Francesc Romeu
Francese Serra
El barceloni df, P.... „

El subscriptor G.	 ...
Una catalana ...
Uns tresillistres, segona 'se-

gada
Els netos Lluiscia, Pilar i Nun,

¡TRAMETEU TOT SEGUIT LA VOSTRA
APORTACIÓ A LES DESPESES ELECTO-

RALS DEL FRONT D'ESQUERRES!

11n0•11nMINMI	

Necessitem cotxesT
Per a les eleccions fan falta molts cotxes.

Tant per a les tasques pereparatbries com
per al mateix dia de la lluita electoral,
cal poder disposar de molts cotxes, i les
Esquerres necessiten que els ciutadans, que
no han regatejat llur esforç i llur aportació,
tant en l'aspecte econèrnic corn personal per
a aquesta campanya, ofereixin cotxes per
a aquell dia

Ja han vingut molts oferiments de cotxes,
tant de particulars com d'industrials taxis-
tes, més d'agrair encara aquests darrers, per-
què sacrifiquen un jornal. Però ens cal asse-
gurar un servei complet que cobreixi totes
les necessitats de la lluita electoral.

A Acció Catalana Republicana s'admeten
els oferiments.


