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Noticiari de la ciutat
es traslladaren a Barcelona per a
practicar la detenció de Jaume Sol,
Josep M.'' Mora i Faustino Mora,
veïns els tres de Lleida i destacats
militants d'Acció Ciutadana. H a n
estat traslladats a aquesta població
i ingressats a la presó.

Ordre Públic
I m p o s i c i ó d'una m u l t a
El Comissari d'Ordre Públic, camarada Rodes, a proposta de la
eomissaria General de Banca, ha
imposat una multa de 500 pessetes
a l'«Alianza Mèdica Leridana».

Comissaria d'Investi-

Multa feta efectiva
La ciutadana Paz Leiva, ha fet
efectiva en aquesta Comissaria la
multa de 50 pessetes que per no
tancar l'establiment a l'hora ordenada li fou imposada el dia 20 de l'ac, tual pel Comissari d'Ordre Públic.
M e c l a m a c i ó d'un m e n o r
Ha estat reclamat per la se%^a
mare, per ésser menor d'edat, el
railicià Josep Sanfidel Capdevila,
que lluita al front de Montalban,
formant part de la segona Bateria
de Montanya.

gació i Vigilància
Denúncies
Comparegué ahir a aquesta Comissaria la veïna de Lleida Maria
Segura Calderó, per a denunciar a
Pilar Obejas Estaran, per haver fet
objecte de mals tractes a una filla
seva que es diu Maria Codina.
Pilar Obejas Estaran ha denunciat a Maria Codina Segura, per
haver-la insultat groserament de paraula.

Han estat posats a disposició del
Tribunal Popular els detinguts de
Vilosell, Joan Sanfeliu i Montagut,
Jaume Balsells i Olivar, Nicasi Estrada i Albagés, Antoni Cornadó i
Roselló, Josep Maria Carrer i Lladó i Miquel Arbós i Boquer.
Detenció
Els Agents de la Brigada Social
afecta a|la Comissaria d'Ordre Públic

Tal com haviem anunciat aquest
matí, a les deu, s'ha celebrat ;ia
vista de la causa seguida contra els processats Tomàs Pueyo,
de Lleida; Encarnació Terrat, de
Fulleda; Josep Folc, de Santa Maria
de Meià i Ovidi Ferninis, de Balaguer. Tots els processats es suposen complicats eu els fets del juliol
passat.
A l'interrogatori del company
fiscal compareix a declarar
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ESTAT MAJOR
Per a efectuar treballs de
fortificacions en la reraguarda
s'està formant una brigada de
200 camarades que sortirà immediatament al lloc designat.
Els que ingressin en ella
tindran el mateix jornai i les
mateixes condicions que els
milicians.
S'admiteixen soliiçituts per
a formar part d'aquesta brigada fins al dia 5 del pròxim mes
de febrer, en les oficines d'aquest Estat Major.
Lleida 26 de gener del 1937.
Ei Delegat Polític, Pelegrí, ~
El Secretari de Guerra, Sena.

Tribunal Popular

Detinguts que passen a disposició del Tribunal Popular
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OBSERVACIONS
Zona 1."

Tomàs Pueyo
Aquest processat, afiliat a Lliga
Catalana, representa per aquesta
entitat, l'element descobridor dels
obrers revolucionaris. E n t e m p s
d'eleccions actuava d'apoderat, en
representació de les dretes.
Es creu que el dia 20 de juliol
disparà uns trets des de casa seva
fent-se escàpol a l'endemà.
Eacaroació Terrat
Aquesta, amagà dos capellans a
casa seva, com també uns objectes
de valor. Ella mateixa aíirma que
en les eleccions passades votà per
les dretes.
fosep Folc
Element actiu de dreta, i posseïdor d'arma de caça, sense llicència,
amagà el capellà de Santa Maria de
Meià i altres objectes valuosos.
:. Estava afiliat a Acció Ciutadana.
Oviti Ferninis

Zona 2.

Palaee
Puerto Rico
Cafè Puerto Rico
Sòtans » »

Cinema Granados
Sòtans
Cinema Porfoli
Govern Militar
Cafè Suís

Farmàcia Miret

Bar Stdvat:
Zona 3**.
Joventut Rèpubiic.

Menjadors C. N. T,
Zona 4*.

Aquest processat, frare Hec del
convent dels Franciscans a Balaguer, i com a tal, defensor del jesuïtisme.
Després d'haver procedit a l'interrogatori, i presentades les proves
pertanyents a les dues parts, acusadora i defensora, el company Fiscal
desenrotlla el seu informe, i en les
seves conclusions demana per els
processats les següents penes:
Per a Tomàs Pueyo, la pena de
mort; per a Encarnació Terrat, la
pena de 10 anys de treballs i confiscació de béns; per a Josep Folc, la
pena de 10 anys de treballs i confiscació de béns, i per a Ovidi Ferninis, la pena d e 5 anys de treballs i
confiscació de béns.

P. 0. l). M.
Aspectes de la ciutat

Cal acabar les obres començades
Cal acabar les obres començades:
heus ací la resposta imperativa que
ens fem tois els ciutadans en comprovar que al centre de la ciutat encara hi ha gran nombre d'edificis i
d'obres que havent estat
iniciats,
s'ha deixat llur acabament pet a
data
il'limitada.
Certament no encetem pas una
qüestió que hagi restat telegada a
tin pla inferior. Ens consta que l'acabament de les obres
inexhaurides constitueix una pi eocupació fonamental del departament
municipal que competeix. 1 constitueix
una preocupació seriosa per les conseqüències directes que d'ella se'n
deriva.
Lligat estretament a la qüestió
de les obres inacabades, hi va l'escassetat i manca, inclús, de vivendes, que d'una manera més impe»
ríosa es fa sentit a la nostra ciutat
com a conseqüència de l'excés de
població que s'ha acumulat d'ençà
del 19 de juliol. Peto seria d'un infantilisme sense mida el creure que
la insuficiència de vivendes a Lleida, es suscita precisament a partir
d'aquesta
data. No. Molt temps
abans, Lleida ja començava a resultar insuficient per a poder encabir els seus, aproximadament,
cincuanta mil habitants.
Si a aquelles condicions
esquifides de vivendes, moltes d'elles insanes i mal acondicionades,
hi afegim la crescuda sobtada de deu mil
habitants més, no es necessita argumentar molt pe-i a fer evident la
necessitat imperiosa que hi ha per
anar ràpidament a la construcció
de vivendes, que puguin
allotjar
suficientment i amb totes les comoditats possibles, als que avui es veuen obligats a viure a munts i amb
pèssimes
condicions.
El ptoblema, enfocat directament
des d'aquest punt de vista, sabem
que ja s'hi presta la sujicient atenció, i que no són únicament
projectes, smó que realitats ja.
L'Ajuntament ha acordat ja la construcció

d'una Casa Bloc, capaç de poder encabit unes setanta J'atnílies. Com
també el lloc on aquesta primera
construcció serà e tu pla cada, que
serà la cantonada que forma la cairetera d'Osca amb el Passeig de íi
i Margall.,
Però avui ens volem referir concretament a altres obres inacabes,
que tatnbé caldria pensat en donarhi solució, per l'enlletgiment i per
la nosa que, en l'estat actual, representen per a la capital.Per exemple,
podríem citar l'immoble que ès forma al carrer Turull i Carles Marx,
al capdamunt mateix de la baixada
de la Peixatétia
(de la Trinitat),
Exactament encara ningú no sap
ço que allí hom volia fet. Si un
Cinema, si l'edifici d'un Banc, La
realitat és que aquelles obres fa molt
temps que són començades i encara
no es beslluma la solució d'elles.
I ara els organismes populars podrien donar-hi solució. Si llurs propietaris no saben què fer-ne, l'Ajuntament, en canvt, podria incautarse'n i fer d'aquell pati, a la falk
mateix de la muntanya, una magnífica plaça que abeíhna magtiíjicament aquells bat ris de gtati trànsit.
I una altra obra, no menys important que la que acabem d'esmentar, és la que s'estava realitzant al
marge esquerra del riu, al cor mateix de la ciutat. L'anomenat «Canot del Segre'', que l'hutnor popular
havia batejat amb el de ^ftasatlàtiiic del Segte». No sabem per quines raons, les obres que allí s'eslaven fent, sobtadament s'han paralitsat. Si no hi ha causes poderoses
que ho fundin,
caldria també qm
aquelles obres fossin impulsades, i
d'aquesta manera podríetn proporcionar a la joventut lleidatana m
Club adequat on podria anar a /«•
hi esport, i especialment a praciicar-hi la natació.
Abnenys per a donar solució d
que és indispensable que en tingui.

L'hora es de sis a vuit del vespre, per la secretaria administrativa.
Cap camarada ha de deixar de
tenir el carnet car en cas contrari
serà considerat com no afiliat.
El Secretari de cotitsació.

cinc i mitja de la tarda, al local de
la Casa del Poble, Democràcia, 18,i
per a tractar del següent:

V i d a de la J. C L
R e u n i ó d e l C o m i t è Central am*
pliat d e l a J o v e n t u t C o m u n i s t a I b é r i c a (P. O. U. M.)
Els dies 28, 29 i 30 de gener tindrà lloc a Barcelona la reunió del
Comitè Central ampliat de la Joventut Comunista Ibèrica.
ORDRE DEL DIA

1. Informe del Comitè Executiu.
2. Informe dels delegats.
3. L a situació política i les tasE l Tribunal es retira a deliberar
i després acorda establir les se- ques de la joventut obrera.
4. p-rontúnic de la Joventut Tregüents penes:
Per a Tomàs Pueyo la pena de balladora Revolucionària.
5. Qüestió militar.
m o n i confiscació de béns, per a
Encarnació Terrats la pena d'un
6. Organització.
any de treball, per a Josep Folc la
7. Premsa i publicacions.
pena de deu anys de treball i confis8. Propaganda.
cació de béns, i per a Ovidi Ferni9. Pioners.
nis la pena de deu anys de treball.
10.
Els problemes de la joventut
De la mateixa manera condemna
a pena de mort, al reclòs Ramon camperola.
11. L a qüestió administrativa.
Colell el qual fou jutjat a mitjans de
12. «Joventut Comunista», diari.
desembre, i aquest Tribunal acordà
13. Federació d'Estudiants Coseguir una informació suplemenmunistes.
tària.
14. Moviment esportiu.
Les vistes de demà
15. Lajoventut obrera i el moviDemà es veuran les causes dels ment sindical.
16. Qüestió internacional.
processats Josep Botargues, Andreu
17. Convocatòria i ordre del dia
Porta, Josep Porta, Ramon Porta
del Congrés de la Joventut Comui Bonaventura Fontanet.
nista Ibèrica.
Assistiran delegats de totes les
Moviment de la p r e s ó
seccions d'Espanya i dels fronts de
Altes.—Les altes registrades en combat.
la presó cel·lular d'aquesta ciutat en
El Comitè Executiu.
el dia d'avui, corresponen als reclo
El dia 31 a les deu del matí al
sos Jaume Navès Solé, Josep M.
Gran Price Míting de clausura de
Mora i Faustí Mora.
Baixes.—Le£ baixes registrades les sessions del Comitè Central amen la presó cel·lular d'aquesta ciutat pliat de la Joventut Comunista Ibèen el dia d'avui, corresponen als re- rica.
closos Enric Mir, Joan Rubio i Antoni Cristòfol.
Notes Sindicals

Vida del Partit
Xvis a t o t s e l s c a m a r a d e s d e la
Secció iocal
Tots els camarades de la Secció
local poden passar a recollir el nou
carnet d'afiliat del Partit que ha estat posat en circulació.

S i n d i c a t d e l R a m d e la Fusta
U. G. T.
CONVOCATÒRIA
Camarada:
Per la present quedes convocat
a l'assemblea general ordinària, que
celebrarà el nostre Sindicat, el propt-r dijous, dia 28 del present a les

IRÜX,

Ordre del dia
Primer.—Lectura de l'acta aii'
terior.
Segon.—Renovació de càrrecs dí
Junta Directiva.
Tercer.—Extracte de comptes,
Quart. — Assumptes diversos.
Confiant amb la teva assistència,
et saluda revolucionàriament
L A JUNTA,

Notes diverses
Convocatòria
Es c o n v o c a a totes les sòcies
d'Agrupació Femenina d'Ass!,stèneia Social, a la reunió que tindrí
lloc el p r o p e r divendres dia 25,
a les set del vespre, a la Sala d'Ac
tes de Joventut Republicana,
En ella es tractarà de les noves
orientacions que ha de seguir la
dona en el moment actual.
Es prega la puntual assistència,
D o n a t i u d'un b o t i q u í d'urgència
Les forces d'Assalt i Seguretat
han rebut de la farmàcia Pons
magnífic botiquí d'urgència, que en
les actuals circumstàncies és d'una
utilitat i importància extraordinií·
ries.
El tinent Ruperto Montoro, cap
d'aquestes forces i en nom de les
mateixes, agraeix profundament al
farmacèutic senyor Pons la deterèri'
eia tan delicada que ha tingut.
£1 t i n e n t M o n t o r o
ascendit

h a estil

El tinent Rupert Montoro, cap
de les forces d'Assalt i Seguretat de,
Lleida, ha estat ascendit a Capití
pel decret del Govern central de Í
València del dia 23 de l'actual.
Per la seva lleialtat al règim i
pels serveis assenyalats que to
prestat a la causa revolucionària, el
camarada Montoro s'ha fet acreedot
com cap altre de l'ascens atorgat
pel Govern central de València,
CowBAï desitja al camarada Montoro molts èxits en el seu nou càrrec, i rinvita a què, comfinsara,
continuï dedicant a la causa deia
Revolució tot el seu entusiasme i
esperit de sacrifici, tantes vegades
posat a prova.

