OIÍLRIÜ D E TAXBJLGONA

MARTES, 21 Abril de 1MÍ

Compañía Arrendataria dgl Monopolio de Petróleos, S. A.
ANUNCIO
Debiéndose proceder por esta Compañía Arrendataria a la provisión de la plaza de Agente de un aparato surtidor fijo de gasolina, instalado en esta capital (sito plaza Olózaga), ammcia que los que deseen ocupar el citado cargo, deben presentar en las oficinas de esta Agencia provincial, calle de la Unión, 6, princi-^
val de esta ciudad y en el plazo de diez días, a contar de la fecha de la presente publicación, inf^tancia dirigida al ¿¿cerno Sr.'Ministro de Hacienda, debidamente reintfgrada con póliza de pesetas una veinte, solicitando la referida plaza y exponiendo en la misma en apoyo a su solicitud sus circunstancias personales, comercio a que se dedica y demás datos que se estimen favorables a la petición.
^
Tarragona 21 de Abril de 19S1
El Asente Provincial,

«lò«# Siil#t F#rr«r
govern <|e la Generalitat 4^ Catalunya
"]^n «Is primera njpments derecobrar llibertats que segles ha no teníem,
cal no 4«ixar-nos minvar un sol moment l'entusiasme de la victoria ni l'enardiment pRr ^ les nov«3 )>%taj^.
Aviíi per avuj, el nóstrig problema va lligat a un ajtfe factor, sojbretot en
aquesta moments de ^^oliicio, d'aquesta revolució que hem fet plegats amb
els ij^nnans d ' e ^ r i t lHnr<e de la riçsta d'Espanya i qjie ha acabat amb la
njjan|ra^ .e^pap^|a. AÍx¿ l a que ens h^^ffí vist im^inats, per esperit de
solidar^t tepub]icana \ pèr esperit del propi interès, a privar-nos, per una
bjr¡^¡i ii^^finitat, d'una patt d'aquelta sobirania a la qual tenim dret.
l· aquesta' Ifanitaeiéj' awaipiada' sempre, però d'una manera activa i aprofitaiit-là p«r intensificar 1^ fe i la confiança en els nostres pnicipis i la prep a r a d OR mitjans {te^r a aç8óUr-ho, pot constituir una major garantia per a
la ñjostr^ y^ctóriia fisakà,
Ài»Í és el que h|to dè fet, m^tre esperem les Corts Constituents, a les
quals hem de ¿lur el pSébiséft del nostre poble, plebiscit que en aqust spai d'espera hem d'enfortir més encara i garantir-lo en el sentit de defensa de les
ho^r<^ ÏÏil^riats que^^r ell expressarà lliurement el poble d$ Catalunya.
Ày^t üs eridábiá a aquest i^biscit a tots els representants dels Ajuntftmnts oe Catalunya, perquè vingueu a ratificar la nostra obra revolucioniría.
Ijomés aixi afermaMnt la Bïfkibllea naixent que, un cop consolidada, perml|td^ aHi¿uIiar áillor les noÜtyys'lHbertats anl> a q M U oonJ^|raci« ^ s p i niça qoe sempre hem precwïitaat. — Françeac laaeià."

— Para un archivo
de frases lapidarias
DE ROVIRA

I VIRGILI. — "LA
NAU"
Prou aabem el tremp patriòtic del
President Macià i edla aeua companys
de Govern. Ells tenen dret a^eomptar
amb la confiança i amb la eoüaboració de tota ela bona catalana. Catalunya vol éaaer meatreaaa de la tíevt vida interior, i ai ela camins per a o/rribar-hi poden éaaer diversos, el punt
d'arribada només és un: la llibertat
deia catalana dina una Cataluva plenament autònoma que formi part d'una voluntària Federació.

dan contribuir a salvar las dificultades de la hora presente.

1 mmu

UNA OBSERVACIÓ
PROPIA
Josep Pla feia a "La Veu de Catíilunya" primerament, literatura. Destendrá Vd. magnifico hospedaje con
prés, política. Més tard, política eleccalefacción central, teléfcmo, baño,
torera. Ara fa reportatge. Es un pi-oagua corriente en la habitación y exeés seguit de decad¿neia que qui sab
celente comida por sólo 10 pesetas al
on ajiirà a parar...
día todo estar.

Un cas veri^onyot
a Valls

GRAN PENSIÓN

al que a bofetades i punta de peus.
propinà una solemne pallissa que li
produí lesions de bástanla importànquedant sense sentits. Fou necesU n olicial ie cavalleria cia
sari en\dar a cercar el nwtge qui pracapallissa u n solda^ IÍQS
ticà la primera cura al lesionat. AI
matí fou traslladat al seu domicili.
# UssioipijM'·4o
üe cal dir que tal fet ha produït
Llegim al nostre confrare Acció Co- en tota la població un fort corrent
DE "EL MATI"
Tenim ja un Govern que, per bé que mareéU de Valls, amb l'indignació que d'ilMligBació contra els pWéediïnents
provisional — ara a Espanya politi- hom p«yt suposar:
inhumans esmentats, filk d'una dè"Aàir a primera hora del matí co- plori^e educació militar, escudada
eameíitt tot ho és — ja és el nostre.
Ara aerà elaborat l'Estatut de Cata- mençaren a circular rumors, referents fins al present en la injusta llei de
lunya. Fins que aquest no aigtii defi a algun desagradable succés acorrç- jurisdiccions.
LES AUTORITATS ÍXLESIASTI- civil, representada per V. E., i la re- nitivament sancionat, el poble català gut al quarter de cavalleria. Més itaïd
El tinent autor de la malifeta sortí
ligosa, que jo represento, visquin amb,
QUES VISITEN EL &ENYOR
hauria de deelarar-ae en solidaHtat eren nombroses les rotllanes en les ahir matí envers Reus, on (també anà
perfecíta cordialitat pel bé temporal
MACIÀ
permanent. Aquesta itctitudsfria l'ar- què es comentava çl feít, amb les natu- a formular la coi^responent denuncià
i. espiritual del poble català; i dematjÉxcm'. Vr. Irm-ita al Palau de ta
gument més formidable que podrien rals exageracions pròpies de les noves l'alcalde de la ciutat.
'
no la protecció de la Mare de Déu de
Generalitat
aUegar els representants de CaUüu- que circulen de boca en boca.
Ahir
matí
es
donà
per
acabat
TaBissabte darrer, a presència d'una Montserrat i de Sant Jordi, patró de nya davant les futures Corts ConstiContrastats ela difereijts informes quarterament dels soldats."
gran imultitud que omplia la plaça de Catalunya, sobre V. E. i sobre tot el tuents espanyoles. En la defensa dels sembla que el succeït és el que seSuposem que del fet en tindrà ja
la República, l'Excm. Sr. Bisbe de poble.
drets d'un poble, no hi ha a/rguments gueix:
el' degut coneixement el digne GoverEl senyor President va agrair les
Barcelona, Dr. Manuel Irurita i AlTots aquests passats dies els sol- nador militar Gerieiral Salcedo, i que
de més vàlua.
màndoz va visitar el President de la paraules d'afçcte del nostre venerable
dats de quota estaven aquarterats
si és cert a hores d'ara, l'irascible ofiDE "EL BAIX
PENEDÈS"
Generalitat de Catalunya, senyor Ma- Prelat.
amb la natural molèstia, principal- cial estarà convençut que els homes
Snm Uiuresl Som un poble amo del ment en les nits que havien de pasMacià, al qual el Rvn*. Prelat va saVisito de l'É·minentíaehn Cardenal
dels seus procediments són indesitjaseus destins! Tenim davant nostre el
ludar amb aquestes paraules:
sar-les ben incòmodament per la man- bles a l'exèrcit, perquè el deshonren.
Vidal i Barraquer
més fort paisatge que Déu ha creat! ca total de llits. Això havia fet néiDesprés d'haver donat les disposiEl Cardenal Primat Dr. Vidal i Ba- Respirem, a .pli pulmó la marinada xer un estat d'ànim de queixa i de
cions a la Clerecia de la Diòcesi, i ara
que ja és conegut el meu pensament, rraquer, ahir visità «també el Presi- fresca que ve del Mare Nostrum! Con protesta sorda, molt natural i molt
Notes comarcals
inspirant-me en la doctrina i en l'es- dent de la Generalitat de Catalunya. templem al nostra pròpia ombra reta- humà, sobretot si es té en compte que
El Cardenal i el nostre venerable llada per la fulgurència del sol de la l'aquarterament d'aquí era del tot inperit de l'Església Catòlica, em plau
retre a V. E. el testimoni del íneu acá Prelat van sortir junts del despatx llibertat! Podem cridar visca Cata- necessari. •
lunya, visca la nostra senyera, visca
tftinent eristià i de la meva conside- del President.
En commemoració de l'esdeveniTal estat de coses havia j a motivat
En aparèixer al pati de la Genera- la llibertat, sense por, sense censura,
ració (personal, expressant el vehealgunes indicacions i g'estions prop de ment de la República el Comitè Resense cap quimera de turment, sense
ment desig que les dues potestats, la litat foren aplaudits.
les autoritats municipals que ñns |ihir publicà d'aquesta, ha celebrat simpàque ningú pugui oposar-Se al desfotiques festès, en les quals hi ïKa pre»
no havien donat resultat.
gament de l'ànima. Voleu més gran
En aquestes circumstanciés sembla part quasi la totalitat de la pïiblació;
dit xa? Voleu major plaer?
Va formar-se una gran manifestaque a la nit d'ahir hi havia al quarter certa resistència passiva à retl- ció recorrent els carrers de la pobla*DE "LA VE DE
CATALUNYA"
Com que aquesta obra (l'autono- rar-se a descansar, sobrqtot per l'ai- ció, a la qual acompanyava una ban-?
min) no la poden realitzar en aquests re irrespirable que raldaiul) propi de da de música tocant la Marsellesa.
Portaven les ensenyes Catalana i
moments, només que els que avui te- gent jove i deseftfeinada havia pronyoretes.
La comitiva s'aturava per
duït
en
algunes
sales.
nen la direcció politica, amb Francés
Republicana dues simpàtiques seTot això sembla que Contribuí a exMacià, personalment, al davant, l'obligació de tota els catalans, no és so- citar els nervis d'un tinent que esperà donar crits de "Visca Catalunya, la
lament la. de 710 posar-hi
dificultats, a que fossin pocs els que quedaven per República i Macià".
A la societat "La Bombilla" es ce-,
sinó la de no regatejar-li res perquè a obligar a sortir d'una de les habitaSe vende en sobres pequeúos a Ptas. 0'30 uno y en cajitas
Catalunya assol.eixi i estabilitzi la cions a un cabo <que segons els seus lebrarcn també lluidíssims balls que
conteniendo 24 tabletas chocolatadas, a Ptas. l'SO caja.
es vejeren concorregudíssims.
companys en res no s'havia distingit)
sevq, autonomia.
Se expenden en Farmacias
DE "MAJERIT".
— "LAS NOLaboratorio ORNOSA • Especialidades Farmacéuticas-REUS
TICIAS"

Eiera

Una Verdadera
Golosina

tAIOH^UTINA

LA I N N O V A C I Ó N
M H R e S R m V NOVEO/itlDES ¡
Preste especial 'cuidado, Señora, en el mejor surtido de artículos para Primera Comunión, íUtimas noSucursal:
vedades, lo hallará en
Portalet,3

LAiHOTAGIOI

•—
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(Habla de la actitud de Sanjurjo)
Todo ello ha merecido, con otros ser
vicios, como el de garantizar la implantación de la Republicà en momentos todavía dudosos, que el Gobierno
republicano confirme a este general,
amigo del pueblo, en su importante
cargo. Hombrea como el general Sanjurjo son loa que no deben ofrecer dudas a la opinión republicana.
En cambio otros camaleones que todos conocem,oa....
«DE CAMBO. — (NOTA DE L'AGENCIA
HAVAS)
El seòor Cambó hace en esta declaración (la que ha dado por escrito a
la Agencia) el elogio de la actitiid de
don Alfonso, y termina insistiendo sobre la tteeeaidad de reatautar el crédito de España, y haciendo un llnmamiento a las Corporaciones que pue-

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.
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Calés "XAVi„

Calle Wlayor. 2 2
Torrefacción esmeradfslmd con toda su aroma.
Una soia toma ^ <« convencerá que son los
mejores

SE TUESTA DIARIAMENTE
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Choeolates
Axdeapes
Bombonas
«la l a s ifialopas marcats -
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