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REG5 en el cas primer de l'art. 835 de la
POLIJ d'Enjudiciament Criminal,
m ta Jandia, 3 de març del 1936. — El Jut-
r lloc] Eduard Brício. — El Secretari judi-
sistorí, P- Amadeu Casals. J-2751
ractaj
; Ordi'
nir i Requisitoria
:nta

, <11 Eduardo Bricio Herrero, Juez dç. .

,ra instrucción de la ciudad y partido^cL-ë
°cabandia.

lel il , .

Sebastian Martínez Punzón, de trem¬
ados de edad, soltero, liijo de Diego
de Clara, natural de Almería, de pro-

3. Ajión barrilero, y domiciliado últirna-
¿nte en Barcelona, en la Puerta denerar

(jej ¡nta Madrona, 20, 3.0, procesado en
doru'llSa 'ns*:ruí(la en Juzgado de ins-

del Decreto-ley de Amnistia de 21 de
febrero de 1936.
Barcelona, 5 de marzo de 1936. — El

Comandante Juez instructor, Arturo Ga¬
lán. J-2761

O

^NÜNCIS DE PAGAMENT
PREVI

acción de Gandía, sobre liurto, con elíctes, , , _ ,0 152 del ano 1933, comparecerá, en el
„ rmino de diez días, a constituirse enCons .

usión en la cárcel preventiva de Gan-
a ; bajo apercibimiento de ser decía-
ido rebelde, como comprendido en el
1
iso primero del art. 835 de la Ley de
njuiciamiento Criminal.

is e.\

sgua-

d'Ai
nts iGandía, 3 de marzo de 1936. — El

. SçAez, Edtiardo Bricio. — El Secretario
'aqjdicial, p. h., Amadeo Casals.
des i

it. 1 <&

12

Rüi

J-2751

JUSTICIA MILITAR

EG.ÍJUTJAT MILITAR PERMANENT
E DE LA 4." DIVISIÓ
so. Edicte

.nerj pgq present, és deixada sense efecte
Cal^ requisitòria 11.0 1286, relativa al pai-29 'à Agustí Garriga i Esteban, la qual
merbu publicada al Butlletí Oficial de la
:nzel
:tar !
veneralitat 'de catalunya, n.° 36 pàgi-
ía 995, corresponent al 5 de febrer del

,r rt935> Per haver estat aiplicat a l'indivi-
aPrtu esmentat els beneficis del Decret-llei
r' l'Amnistia del 21 de febrer del 1936.

des- Barcelona, 5 de març del 1936. — Ellomandant Jutge instructor, Artur Ga-
an- J-2761

d'i|
la JUZGADO MILITAR PERMANENTE

DE LA 4.» DIVISION
nte

19.
Edicto

Por el presente, se deja sin efecto la
requisitoria n.° 1286, relativa al paisa-
tío Agustín Garriga Esteban, la que fué
publicada en el Butlletí Oficial de la

Generalitat de Catalunya con el nú¬
mero 36 pág. 995, correspondiente al 5
de febrero de 1935, por habérsele apli-
Jeado al citado individuo los beneficios

¡r®'"
SOCIETAT DEL GRAN TEATRE

DEL LICEU

La Junta de Govern convoca la Junta
General Extraordinària de senyors Ac¬
cionistes per al dissabte, vint-í-u del
corrent mes, a dos quarts de cinc de la
tarda, al Saló de Descans d'aquest Gran
Teatre, per tal de :
Primer. — Cumplimentar l'acord de

l'última Junta General Extraordinària,
concernent als treballs realitzats per la
Ponència nomenada per aquella, relatius
a la projectada adquisició de les cases
números 2 i 4 de la rambla del Centre, i
carrer de Sant Pau, números 1, 1 bis i 3
afrontants amb el Teatre.

Segon. — A petició de diversos se¬
nyors Accionistes, basant-se en l'art. 20
del Reglament assabentar-se d'una pro¬
posició que presentarà- el senyor Joan
Poma i Cros, sobre l'adquisició de les
referides cases.

La Junta General Extraordinària deli¬
berarà i resoldrà sobre els dits extrems
acordant, en el seu cas, la forma de pa¬
gament i els repartiments necessaris per
a la dita adquisició.
La Junta General Extraordinària que¬

darà legalment constituïda mitja hora
després de l'assenyalada, qualsevol que
sigui el nombre dels concurrents, i els
acords que es prenguin seran obligato¬
ris per a tots els senyors Accionistes,
sempre d'acord amb l'art. 29 del Regla¬
ment.

Barcelona, 14 de març del 1936. —
Per A. de la J. de G. — El Vocal Secre¬
tari, Josep Camps i Fornés.
Notula. — Aquest anunci anul·la el

publicat amb data 14 del corrent mes.
G-3031

SOCIEDAD GENERAL DE HULES
SOCIEDAD ANONIMA

En compliment del que disposa l'ar¬
ticle 24 dels Estatuts de la Société t, els
senyors Accionistes són convocats, per a
la Junta general ordinària que se cele¬
brarà al domicili social, via Laietana,
n.° 28, el dia i.r d'abril vinent, a les
cinc de la tarda, per a la discussió i
aprovació de la Memòria i el balanç cor
responents al passat exercici del 1935.
Barcelona, 16 de març del 1936- —

El Consell d'Administració. G-252T

FOMENTO DE LA PROPIEDAD, S. A.
Amortització d'Obligacions al 6 per 100

emissió 12 d'abril del 1920
D'acord amb el que disposa l'escrip¬

tura d'emissió d'Obligacions, el dia 15
d'abril vinent, hom procedirà al sorteig
per a l'amortització de 333 Obligacions,
a les oficines de la Societat de Madrid,
avinguda Peñalver, n.° 23, a les onze
del matí, davant del Notari senyor
Anastasi Herrero i Muro, el qual esten¬
drà l'acta corresponent.
Barcelona, 14 de març del 1936. —

Pel C. d'A. — El Secretari general, Al¬
fons d'Ayguavives. G-3036

CAIXA DE PENSIONS PER A LA
VELLESA I D'EvSTALVIS

Anunci *

Com que s'han perdut les llibretes
d'estalvi írúms. 14322, de la Sucursal de
Tarragona, i 348864, de la Central, a fa¬
vor de J. V. P. i Ramona Gómez i Gar-
ganté, respectivament, si dintre dc quin¬
ze dies, d'ençà d'avui, no es formulada
cap reclamació seran cancel·lades i se
n'obriran unes altres de noves a favor
dels titulars esmentats.
Barcelona, 13 de març del 1936. — El

Director general, Josep'MA Boix.
G-3032

HOTEL COLON, S.
Es convocada Junta general ordinària,

a l'estatge social, a les dotze hores, per
al dia 30 d'aquest mes, per discussió i
aprovació del balanç.
Els senyors Accionistes, per a poder

assistir a la Junta hauran de complir
les prescripcions estatutàries.
Barcelona, 7 de març del 1936. —

P. A. del C. A. — El Conseller Secre
tari, J. Pintó i Badal. — Vist i plau.
— El President, Ignasi Coll. O-3033

CAIXA D'ESTALVIS I MONT
DE PIETAT DE BARCELONA
Són avisats els qui tinguin joies i ro¬

es empenyorades en aquesta Caixa d'Es¬
talvis i Mont de Pietat, Sucursal n.° 5
(Sants), les dates de prorrogació o em¬
penyorament de les quals siguin ante¬
riors al 30 de juny darrer inclusivament,
que en la subhasta pública que tindrà
lloc en aquest Mont de Pietat el dia 15
cl'abril, es procedirà a la venda de les
penyores dels préstecs núms. 1 al 13086
(joies), i de l'i al 41114 (robes), que no
lïagin estat prorrogats, desempenyorats
o venuts anteriorment.
Barcelona, 16 de març del 1936. — El

Director, C. Campo. ■ A-2322

Impremta de la Casa de Caritat : Montalegre, 5 : Barcelona
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Resultant, etc. ;
Atès, etc. ;
Vistes les disposicions legals i altres

d'aplicació al cas d'autos ;
Decideixo : Que he d'absoldre, com

absolc, les denunciades Lluïsa Hernán¬
dez i Guerero i Anna Garcia i Hernán¬
dez de la denúncia formulada contra
elles declarant d'ofici les costes.
Així per aquesta sentència meva, que

serà notificada a Eugènia Romero i Her¬
nández, en parador ignorat per edictes
inserits al Butlletí Oficial de la Ge¬
neralitat de Catalunya ho pronuncio,
mano i signo. — Pere Comas.
Publicació. — El mateix dia i pel Jut¬

ge que la subscriu, celebrant audiència
pública, ha estat llegida i publicada. —

En dono fe. — Joan Tatjer.
I perquè serveixi de notificació a Eu¬

gènia Romero i Hernández, lliuro la
present a l'Hospitalet, el 28 de feí-
brer del 1936. — El Jutge municipal
Pere Comas. — El Secretari, Joan Tatjer

J-284S

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicte
Josep Rovira i Aguilar, Jutge municipal
de Sant Feliu del Llobregat,
Pel present faig avinent que ha estat

dictada sentència, la capçalera i part
dispositiva df la qual diuen així :
Sentència. — Sant Feliu del Llobre¬

gat, l'u de febrer del mil nou-cents
trenta-sis. Vistos pel senyor Artur
J. Palau i Ximens, Jutge municipal d'a¬
questa població els presents autos de
judici verbal en reclamació de quanti¬
tat, seguits pel senyor Francesc Mestres
i Carcereny, representat en autos pel
Procurador senyor Joan de Batlle i Ri¬
bas, contra el senyor Francesc Vidiella
i Solé o' els seus. ignorats hereus o he¬
rència jacent ;

Resultant, etc. ;
Atès, etc. ;

Decideixo : Que estimant procedent la
demanda lie de condemnar i condemno
el senyor Francesc Vidiella i Solé o els
seus ignorats hereus o herència jacent,
a pagar al senyor Francesc Mestres i
Carcereny la quantitat de set-centes pes¬
setes cinquanta cèntims, en pagament
de cinc pensions de cens que han estat
reclamades en el present judici, els seus
interessos i les costes del judici. — Ar¬
tur J. Palau. — Rubricat.
Publicació. — La sentència anterior

ha estat llegida i publicada pel senyor
J. Palau i Ximens, Jutge municipal d'a¬
questa vila, en audiència pública del
dia de la seva data; davant meu; en
dono fe. Josep Tellado. — Rubricat.
I perquè serveixi de notificació als

demandats, els hereus ignorats o he¬

rència jacent, lliuro la present a Sant
Feliu del Llobregat el nou de març del
mil nou-cents trenta-sis. —• Josep Ro¬
vira. J-3043

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Edicte

En el judici de faltes sobre furt,
contra Josep López i Alcaraz, de parador
ignorat, ha estat dictada là sentència
que, en la seva part bastant, és com

segueix :
Sentència. — A Santa Coloma de Gra¬

menet, 6 de juliol del 1935. — Vist el
present judici de faltes sobre furt de
Verdures a Josep Calafell, contra Josep
López i Alcaraz ; i
Resultant que, etc. ;
Atès que, etc. ;
Decideixo : Que he de condemnar i

condemno Josep López i Alcaraz, per
una falta de furt, a la pena de cinc dies
d'arrest, a indemnitzar el perjudicat en
la quantitat d'una pesseta amb quaran-
ta-cinc cèntims i al pagament de les
costes d'aquest judici.
Així per aquesta sentència meva, de¬

finitivament jutjant, ho pronuncio, mano
i signo. — J. M. Saseras.
Publicació. — La sentència precedent

ha estat llegida i publicada, en el dia
de la seva data, pel senyor Jutge que la
subscriu celebrant audiència pública,
davant meu el Secretari ; en dono fe. —
Fradera.
I perquè sigui notificat al susdit con¬

demnat, de parador ignorat, lliuro la
present, per a la seva inserció al But¬
lletí Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
.Santa Coloma de Gramenet, 11 de

març del 1936. — El Jutge municipal,
Josep M.a Lladó. — El Secretari, Fra¬
dera. J-2986
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ DE FORA

DE CATALUNYA

Edicte

Antoni Aranguren i Riesgo, Jutge d'ins¬
trucció de la vila de Castrojeriz i el
seu partit (Burgos),
Faig avinent : Que en el sumari ins¬

truït en aquest Jutjat amb el n.° 84 del
!935> per robatori, en providència dicta¬
da en aquesta data he acordat publicar
el present edicte, pel qual hom cita,
crida i commina el consignatari de l'ex¬
pedició n.° 6030 adreçada de Vigo a Ter¬
rassa, formada de dos fardells de teixits,
de 44 quilograms, la qual expedició fou
feta en el tren 1047, vagó KF, núme¬
ro 5420, que va passar per l'estació de
Villaquiran de los Infantes, en aquest

partit, el dia 25 del mes de desei
darrer, a les vint hores i dotze
nuts, perquè, dintre de cinc dies, i

paregui davant aquest Jutjat per
d'instruir-lo dels drets que li conce
l'art. 109 de la Llei d'Enjudicial
criminal. Sàpiga que, de no compa
xer, li pervindrà el perjudici corre
lient, amb l'advertiment que pel
sent li són ofertes les. accions del su-

article.

Castrojeriz, 6 de març del 1936.1
E'l Jutge d'instrucció, Antoni Aran
ren. — El Secretari, Manuel Núñi\

D

CASTROJERIZ

jar
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ser
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lo
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lai

Edicto

Don Antonio Aranguren Riesgo, J
de instrucción de la villa de Cast

jeriz y su partido (Burgos),
Hago saber : Que en el sumario (

en este Juzgado se instruye con el
mero 84 de 1935, por robo, en providí
cia dictada en esta fecha he acorda

publicar el presente edicto, por el que
cita, llama y emplaza al consignats
de la expedición n.° 6030, dirigida
Vigo a Tarrasa, conteniendo dos farí
de tejidos, de 44 kilos, cuya expedic:
se verificó en el tren 1047, vagón K
n.° 5420, que pasó por la estación
Villaquirán de los Infantes, en este p;
tido, el día 25 del próximo pasado 111
de diciembre, a las veinte horas y do
minutos, para que, en el término 1
cinco días, comparezca ante este Jt
gado a fin de instruirle de los derech
que le concede el art. 109 de la I ey ¡
Enjuiciamiento Criminal. Apercibii
que, de no comparecer, le parará el pe
juicio a que hajrn lugar, y entendiémdtt
que se le ofrecen por el iproseute las a
ciones del citado artículo.
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Castrojeriz, 6 de marzo de 1936
El Juez de instrucción, Antonio Ai
guren. — El Secretario judicial, Manv
Núñez. J-285

GANDIA

Requisitòria

Eduard Brício i Herrero, Jutge d'in;
tracció de la ciutat i partit de Gandia
Sebastià Martínez i Punzón, de trent

anys, solter, fill de Didac i de Clara,
natural d'Almeria, de professió tonelcr,
darrerament domiciliat a Barcelona,
Porta de Santa Madrona, n.° 20, 3/, pro¬
cessat en causa instruïda al Jutjat d'ins¬
trucció de Gandia, sobre furt, amb d
11.0 152 del 1933, compareixerà, dintre de
deu dies, a constituir-se pres, a la presó
preventiva de Gandia ; amb l'adverti¬
ment d'ésser declarat rebel, com a com-


