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El senyor Amadeu Hurtado, en un brillantíssim parlament, que
ha produït gran impressió, ha defensat la competéncia
legislativa de la Catalunya autònoma

Sembla que fins dimecres no es coneixerà el fall del Tribunal

Les vagues tütil!
i metalilúrgica dels
E. U. afectarien
milid de persones
Es creu que Roosevelt in-

tervindrà personalment

EL COP
TRA

FORÇA CONMEMEL

h awnas , 1. — L'Agrncia Ella
de s menteix formalment la nolfcla que ha estat publicada per la
premsa alemanya. en el referent
a un suposat cop de força contra
el territori de Memel.

El senyor Lorenzo Gallardo, fiscal
de la República, que ha sostingut
el recurs del govern central
paisos europeus; necessitat ¿aquesta
Ilei a Catalunya, i impugnaciú dels
principis juridics esmentats pel Fiscal.
Abano de remarcar diversos moments brillantíssims del parlament
del senyor Hurtado hem de ter remarcar, com a nota de conjunt, la
curiositat i l'interés amb qué Pis
membres del Tribunal, els advocats
que assistien a la vista, periodistes i
pUblic han testimonial tot se guir de
comenear a parlar el comissari de la
Generalitat. Contrastant aura foratória freda i l'excessiu acadernisme del
senyor Gallardo, el sastre repreJentant ha tracas amb frases bress i vives un quadre de l'Europa de postguerra. Lirgumentació del senyor
Hurtado, ¡eta d'una manera eloqüent
i impregnada d'hurnanitat, ha tingut
la cinta de captivar tot seguit
de de l'auditori.
A la primera part del ses parlamena al senyor Hurtado ha parlat del

del dictamen centra-

serveis

El Fiscal de la República ha sostingnt el recurs

Els obrers metallúrgies insisrelucir en que seis reconegui el
dr e t que els concedeix la N. R. A.
d a negociar colleclivament amb
els plum, per mediació de Ilurs
Sindicats i de les Federacions
indep endlrat s.

El Govern 'Samper contra
l'autonomia de Catalunya

vist el recurs interposat pel Govern central
Setueix
cliacussió
contra la hei catalana de Contractes de Conreu litzant els
de radiodifusió, malürat

Per molt interessant que sigui !a
qüestiä juridica plant riada aura motiu
de la discussió de la Llei de contrates del conreu davant del Tribunal de Garanties Constitucionals, és
indubtable que lispecte politic, sobretot dins de Catalunya. te una importancia predominant. El fet mateix
que siguin les forres conservadores
catalanes qui hagi prornogut tsuggerit, que ells diuen) el conflicte
Madrid. ja prora com tot el ressort
iuridic no és més que una eina posada al servei d'una política. I aquesta
política és simplement una eina al
servei d'uns interessos. En ultras terne es tracta d'uns senyors que,
creient-se lesionats en alguna situt
ció de privilegi que tenien, han procuras, per tal de defensar-se, posar
de punta eis governs de Madrid i
Barcelona, creguts que a Madrid eren
mes forts i que els catalans no sabrien deiensar-se.
1 aqui hi ha el gran error. Senrae que una t'orca politica catalana
?ha volgut posar contra la gent de;
camp sha vist esclafada per la terra.
(Tm Hostre curiat espzciall
Alguna regada, com durant la guerMadrid. t. — Si Madrid no fos una
ra dels Remences, Eurem eis mateixos
catalans, poc experients, que ens fe- ciutat on un peziedic exclusivament derem mal nosaltres niateixos. La dicar a portar la llista de la loteria
monarquia de Ferran ei Catòlic s'a- nomena "La Patria", avui Catalunya
dona tot seguir d'on era la veritable 1.auria obtingut un gran triomf. Pero
empenta. Dileshores ençà cap (1i-tes- Madrid viu actualment uns moments
t:O agraria no hacia assolit a Cata- d'inflació patriótica. i mentre el senyor
lunya les proporcions del movirnent Albinyana es pot passejar impunement
rabassaire. Perola sempre hi havia una amb medalles religioses o ratriratiques al
agitaciä creixent fruir d'una falta di.- trau de l'americana, els homes republiCap:aojó de la idea de propietat a caos corren abatuts i somriuen una nules raons del moment I, com sigui ca sareasticarnent a totes les coses de
que aquesta és la gran preocupació la política. L'ambient que troba la giresde tota la pagesia catalana, els uns tió de competencia del Parlament Caper una cosa i e:s altres per una altra, tala amb la Llei de Contractes de Conno seria cap seducid, una simple fre- reu ?ha de situar per a veure'n les sonada des de fora, ni que fos fruir de lucions i les derivacions, en aquest amles tracamanyes juridiques mes res- bient patrioter on sembla que totes les
penables.
coses que parten l'e_mpremta d'uns anEs evident que vist de Catalunya hels populars estan prejutjades.
estiras, :a coca és sense disputa. A
Aquest matí, a la Sala del Tribunal
Madrid. sobretot si Ilegim els resurns Suprem. on sha vist la causa. hi hacia
de l'informe del senyor Gallardo, molts espectadors desapassionats que
sembla que molts no han pogut reti- Iran seguit atub un interés extraordinari
re en:ara l'indole veritable del debat, els discursos dels senyors Gallardo i
di:ueixen el joc de la qiiestió en- Hurtado. Hem visi pocs diputats catarnig d'un gran castell de focs arti- lans: els senvors Tomas i Piera. Senyal,
ircials juridics. El pitjor que podria Mascort i Murial, i el membre de la copassar és que es reconegués la raó missió de traspassos, senyor Nicolau
als enemics de Catalunya, perque d'Olwer. Abrais de la vista, una viva
2com podrien aplicar una sentencia emoció era visible a tota la sala. El sebasada en extrems znorts a la carn nyor Osserio i Gallardo ha entrat un
vlva d'un roble? podrien. ra- nrament. perO s'ha retirar tot seguit
strar:camera, creure's que han salvat
L'informe del Fiscal de la República
l'honor del Parlament de la Repú- ha tingut dues caracteristiques el to
blica, si el convertien en .eitimic deis abstracte i l'agressivitat amagad',
catalans? Això ho sap tan be la eta- just amb algunes paraules d'elogi per
reixa Lliga, que ja no es fa gaires als juristes catalans. Mis que res, com a
lllusions. pel que fa a ella, de tornar amabilitat per. al senyor Hurtado, al
a ocupar cap lloc dins la vida pública qual creia autor de l'informe de la Gede Catalunya, i res com se li desin- neralitat El armer Gallardo ha fet un
fla aquell gran abrandament caniba- discurs monorítmic, amb un estil juréleer de die; carera. Hacer promogut dic especial i tan abstracte que a la se.
una situació tivant entre e? govern gana part del seu parlament els
perioautonom i el central, o arriscar-la, so. distes han desistit de copiar les seres
bretes si el central passés per damunt frases complicadissimes. Seguint el text
de l'autänom, no és, certament, cap de l'informe. es podrá veure que el segloria per a un partit ab Miras de nyor
Gallardo s'ha dedicar a buscar arcatalanista. A hores d'ara ni gosen guments impugnadors de la Ilei de conparlar de l'enutjós incident que els traeres de conreo, reir
ía, malgrat l'evifa uns enemics dalló que ella mateident preparació en qué ?ha presentat
xos diuen que defensen. Aquest cop
davant del Tribunal, tot l'esperit, l'anirensopegada ha estar forta.
ma de la hei i les circurnstancies socials
Pero tret diquest paper d'advo- que l'han feta possible
li han escapat tocat del diable, nosaltres no sabem ia talment.
gue pot fer la Lliga a Catalun3-a. EsCom a argument fort contra la Bel
ta passada de moda i ja no té virtut per crear res de nou ni de rao- n'ha fer un: quan sha referir a la
nable. L'únira manera que té d'arte- facultat d'arrendar que sitorguen a
gar nous elements, és la difavorir les Comissions Arbitral,. En aquest
concupiscincies rapides, i això mai no ?ha recolzat fortament, i és l'únic
atrau gent de bé ni amb nas i ulls. moment en qué la seca peroració ha
Més aviat la va allunyant. I aisd la sortit clara.
L'informe del senyor Hurtado es
decadencia iniciada, cada dia sinirà
accentuant mes, fins que trames hi pot dividir en tres parts: precedents
de
la llei de contractes de conreu en
re;ain els organitzadors, sense partit,
convertits en un mer Comité de Festes d'una jocs de festa major, i tots
aquells esperits interessats que mai
no fan volar cap partir, ces l'ensorren amb el seu plom.

aVa shinglon, I. — Es creu qué
el president , senyor Roosevelt,
i to ell ladra personalment per a
tramar d'evitar el planlejament
de les vagues textil i metallúrgica que s'anuncien per als dies
4 i 15 de l'actual, respectivament, j, que afectarien mi, s d'un
mili() de persones.
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Ahir, davant del Tribunal de Garanties Constitucionals

Entre catalans

EL TEMPS rn''',G1L'2,, ael, niZerriiet.11

que havien iet els governs de tots
els paisos en questions de reforma
aararia i del que representa l'agricultura com a factor social per
la liumanitat. Nordinerica ha iallit
perque ha industrialitzat l'agricultura:
Rússia salva perqué en aquell roble
unes masses camperoles vastissimes
visten arrapades a la terra per lligams

El final de l'informe ha estat dit ainb
taita vivesa i ha retal dedicar a ier
ressortir la importancia que té per a Catalunya que e3 respecti una lid dieta.la
pe) Parlament català. No pel caràcter
d 'aques ta lk t si só per ésser una llei.
adonat els membres del Tribunal
del que representaría anullar una llei votada pels representants del noble:

El senyor Amadeu Hurtado, que ha defensat La competencia del
Parlament de Catalunya

económics 1 sentimentals. Els homes
de teoria disten que la terra és de
qui la treballa, però els jets demostren que és la terra que es fa seus
eis homes que la trcballen, com si
els seus fruits i la riquesa que dina
exigissin aquest lligam de l'home amb
la naturalesa, i aixe és el que passa
als camperols a Catalunya.
Precisament apeteixen la terca d'una minera estable perquè semen
Iligats d'una faisó económica, peina
també sentimental. Aquest argument
ha impressionat Jurar a diversos litembres del Tribunal, excepte el senyor
Pradera, que donara mostres diverses
repetides d'inconformitat i de
malestar.
La segona part de Filtrarme; LI
revés de la primera, ha estar dita ami(
un to de colloqui, reforçant les irases en els 'loes oportuna. Pel nostre
gust aquesta part, si es que es pot
distin gir, ha estat la millor yergue
ha estas d'una correcciú, dintre la fez-mesa, admirable. No és pot tenir idea
de gubia manera tan eloquent. tan
espiritual, ha desfet amb argumentacions juridiques la maniobra política
El senyor Albornoz sonireia mentre
el sen y or Hurtado, amb textos a la
mi, asara remarcant la desProporda
entre l'acte del Gocern de Madrid
la correcció de la Hei. Senyors del
Tribunal—ha dit — el Graven' de
Madrid no feu ús de l'anide sise de
l'Estatut que diu ben ciar que en cas
d'extralimitació del Parlament Catalá
en questions legislatives por demanarli aclarlments i posar-se d'ac,rd. En
cas de uo trobar-se acorta allavors
pero només allavurs, pos acudir a!
Tribunal. 1-10 ha fet aixi el Govern
de Madrid?
Aquest argument (lit en to planer
com volent contrastar el to malhumorar riel Fiscal ha desfet literalment
l'informe del senyor Gallardo.
I entrem a la fase tercera en la
nual el senyor Hurtado ha citat una
infinitas de textos constirucionais i
articular de l'Estatut de Catalunya
ser a desfer les meticuloses objeccions del Fiscal. Com que l'informe
da q uest s'ha mogut en un ola de pura
iuridicitat, l'ironia finissima del senvor Hurtado s'ha emplera a fer vence fienorrnitil de la intcrpretació dzl
senyor Gallardo a aquests articles
el que reatment aquests arríeles representen.

No obstant, maigrat l'informe del senyar Hurtado, que batirá, fet candir
alvina vots a favor de Catalunya, les
impressions no 5611 Vas aptiinistes. Ara
la importància estä en saber si el Tribunal s'atrevirä a armilar tota la hei
solament una part. Sobre a q uesta cuestul hi ha disenso, paren,. Sabern el d'algun siembre del Tribunal que ha manifestar la sera esneranea que. valgrat tot,
sch salvara molla cpsa.
La Miza no ha desa p rofitat el remos.
Ha emprat la táctica de treure tota mena d'importancia a l'assumpte . Els argurnents que empra só n el sennents:
cas de perdre la Generalitat no passara res — ditten — perque els rabassaires es dividiran en tres grups: els qui
ia ara hl són indiferents: els qui accepo els dosis. i la minoria
taran el Inc
que tirara al dret. L'altre argument,
que ja apuntävem ahir. és que la seca
decisiii de portar aquesta raiestra davant
el Tribunal de Garanties respon al desig d'aquilatar el valor del Parlament
català.
De totes maneres, pulsen Per a evi
Miga-tardifculsqepvn.a
dóna un to catalanista molt marcas en
la questió de la Radiodifusió, i el senyor
Cambó multiplica ser aquesta qüestió les
converses de passadissos.
Un fet a remarcar és que la oremsa
de la nit &ala compte extensament de
lacte de la vista, perb cense atreva-se
a formular gap comentari, segurament
perquè sanen la '
r flcia de l'asstmrate 1 no valen
2errtAfa
la seva opinió. — F. V,
Madrid. t. — Encara que ion designar el saló d'actes del Consell d'Estat com a lloc de la celebració de
la vista per a examinar la constitucionalitat de la Llei de Conreus de
Catalunya, sera desisti per considerar
insuficient el local, donar el carácter
públic de la vista.
Per aquesta causa, el president del
Tribunal Suprern cedí al senyor Albornoz el saló de pires d'aquel! organisme.
Per tara, aquest mati, a les onze,
Ola celebrat la primera vista des de
la fundació del Tribunal de Garanties,
en la qual es posara de manifest
competencia de la regió autónoma
catalana.
L'acte ha començat a les onze del
rnati, ¡ ha presidir el senyor Albornoz, i tenia a l'estrada els senyors
Gasset i Traviesa.
A distints lloes del Tribunal hi hacia darrera del senyor Hurtado el senyor Nicolau d'Olwer i els diputats
de l'Esquerra senyors Tomas i Piera,
S t mvol i Mascort.
Entre el públic hi haría. entre altres, els senyors Es 1sl,ì, Ballester Gotalco, el cap de la minoria basco-navarresa, scnyor Horn, i nombrosos
politice, juristes i representants de minories.
Des de primera hora existia gran
expectacie per a la vista que s'amara
a celebrar.
Mi assisteixen tots els vocals del
Tribunal de Garanties.

l'aeord de la Comiasió Mixta de Traspasaos
L'act itud del go ‘ ern Samper en la
questiO del traspäs dels serveis de
radiodifusia ha prodint no solament
alarma. sine veritable indignació a tot
Catalunya. En l'Estatut es fixen les
facultats s obre la materia perfectament articularles amb els preceptes
constitucional, referents a la questi6.
Tot estaca previst i legislar, i procerant amb bona fe era impossible
que sorgis cap dificultat en el trasras. )ustament, peró, aixeí co el que
falta al govern de la República, i les
manifestacions que arar al vespre feia
el cap del govern justifiquen pass
els recels per part nostra.
El senyor Samper es veu que esta
tan embalar contra la radiodifusió
catalana. que ahir comete la imprudencia de dir que caldria veure si eis
interessos de l'Estat es t a ve n Proa
garannts a la Comissie Mixta que
entén en la qiiestie. Les paraules dei
senyor Samper g ira greus, perquè
en aquests moments tenen un to
d'amenaça irritara. La Miestie és ben
clara, i tant el govern de la República
com el de la Generalitat caben qué
poden fer cada un. iD'on surten.
doras. les dificultoso i les deseosfiances que soin invocades per a privar-nos dalló que de del ens correspon?
Tot fa crorare que e: gorern Samper, d'acord atril altres elements zontraris als interessos de la radiodifusra catalana, es disposa a em p erre un
atemptat contra els drets que ens han
estat reconeguts en l'Estatut. Si la
legisladó rectora a l'Estar, l'execució correspon a Catalun y a, i qualsevol temptativa de mediatització seria un atac a l'Estatut, i per tant a
l'autonomia que ens ha estat reconeguda. La radiodifusió és un instrurnent de cultura massa poderes
oí:ir gue ens el deixem prendre injustament de les mans; es una palanca massa activa perque llaguen de
consentir que siguin els altres que
l'accionin al seu ovos dintre Catalunya. Si prevaigami el criteri de/
govern hostil als drets de Catalunya.
nostres emissions quedarien supeditades a conveniències politiques,
que molt sovint serien oposades als
interessos morals de Catalunya. La
qüessió, que ha pres un caire tan desagradable degut a la censurable actitud del govern, podria adquirir unes
proporcions gute ells no es pensen.
i crear tina situació poc tranquillitzadora entre el govern i Catalunya.

Madrid, t.— A Carrera hora de la
tarda han celebrar una conferencia
el ministre de Comunicacions i el senyor Canraó. Sembla que en ella s'ha
arribar a una fórmula d'intelligencia
per a l'aprovació del projecte. Als
passadissos sha dit que l'assumpre
la Radiodifusió, hacia determinar el
ministre de Comunicacions, la proposta al Govern, d'una decisió prop
del; representaras del Poder Central
en la Comissió Mixta de traspassos
de serveis a Catalunya.

No es tracta, no, de cap atemptat al
regim de propietat Es tracta de fer-lo
compatible d'una manera harnranica i
legal arnb els anhels d'uns homes que
¿SERÁN DESAUTORITZATS ELS
semen estimaci6 pel treball que porten
REPRESENTANTS DE L'ESTAT
arnb sollicitud diaria, al tros de terra
A LA COMISSIO MIXTA DE
que conreen. Cap país de la post-guerra
TRASPASSOS?
lua negligit aquesta aspiració. 1 el Parlament cataba, amb una moderació inneA la sortida del Congrés, el segable, ha volgut incorporar aquests anhels
nyor Samper ha estas preguntar sobre la seca entrevista amb el senyor
a les seres Beis
Cambó, i ha elit que el senyor Cantbó
I si es tracia de mirar aquesta qüestra des d'un punt de vista de rev¡sió
no hacia estat a retire a ell sirra al
rendes, que la renda que ilusa ei
ministre de Comunicado/1s. El Govern un veu inconvenients en la Llei
cainp es diferent de la que dina la prole Radiodifusió i el que s'assenyala
pietat urbana? Molts pinos Itatt resina
respecte a l'Esta:. en l'apartat 11 de
les rendes urbanes per simple decret.
l'article cinqué de l'Estatut. El seEl que hi ha és que entorn ele la propietat de la terra Ola jet molt literatura. L'informe del Fiscal de la mor Cintra') ha acceptat les observacions i consultar:y, amb els se1.15
Ningú no ha fet cap poema sobre les
República
a lTlieS• El Govetp no te inconvenients
belleses e viure en un país, pecó molts
El
senyor
Gallardo,
fiscal
general
poetes ¡ escriptors han cantat les belle- de la República, ha començat infor- en acceptar el vot dels regionalistes
amarre que s'estudii l'acord de la
ses del camp. Pels trames de Ileis no mant sobre l'acord.
Comissió mixta del traspas de serhaver-hi distinció entre el caräc(Continua a la página ti veis.
ter d'ambdues rendes. Cal, dones, que
desapassionadament els meinbres del Tribunal es capacitin sense cap mena de
bandera politica del qué representa peu
a Catalunya el fall del Tribunal.
En acabar el ‚MI informe el senyor
Hurtado, ha rectificar ¿rana manera
tires i discreta el Fiscal de la República, malgrat que. segons lia dit ell 1113tris, tenia una munia d'apuras presos.
Alguns siembres del Tribunal han felicitar el senyor Hurtado. ¡ el benyor Albornoz l'ha abraçat amistosament. Quan
el senyor Hurtado, asompanyat del semor Morales, ha anat a treure's la toga,
els niembres del Tribunal seguien discutint el sen informe.
Com queda la qiiesti6 després de la
vista? Dilluns el Tribunal comencara les
deliberacions. Les argumentacions ¡tuldiques del senyor Hurtado han impressionat molt els siembres del Tribunal.
I preeisament el triomf del representant ratala ui .s qlJe avin, a cap membre
del Tribunal n,-, escapa el fons rentable
del problema i la importancia que té Per
a Catalunya. Mentre els diguem-ne moderats del Tribunal — eitern, per exemple, el senyor Gil Gil — han mostrar
i ist interés extraordinari per l'argumensació del Comissari de la Generalitat, i
en acabar l'acre han discutit
fragments atnb d'altres siembres, algun
representant de la C. E. D. A. i alguns monarquics ile Renovación Espartola cementaren indignas !, l'arsetmentació
—I, dones?... 'Sernos o no semos...1"
wlitica del discurs.

El senyor Cid Campeador

Naturalment, aquest assumpte te
tres aspectes: primer !anide ta de
la Constitucra que china al Govern
facultats per a resoldre; segon , que
la posici6 del Gevern és la de tornar
a la Comissió mixta que prengui l'acord del traspas, perque el revisi, 1
tercera, que l'Estat estudiara fins quin
p unt esta representat en aquesta Comissió i si en ella els interessos de
l'Estat estan degudament garantits.
LA SESSIO
A les quatre i cinc minuts obre la
sessra el senyor Alba, amb desani;nade. Al banc blau el cap del Govern i els ministres de Justicia i Comunicacions. Arro yada l'acta s'entra
a l'ordre del dia i s'aproven alguns
dic tranens.
LA QUESTIO DELS JUTGES
MUNICIPALS
Es posa a discussió el projecte de
derogació reierent a jutges i
municipals.
El senyor DE LOS RIOS consumeix un torn contra la totalitat del
projecte. Es parla d'abusos contesos,
i això no és suficient per a destruir
una institució perqué a l'empar de
la llibertat també shan comes abusos. Igualment ha ocorregut en la democracia, i seguint la cadena dels
abusos s'arribaria fins al mateix Estar, perque es cometen abusos de
poder. Fonamentant-se ea abra podrien dissoldre's totes les institucions,
des de l'Exèrcit a la Universitat passant per la judicatura.
Comprenc que si haguessin estudiat
unes modiiicacions, com ?ha fet en
altres paisos, collocant, per exemple,
al costat deis jutges dos bornes bons
dels membres del Tribunal, i que los.
sin vigilats aquests jutges pels Tribunals de circuir. No cree que ens peguem fonamentar per a aquesta supressió en la teoria sostinguda pels
absolutistes illustrats, que només podía ¡em-se per al poble, però no amb
el roble. El que es faci ha de fer-se
amb el roble, i cal fer-ho per la llibertat. El poble és indocte, perb sap
el que significa el compliment del
deure. En aquest punt els bornes estan trencats percute a un costal, er.
molts casos, va el saber, i a labre Cl
deure. Recorda que essent ministre de
Justicia t'es la reforma del Suprem
per tal de garantir la independencia
del Poder judicial de les ingerenzies
de la política.
Els jutges municipals han d'estar
vigilats pels tribunals de ciecuit ,
jutge de Primera Instancia, però no
es pot excloure un sistema que s'ha
estar assajant durant tres anys per
substituir-lo per un altre que ens deslionori durara 24. El rajara/ que la
justicia és incompatible amb el que
es tracta d'establir per al nomenament de jutges i fiscals municipals,
i aitres, sla de tenir en compte que
el resina és incompatible amb l'apartament del roble.
El MINISTRE DE JUSTICIA:
El Govern del qual formara par t la
V. S. inicia la idea de modificar et
règim de nornenaments vigents, per
indicació del senyor Casares Quiroga,
El senyor DE LOS RIOS: El Govern, no.
El MINISTRE DE JUSTICIA
llegeix una memória del fiscal de
l'any 32. en la qual es parla dels
abusos comesos per jutges i iiscals
municipals, i també Ilegeix un telegrama del ministre de Justicia dique.
Ila epoca mostrant-se partidaris d'aquella reforma.
El senyor DE LOS RIOS: Això
pot significar el pensarnent d'un ministre, perra que jo sapiga no significara el pensament d'aquell Goverm,
perque ad no vingué un projecte de
derogació.
El MINISTRE DE JUSTICIA:
L'acord no vingué, petrel es demostrsi.
que existia un propósit de derogació„
Diu que no es tracta sitia de restablir la hei d'agost de 1017, i
millores que la facin mes präctiza i suportable.
El senyor MARTINEZ ORTIZ,
republici conservador, consumeix
alt r e torra
1),Ma lectura dels acords de l'As.
semblea del partir conservador, favorable a la derogació de l'actual sistema de nomenament de jutges i liscal s municipal:. Manifesta que la sera
experiencia COM a dea d'un coNegi
notarial li ha dento•trat la necessitat
d'aquesta reforma. La justicia municipal s'ha ressentit sempre que els
nomenaments s'han lrt sense ajustarse a la Ilei de justicia municipal, cona
ocorregué durant la Dictadura. Crea
que els bons propäsits que inspiraren el decret l'any 31 no han donat
els resultats satisfactoris <me se n'esperaven. (Entren els ministres de Finances i Instrucció Pública.) Acaba
dient que ?ha de fe,- una profunda
tasca renovadora en la justicia municipal.
El senyor MARTINEZ MOYA.
radical, per la Comissie, contesta. Ma.
nifesta que ?ha d'impedir que es repeteixi el que pasos actualment en la
justicia municipal i estudiar a fans la
reforma. Caldrà estudiar el problema
de la renovació dels jutges munidpals. Manifesta que la disposició del
senyor de los Rios sobre el discurs
de l'elecció als robles petits, ab burga
podrits, que digné gi senyor Ara¡ no a les gratis pohlacions. Anda
aixe no ?ha fet a/tu rosa que suprimir un caciquisme per implantar-ne
un

aluu

(Csouissia a la jkly. 5, col. 21

ESTRANGE
A la Cambra
francesa

Les

tasques de Ginebra

fixat per al 13 de
Es vota !a confiança al tener vinent el plebiseit
govern quant al mantenidel Sarre
ment de !a disciplina
burocrática

L'eterna qiiestió de la seguretat

1. - La Cambra ha
•1- 420 volts contra 125
•- del (ha de contianca
„ •serti pel que es refereix
n'en de la disciplina
el personal de radininispública.
.
produil despres
Not
,ft erpenarto del socialista
Yliti contra les .Sallpreses con: ....ners agents
eetec que van
manifesta.
. :: •e
;.arer j del 16
,
:t a -.`.1
per 11
. de..int
31.
01111.!
de-tf r i.,
$1-

Els crèdits miners
de Fi.: mocui que
a j'ad dels credits
es preconitza
e s'obra tina
;es xifres que
crrdits conAltres crèdits cgncedit.s
I. - La Cambra ha
• • f e 1-eh/In a la
-a t del blat, de
ir mediad()
.' ';;;eiúttal del Crèdit
-- La cambia ha
tOt t a fa lo milions
iretes ale
•- per a
- El 13;wern va di:- r a la Cambra un prode l' e l s o llicitant la rende d'edil:, per a Menee
i parlicipaen dels
en eli;
•• anee-

El règim corporatiu italià
'real
- Aum.
;1,e' i..,rpocarione
ä a la metalltirgia.
indústries del vestit
conetrucei,i. aigua.
'at i a lee Mine-

it

•-earit un tercer
• profana els ser, •isie. banearis
tearilims, ser:unniiracions
• 11,1 hotelera.

Tearescu exercirà la cartera de Guerra

Despres del dis,-nrs de Harthou,

,esuttat. Lt -Vous Luronicte - insate.,
en el s• 11 COnuinCinient que Alcmartya
no pot inspirar conlianea a cap pata
qud el sea req ,ntawnt, anal prussej ii • ix a un ntme accemittt, ha des.ier
motin de 'tegua no JOIS per a Frungq,
sala adhue per a la matetra -Inglaterra
i lotes les mires naCiOnS Cri general.
Li impress:j produida a Lanares pels
n'stletinditents OC diniccres a Ginebra, Ca
que a diSta cc ractitha :Hicrta dcl Goera, angliaa recoreis• que els
interessos franco-britanies son comuns
• a pau afecta igna:ment els dos paisos,
ets quals haurien a'tinar d'acord.
.4,•ornmaaament, sembla que Ics pr-'oCnpaCtOnS de Laniti r CS finien jan,
n:n31f, i que, desfres de la in/en . o:eta de
Henders on, ala evito tot refredament
1.;n: pogues sorgir catre Harthou i John
Sinion . El MaI ls Ire frane¿s ha roJyul
aemostrar-ha rablicanirat Ofcrint
anqt.et a alguns Medís i, en el feos,
a John Simon.
Malgrat aira, encara hom liC pot Catar segur sobre la sort de la ConfertMCid, t,iie alguna, poser massa
tes, duna per acabada, tel i que les nacions desperti democratic i pacifista catan remites a cercar mitjans per sal de
tonjurar qualsevel peral de guerra.
Eis plans que en:ara resten en pm
a.; ci britanic, el francos, ludid i et
de tes uucauis neutral:, “ quest darrer
amb malta simpatia ott ola cut• 1.• ;:ts ginebrias. l'era tots aquests
pisas llo san aceernades donar cl canvi
produit 1':1 1-carric:me ta akmany. Loenca solució possible es ¡a Je les garanties
de sea:metal, de tpM s'ha ocupat
nOr, que conncirix and9 Za test j e F ranca, Bcitiica, Petita Entesa, cte., la q.:1
recolliria els vots de les cinc nacions
notarais.
Es pula d'afiances amb respeethis
Partes de mutu ajut i de la instilució
:fan organisme a Ginebra, que todria
.sser l'actual Comissió general, cucar' ' e t'llda de salvaguardar la segurrtat de
tels eis pa:sos adhclits a la S. de ¡co
ha qui cr ea que aclara organis.
!PC rl emir!, d'aceij de la S. Ales N.. perit aquesta objecció ¿e facil
d'esrair.
Les discussions que tindran ¡loe
cresta dios no poden acabar ajornala
tlecisions, perquM el moment no ho
terma.
Quant al Sarre, qiiestid que esta solme-C a a rexamen dcl Cansd!! de la S. ele
les N., les probabilitats d'un aeord sentme,, augmenee. (+el-que Alemonya recol y is el dn'f de la S. de les N. de pa-autir la ltit:rrtat dr vol i ;mamita,
personal dels a partidaris d'una anextn ;
de la roura al Reich.

París. 1. - Referint-se al darrer discurs del senyor Barthou a
Ginebra, el "Journal des De-

bals" diu que el ministre rrAfets
Jor Estrangers litigue la valent ja
troxposar amb franquesa la vedel _, eral rifa! sobre la politica d'Alema'l'In nya i sobre la qiirslid dels armaht del mente.
El "Intransigeant" aprova aixi
1, per a
maleix la manifestacid del senyor Barlhen de no existir dec
-Mera com
• que ahir al rtnament possible si la eegu--li
defensai red al no es establerla previament.

11 1
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111 41e

fesla d'Infants i de Flors
a profit de

Assoraclo PAOTECTORA

ijE LiNSENYANÇA CATALANA
Dia 3 de juny de 1931

a les quatre de la tarda

Pari

El -Tenme" ,itribueix contrasi

LOWres ni Ita tti j it preacupaeions, su- entre els discursos dele senyors
posant ghe poJno tenir per Con.P'- Simon i Bnethou a la jteelecisjei de
glecn. • :0 :loa ruptura ae relaciona entra
la política anglesa i a la precisid
earis 1 Londres, etiaris canier¡ contintrital de la política franvaJors, cota el - -liarrany ,P031 •• i
-Datly L.nrOnicle - , han cfiticat se:era- cet4a. "No Iti ha desarinament
meut Joan Simon per bi seta política i possible - afegeix - acose que
pc1 discurs d'actor al de Itarthou, ca- la seguretat sigui asseguraila, i
sca afliOaacS qte hauricn poma, u aquest en presrneia del rearinament en

de Monijuic

(POBLE ESPANYOL)
amb els jocs d'aigua i de Ilum
BANDA MUNICIPAL
Eshart Infantil de Dansaires de l'Orfeó de Sans
Institut Català de Rítmica i Plàstica
Eshart Català de Dansaires
Cobla La Principal Barcelonina
Grup de Dansaires del Barcelonalo Euzko Batzokia
Pallassos - Focs Japonesos - Gegants i Cap-grossos
Putxinellis
ENTRADA UNICA: UNA PESSETA
Cotxes, entrada gratuita
Els infants que vagin acompanyats de llurs familiars, tindran entrada gratuita

massa d'Alentanya-rearniament
terrestre. naval i aeri - Seria
una bogeria creure que el desarma:neta de les altres potencies
bastaria a orear una seguretal
¡ fundar lt lItt pau durable.
Ginebra. 1.-Quan es reuneixi
la Mesa de la Conferenot,
del Desarmanient. a Ginebra, sepan discutides les proposieions
tetes conjuntatnent por lee dele-g.:tenue de SUrCia. Dutte
EspOnya.
i Noruega. Tenint en cumple el diseurs pronuncia' dimecres pel senyor
liarthou es dubta de reficacio
traques-les proposidons.
flerea,

Barthou ofereix un banquet als delegats
Ginebra. 1. - 31. Barlhou ha
i-dert un batiquet ale senyors
John Sinion.
Hymans, Saro
Degraes. lli han assistit tambe
els senyors Avenol. seerelari general de la Societat de Nacions,
el general Gamelin ¡ els alts fun, • ionari.e del Quai d'Orsay.
plebiscit del Sarro
Ginebra. t. - En varita.- de
l'acola' que ha eslat concertat
sobre el Saite, el plebiscit tindrit lloc en agiten territori el 13
de gener de 1935.
El

Rumore d'acord
Ginebra. 1. - Aquest mati ha
drena' el ;intuir que s'havia
arriba a un acord entre Franca
i Alemanya sobre la qiiesliti del
Sarro.
En realitat, la situació es la
segiient: les negociaeions conlinuen i, des dalejr. han pies un
specl e favorable.
Augnienta resperanca que s'arribara a un acord e no triga,
gaire. Iteró no es exude declarar
que racord ja eXiSleix.
Ginebra. 1. - Duran la reunió .seerela celebrada avui. el
Guisen de la Sodetat de Nacions
ha queda' informal de les respostes donades per alguno ¿invente en velarle', ainb la proposieto ;i nglesa relaitra a reinhar_
garnent de les armes ¡ munieions
destinades a Bolivia ¡ tel Paraguai.
'fambe ha quedat informal rh,
la resposta oficiosa del Gorda)
alernany, el qua!, en principi. aerepta la piposicid d'embargan'en i o fet-eis fer aviat a Berlín
una declarad(' sobre aquest
assumple.
El Chaco

Ginebra, 1. - El Consell le la
Socielat ele Nacions sita reuttit
avui en sessid privada.

laurant aquesta reunió el Consell ha pres l'acord d'examinal
d'ara en enclavan les diferencies
entre Bdlivíte i el Paraguiti. Of1
onfortnitat amb el que s'estabicis en l'arlirlo 15 del pacte.

EL SENAT IRLANDES VOTA
CONTRA LA SEVA ABOLICIO
liublin , 1. -- El Senat lea rebutjat per 33 vols contra 15 el
projecte de 110¡ que havia cenit
volat per la Cintilara. en el qual
es preven l'ahondó del Senat
rEstat Entre.
A pesar del resultat d'aquesta
votacid, el projecte liana d'entrar
ell vigor en
1rrinini 111111 /111y.

EL CONGRES D'URBANISME DE BORDEUS
Bordeus. 1. - Ila CO111011,•al els seus D'eh:111s el primer
Congres d'Urbanisnie. alub acato-le/ida de representants dels ministres de l'Interior ¡ d'Obres PUbliques.
[Iba els Municipio francesos,
especialment represeilliints, ha
trames delegals el 3Iunicipi de
Barcelona.

L ACCIO ANTICOMUNISTA
A TXECOSLOVAQUIA
Praga, t. - Amical 11111 la
l ' olida ha ocupal el local del
tutti tsuiitijitistti i s'Ita
nombrosos documente.
U» comunista ;llenen,: que es
trobara en tilifi secretaria ha estal detingut.

Demaneu

L'eixut i la collita El missatge de Roosevelt
nord-americana

del blat
Nova York, 1. - Contestan la
pregunta de si l'eixul extraordinari als campo no ha tel inútils
els estorços per a controlar la
producció, el sols-secretarj d'Agricultura ha contestat:
"Potser la nostra puntica depengui ara mes aria! de 'la intensificació de la collita en lloo
de restringir-la, si es tenen
cumple les exigencies de reixut."
conseller de la secretaria
d'Agricultura, senyor Ezekiel,
dubla /non de la possibilitat d'un
aeord internacional sobre la restricotó del Mal. El fracas de les
negociacions de la Conferencia
mundial-ha dil-podria ocasionar un t'ami letult imporlant
itt politica Madera de diversos
paisos, entre ells els Estats
Units.
A Londres s'ajorna la reuni0 de la SubcomissiO
del Blat

Londres, t. - El gran eixut
que deixa sentir els seus efectes
:as Estats Units, ha tingut el seu
ressò a Londres.
En efecte, la reunió de la Subcomi»ió consultiva del blat , que
fou ajornada al principi (raquesla selmana per un periode indeterminal, ha estat ajornada indefinidament, 1 Ilion Probable
que, no es rPIII1PiXi abans del 27
de Factual, data fixada p e r a la
pjenärju
reunid de la C.,
internacional del blat.
Es considera que, lento, en
cumple 'eixin als Estala Units.
l(1 1-1 tibie hellte'
deis preus que
produ p ixen divergenries en el que
es refereix ale continge.nts i
',l' Inició del mercal, que l'alivia
dial-jamen_ la reunió actual de
la Subeomissió no servirla per
a res.

Es expulsat d . /tiernanya el corresponsal
de

.Daily Expres»

Berlin, 1. - El senyor Sic¡diem:, corresponsal a Berlin del
"Daily Exprese". ha estat detin_
gut per la ponen polifiea i serä
expulsa, del territori alemany
-perque deseriria eontinuament
daina manera inexacta Pis esforros parifies del Govern
Reicht".
El senyor Steplions fall del insa tt ja fa uns quatits pi‚ab despres en Iltherial.

váries
pasfilles

El president dels
E. II. demana que
es paguin els
denles de guerra

•
tu,
J'zee4

;

El missatge de Rense:elt al Coulres
pro:infra a Eitropa alguna desillusia, perqu., s'espera:O. si no zata rassula dcat ° n ;a• dimc 't3's alg u n a mesura concilia-

Posades entre la ro a de
l'armari, les pastilles d'aquest
sobó pur i finissim perfumen
totes les coses que les envolten,
concentren la seva flaira i en
usar-les tenen mes durado.

dora.
Cal recordar que aquests prt,stecs representen proveiments de Oncrra. en la
qua( els Estats Units rarfiCifaVin amb
les (litros 'tocino:s. la 30/. 1 de les quals,
imturalment, havien de compartir.
.-lquests proveiments foren dice Preu superior al de del,,i. i a mes a mes, s'han
anat oeumulatit eis interessos. de manera que polsrr no is e.ra geraf de dir
gro:, el valor M0-Ínter dels 1-1.•ules ja
estat satisfet anule els lerminis pagats

11
O

de Presvia

fioz.c a 1928.

Roosevelt lis volgut destriar 1,•s retaeacions dels denles, rosa que el matei.r
!loor er 110 havia nasal fer, sinj duo volgite 05/icor a unes j altres la raafrira
marataria, i promete' allargar-la, per tal
d'afavorir rls acortls de Locarno.

'Washington, 1. - El l'U sen ge
del presiden senyor Rooseven
Congres, que Pslat'a :1111111C181
fa lemps, ha estat trames avui
a la Cainbra,
En aquest missatge es deelara
que duran la present sessiú del
congres no es necessaria ni desitjable cap legislació. puix que
s'estatt e rn pran 1 ledo els mil jan,
per tal de convencer rada denlor del cariteter sagrat de les
seres onigarions, assegurantlos que, si II t desitgen, els Estats
rnils eslan dispositts a disentir
franeament u d'una manera plena les circumstaneies especial,
respeole als tnetodes i unjan:d'efeel llar els raigan-tenis.
El poble anterieit no está disposal a carregar un pes 1111110Ssible sobre les espallles tlels
secó; t'innove, però esta en el set
dret en sollieilar que siguin fets
saerifieis substancials per tal de
liquidar els denles,
reembossament d'aquests
denles - afegeix el missalge 1' ' lli greliment des de fa
nints anys el nostre cometa; ¡ les
nostres relacions fintinveres
les m'ohms que emeteren els cmprretits.
Els deutors. per la sera banda.
erniblen detnnstrar que I ` ollIpr e 11011
:111111, Si:1

questid dels deules.
Els pobles de les nacions dent ii es llo oblida O. per all
part, PI fet que el poble ameDetenció d'un suposat espia rica sera certamen influenciat
per rtis que els paisosdentors fan
a l'arsenal de Toulon
;le Ilurs recursos disponibles.
N., pi/e per menys de repetii
Tolo, 1. - Ha estat delinglit
lt e individu ;mundial Nikolage_ .- begiloix dient el .SP/IyOr 1100 P
- glIP ell molles ocasione
tialina' de Chica go, que s'ha SVPII
introitit elandestinatrent a l'ar- he feh entendre clarament a les
nacions deulores que els denles
,rnal afIlIP>1 lOalf.
Nik o lagP7.11:. IIIIP la efectual an t h eh nostre Uvero no tenen
wuntirosos vial ges, i que esta cap relaciú amb els pagaments
considerat enn a sotspiVis , fui per reparacions retinte u efec-.
r o e 11 1.1P havia arriba! (rAlema- luals per elles i que cada nido
nya, un resitieix ja fa alguna me- tel l'ocasid de discutir individualmetit el seit problem. itinh
eles.
Ha estat posal a (Hm-insirió del Estals Units.
El inissatge araba reeone¡ielli
Juliat per infrarció de les Ideis
que el poder final resideix en
al se.
-dire I' s
cn -aigrrs, ¡ el Presiden ofereix
tenir la Cititil)rti al corren i scdArribada a París del cap metre-li en el moment oport ii les
reconianadons que puguin, mes
de la missió del Izelinskin' !arel. semblar oporlunes.
Ii missatge del senyor RosePa ris.1.- El profe»or SC le
'lb consta d'unes Ires iteil pa1 • /11/ de la 3lissiú cientifiea sovieraules i és la primera dedal-avió
tica. a bord del "Telteliouskitio",
caracter execuliu que es fa
que se'n vii anar a fons el 13 de treneä dei inissalge del senyo,•
lebrer darrer a l'Estret de Beh- Boover de 19 de desembre de
ring, ha arribat aquesta tarda a 1931. pasean revista als eseleParis, proceden de Cherburg, Ve111111elltS que 11;111 precedit i han
‘ . 11 baria desembarcat del pague- seguit a la limrali.ria
bot "3Iagestic".
lies mil continúeles l'espera- Els missatge ha satisfet
eil a restaciö, i l'han aclaniat. republicana 1 demdorates
Wasliinglott. I. - li titi,tì,'ihsi'
Alguna han formal pe lila
relalin als denles que el Presi,21111)S que han cantal la
i han &mal crits seili- den senyor floosevell ha trames
al Congree, sentida que hit satiseloa0S.
cert nombre /le nianifes- fet els inembres dels (los partits
fans han estat detinguts i con- de la C811111111, els guille ereuen
;M'Os a les Cornissaries de l'o- que resmental missalge repri•lida.
veril ' IMP sentir de l poble
>"1"
america.
Els meinbres trainbilues Cumbres (11Ie naden traconseguir
prroxiin iijornament de les buques i tel Congres, han acollit ion)
satisfacen', la seguretat que e.
Mina en el missatge que cap mesura legislaliva es considera necessise¡,
respecte als denles.
a les cinc de la tarda, s'inauReeerv. es angleses
gurarà oficialment la
Londres, 1.-EI Foreign Office
eS nega a confirmar la noticia
que lit nota britänica salive els
deutes husd arribat als Esla te

eno

perfuma la llar

<e.-e

La qüestió de! Chaco
Segueix la guerra de comunicats
Asunebin, 1. - Uit comunicat
que ha estat facilita( declara que
la tercera dirisit5 boliviana Ola
replegat a una distancia de 24
quilóinetres , en complet desordre. ha abandonat niorls
porlant material.
Les fropes paraguaiattes con!buten perseguint
Mobilitzac16 boliviana v.:
1..1 Kit. 1. - rt ministre de la
11P/Ta ha ordenal la mobilització
de lee lleves de 1915 i 1915, a
partir del 15 de rartual.

clissiclències entre protestants

Les

alemanys
Berlin, 1. - Sidone de la
confessió IliUre de rEäglesia
evangélica alemanya, que agrupa
ele capo de Eoposició de la dila
Esglesia, ha acabat.
El projecte de cread() d'una
Esglesia evangèlica alemanya,
oposada a l'Esglesia protestan
unida del Reich, no ha isrosperat.
No obsant, el Sinode ha declarat
que l'autoritat de l'Esglesia protestant unida no reposa sobre
cap base jurfdica.

ELS VAPORS MANXUS
TIROTEJATS
UN INCENDI DESTRUEIX
EL MONESTIR DELS PAS- ELS JAPONESOS ACUSEN
SIONISTS A UNION CITY
ELS GUARDACOSTES
SOVIETICS
Nilion Cilr Nova ,

1.-

Toquiq, 1. - Comuniquen de
Sin hin a l'Agencia Rengo qua
en una declaració que ha cornilnicat el ministre de Negocis Estrangers manxú. acusa ele- guardacostes sorietieS d'eSser els
autors dels dispars fels els dies
2:1 i 23 de maig darrer, sobre tres
vapor manxús que pujaren el riu
Am-ur.
Aquesta actitud deis loviets--s
fegeix -repreüenta el desig de
FUI:seta de posar en execurm un
pla sistematic de provocació al
Govern nnanxú.
Londres, 1.- Inflen d e. Toquio.
EXCUSES A L'AlYIBAIXA- a l'Agencia Reuter que Al portantveu del ministeri de Negocia
DOR ESPANYOL A L'HA- Estrangers japrnes ha anunciat
VANA 1 PROTESTES DEL que es pessible que el sen Govern protesti davant les autorDE XILE
tat s soviètiques referent als incidente ororreguts sobre el riu
l• - El (loVerlt
presenta, les seres exci t ee- a
rambaixador espanyol que ahir
va esser el:Mame:O per un grup LACCIÓ ANTICOMUNISTA
trohrers.
A POLONIA
El ministre de Nilo ha proleslat energicament prop del minisVarsrvia , t. - Han estat
tre d'Afers Esirangers pe! pro- linguls per la policia
indiripiasit de la polida de fer un es- Mis afilian, al partido comueoreoll al seu dornicili.
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ELS LIBERALS GUANYEN
LES ELECCIONS MUNICIPALS DE BUCAREST
Bucarest , 1. -- Se g ens els viniere resultats de les eleccions
municipals de la capital, els canliberale sPin elegits en
majoria, Ilevat de dos districles.
El rirlit liberal tindrä 72 representante ¡ 8 el partit nacional
,•ampered.
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collahoradors amb tlittt prematura declaració anglesa.
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SECCIO DE CAMISERIA A MIDA
Grans existtnclea en zifirs, percales I sedes a preus baratissims, des de 10 pessetes

En casos d'urgència tenim una secció ultra-rápida que confecciona els
encàrrecs en 4 hores.

"PENYA NEBOTS"

T'ESTIMO

LA
asena.

superlors

n .sl e braiä avui 1 denla el sea leerer 4111
arrear' ainb rl SPI, 11,11, Marmota:
Avul. a los qua rts • 1 0 ded (le la iut

5-egen; Con)

Iellu -:,i

fe

Anal. dtssabts, nil, inaugurac n O o fi cial de
la t•rnporada funcionaran tole.
les grens 1 astiles &D'acciona u dis el Blnhii . i /diirde- pqr1P-Irs te, ,,, + eS. A 1P,
dolz e de la /III: en g,aada Tuna mollniNza
trece tambo,. amb loa d'aire. Entrada
al pare. NO r A1111111 , ; 111111 , 111.11 . I
hulla POStilI ,, hbe,uds, dluineDge, obert
quatre a Nint I de deu a dos Criarle do
Inc . , Funicular tins a 00-5 rp.vrIS de tres

TEATRE POL/DRAMA
Companyla EIRGU • BORRAS
315 , u un a le,
tod n , e

25'50,
4'95
7'95
1195
1'95
4'95
-1'95
0'50
0'95
1'50

MAR10EL -- PARK

CRISTOPHER BEAN

. nn=sn

d.zE lo tefluporaOu
dAIOI,aI,lI:P

Vestits llana des de ...
Vestits estam des de ...
Pantalons des de ...
Pantalons palé!' des de
Pantalons llana des de ...
Calçotets des de
Camises des de ...
Pijames des de
Mitjons des de
Samarretes coló des de
Samarretes seda des de

KADRA BAKER

I 'II la.

Mercat de Llotja
ses.‘u'.,

(Junt al Teatro Esaanyel)
CABARET - DANCING - ESTILISTA

TE QUISE
AYER
1

I a.

TEATRE TIVOLI

n

EL TROPEZON

vapprowas~

ALS PREUS SEGÜENTS:
1- ptes.
Vestits des de ...

Entre els diferents regale, obsequiem per cada 50 centime arn'n un segell d'esialvi
Aquests. segells els tenim
i
popular de la Caixa Pensions per a la Velle g a
lambe a la vendo exelusivament per als nostres cliente.

•NI4+11444144444444444.41444444
n•••n•••

Capitel. - "El fieros se rinde" 1 "21M0na es aSi".
Cateiunya. - "Ares sin rumbo".
Coliseum. -- "Pescada en la ralle".-(hornComedia. - "Que sale ei dinero".
memiose la crisma" I "CoM0 DI me

d e lis 111"

La T. S. F.

E' aran desfile".

Trlanon. - ..Se ha fuello un preso".
-Falsa m'ensarten" I "Cincuenta ddla•
re o Ilna
- "El ditunio EfIstopher
Valga. - "Carlomagno" 1 "Todo lo con.
10,000-.
tina".
Comtal.
- "La gran jugada". "RepOrter
Programe. europeus
&tornes . , en espanyol. 1 -A la sombra Elle. - "I0s tres rerdltos".. "A la
S ta mbra Sr l o s muelles", en e,p.m.yol.
selectes
I "Felipe Derb:4,:".
t rae"
alu e'e lsTi p.;:ct1a.
raet17Praaonin- dYtiúd'I.'.1
Diorama. - "Cabalgata", en espanyol,
MUSIC-HALLS
Dlasabte, 2 de Juny
"Ntm . harba rar:1 o cruz".
Apelo. - virterata 1 mercedes (In.
I - El rey rle II pista".
1830. - Mldland regional,
- Vari e la/s. Bella Manilla
- "El loro miadOr" (Anlearnent
I 5 an/114 DornInta.
Mala), "El terror del regimiento"
39 1 • l In. Tteoital le pianA: MúsiPompeya.
O:alelan. I raquita Dernin•
"Una aventura nupcial".
ca de Chaminade.
guez.
Entino'. - -Derepeitua l 1 -La Isla de las
iide, Corlean. - {W1/flete I Angel:te
a 1 i 115 5 portadas".
20'00. - trussel-les flamenca,
S. N. el amor" Ir/enraSi m'un.
E[01111Si0f. tinilltrn de Mol,
331.5 en.
men/ tarda>. -Su re,omprusa" u 1 CC. Excelsior. - Fiorene.
Moulin /leude. - 50 arlIstes. 50, 1 Aflml
andaba en Budapest".
2000. - Nord regional, iiO3
SarnintegO.
'entallo. - -1.5 cabeza de un homtre".
inel res. C o no o rt de ,-,acs 1 or_,
g emina. - "Trianeulos de fuego".pres.". l'amaba. - eattel aideraon.
Fregoll. - "S e ha florado titi
(plüst1
- Falsa actieeción" 1 -Cineueilla dOlares una %ida".
2000. - Londres regional,
DIVERSOS
Coya. - "El sena en e/ silein", "La nnI "fittne quien eles Maleen Dore.. - °muestra ezcentrICe 3
y
ni. Úrquest va de la B. B. C.
1t 1.1111 , ef illarnt"
2015, - Grenoble, 309.9 meTbe llJ5t p l JIU.
Iris, - "Santa", "F.I rulo improvlsado"
*uf
Boyal).
10
iGranis
Saló
Doré
"tos trts guapos del batallón".
inusica Ilengera.
Ire›. t.:nneert
Boya.
(1101.
Kurele g . - "colmo de timarme"
2015. - Langenberg, 393.9 m.
ileitOCIO ante lodo" Triana. - Tiple eare (lamine dirlall per
camela larda).
Pepe
Hurtado,
e01531001.
e
divierte",
en
I - El diablo $
1....!It'Cfl a l'air'e Une dedical a
Labre. -.. Aval 1 ceda die. Tbe dan
"Barrlo chino". "La ver 1,1,1 Cava
Laletena.
sant
W148",.
W1 .• bra 111. 1 115", 5 3.a luse ecu mis brozo;" Hotel Rita, - A•ul 1 cada a/a. The dan
"La 10e1)111 del cine".
ten".
2045. - Dorna, 120.9 ni. "Tu• rohibida", en "5.Maketic. Pepe
Hurtado.
p101 . .inyw. -Alias la condesa" I -La
randi'd npera de Puecini.
menda de 1111 Marida".
2045. - Palerm, 331,3 no, "Els
Marino. - -211 UnInia pelea". "Ileelendo
de las stiyat" 5 "El al an desfile".
opereta de Valente.
lubia" 1 "Mon•
ad.;1.a1
MALr0, 101..-ENVIEU LES NOTES
2100. - Paria P. T. T., 131.7
Mundml. - -FI hipa Improvisado", en os.
meires.
"La tnaison qui lourtiee"1
panyol: "T0.10 10 condena".
- 1:113
EN CATALA,
faiitaia de P. \Ved'.
Monumental. - .9111e/e relImpairo".
"• n •01err:/. .1, vals,vez en la aula f ron Jugad3"
tIMICaMent
ruda). "Ilep(ater detective", en c5p.I.
ovni. I "A la sornbra de los muelles".
Nüria. - - Con Melea y asInele".
s endero de la ganta" 1 -Escaladores de
las rumbres".
RONDA DE SANT PERE, 3
Reir. - Tarde: - Una 040 por otra".
0:T4,311yr:di "ta hita del reginalcillo";
"Melcocha en azul" I "Une vida
ni/
por olla". en espanyol.
Parle. - "Las sorpresas del torne ca.
nia" I . Lo que mielen las 1111.11~5'.
Patria Pelee*. - 'El deninleilni”. -Sil re.
Obra nova
1, I n i lonA"1" I -Efendalos en nudape ndPilero!, - -Tierra de discordia". - 0 01 111v
st Sally" I "Le ctuz y la merla". en
eso:tuyo!.
Publi Cinema, - Reportalli r s n'arlikillx,
prii nv oei, da:„ - "congo" -Guerra de val.

LLICLI L IA

Ramblas. - "Todo lo Melena"

u

d'al-

bla"La sombra del pasado", "In•
11115.:11s.,
,
ata ha", en e5pana n l. I "lin e rra de

• ele Vleteria. - "La einladra ranuianta"
1 -ti zarevliseb".
corazones". -ti
84110 OPIMO. hilo de la parroquia" i "Sanase:mg".
boleta Cinema, - hntub 00 del antltaz Planeo". "11 10 rocuerd0 de la
poma" 1 "Rebeca".
Splendid Cinema. - "Un ellapar0 111 anan•
necee". "El Miar negro" 5 "La III,
tila eterna",
Ornert Cinema. - "Paddy. lo melor a mi
la de un chlc0", tos eapauyol. 5 -tic I
c.,ra al cielo".
Talla. - "La Itorrnana Blanca" "F.1 le I
revirecla" I -La 111j 0 del resimidnIo".
- "La Ultima pelea". "naciendo

EL

CATALOMA

PINTOR 111211Silitil
per

Franceac Pujols
Un bell volum imprès damunt paper couché

Nombrosos gravats
Preu: 5 pessetes

la

Dissabte, 2 de juny de 1934

LA PUBLIOITAT.

'

Caldes de Malavella

BALNEARI CARDO

i.5
l'..:::

.._ . „

(PROVINCIA DE GIRONA)

.

Balneari SOLER

TARRAGONA

(

Temporada oficial: 15 juny al 30
de setembre
L'estad (' riirnatica rinFs forrnnsa.

Aigües les mes nitrogenades Ä
arsenicals d'Espanya. Fortament
reconstituents

AIGÜES TERMALS
hicarbonatades, alcalines, litigues,
dorurades, sOdigues.
Molt pures
-Múlt radioacliveS

Asma. Bronquitis. Laringitis. Neurosis. Anémica.
Esteta d'esgotament. Pell. Malalties dels Infante.
Diabetis. Intestina
Clima molt SAC. Establiment vol tat de bAscos. Nova
instatlaciO de hanvs, dula" inhalacions ¡ pnlvoritzarinns. Trarfarnrni hidroterapic al mateix establiment
de l'aigua de la dc't ele Sant Iban (arsenical)

PLATO E S 1 BA MEAR IS

Ott_CAAi*

INDICACIONS:
EstOmac, fetge. ronyons; intestins
colitis ) , albúmina, artrilisme,
Cola ¡ diahetis.

XALETS MOBLATS

Ascensor i noves i esplèndides galeries de bany

ere

4112t111011

I Itti)
tia

1111111 I

Confort modern
Culna selecta
Post d• gasolina
Careta. - Recomenat per l'Autorndsil Club d• Catalunya - Cefe-Bar
recentrnent
Inaugural

fi o. COLOMQ
Dt" PARNEJ
if14000r

44.
e

•

»

ti

* .4

Un Hotel

JIU

*#
y. •

4- Xr

910

[Eliot

Gran Hotel Flora
Banyoles

Inforrne:, : Sams6, Petxina, 3, pral. 'Ft. Flore. T. 18236
Farmäcla Carreta - Mallorca, 247 - Telefon 70741

0A

I

Turistes .1 Estiuejants

-Balneari de 1: ordre
a preus moderats

Passeu l'estiu a l'HOTEL RESTAURANT
SANT SEBASTIA, de Palafrugell

Magrartc porc, terma, garatges, Sale d'espectocles,Centre
d'excuroons (a 25 kms de la Costa Bravo), Vall nonio al peu

del Montseny I Guilleries, Cura de repas,lloc ideal destiueig

)t.($
, •>,Unes aigües prodigioses per Ilurs,
re -,

[repletar:
F, Terrados
Teilten

1

kr/

Oran Hotel Central

o

orienta, anginas de pd, ortritisme, gola, reumatismo, 1,c:dures, fistules,malalties de la dona, erc
Ideowee f

di

Propietari: PERE BOFILL
OBERT TOT L'ANY
GRAN CONFORT * BANYS, DUTXES, etc.
TELEFON NUM. 1
AUTO A L'ESTACIO

~p.« per corneo.

No aneo o restronger

it

TEMPORADII

DEL

1•144« 18

REUMATICS!
Guarireu prenent els banys del Balneari

(comml privade.

Termes Victòria

No sortiu de Catalunyo'

15 MAIG u. 31 OCTUBRE -01

Telefon 28
OBERT TOT L'ANY

AIGUA DE ROCALLAURA
LA DEU MES RICA DEL MON
81 patiu d'ALBUMINUMA, LITIA81 URICA (MAL DE PEDRA), BRONQUITIS, PARENQUINIATOSES,
NEFRITIS CRONICA,
guarireu radicalment amb

us

holuari de HE1111T-lleilla

Hotel Restaurant

AIGUA DE ROCALLAIJRA

a 1.200 metres sobre el nivel l de la mar
TELEFON núm. 5

Dipositaris generals: FORTUNY, S. A.

Luxes Restaurant - Habitacions amb tot el confort
Immensos pinars - Bella vista Incomparable - Aigües
fresques molt potables

M.

PROVIDENCIA

-- Carrer de l'Hospital, núm. 32, I Salmerón, núm. 133

DAVANT LA PLATJA

S.
' . :1;r1:1r 7E17. E7 ›.-';' ".

EXCURSIONISTES! -4-1?_-2.
_ ."

LLOC PREFERIT PELS ESTIUEJANTS

, ,..,
3

.

e. .1., ,7:„..., .

CUINA SELECTA * CONFORT MODERN
OBERT TOT L'ANY

Sf_ .c..

LA FLORESTA 1

•

Baineari

I

e,

.

CURA
LES ANEMIES, CLOROSIS, HEMOFILIA,
NEURASTENIA, ESCROFULISME, LINFATISME, etc.

..

BAR.C.PICN•

Sitiad. a 600 m. s, , m, a
quilómetro de Poblet
Nova carretera de l'Espluga al Balneari i Poblet

•

,

HOTEL FRANCOLI
•
Obert l'HOTEL VILLA ENGRACIA

V,LA,Z.:AZ:.

Coberts de

8 ¡12 Pies., vi comprès

ES RESERVEN TAULES

'Julis
FILA

Teléfon núm. 5 * Pensió des de 14 pessetes
Coberts des do 650 pessetes
XALETS *
Masia de l'Aigua, pensió 9 ptes.
Informes a Barcelona: Avinguda del 14 d'Abril, 38 5;
telèfon 70460, o al Balneari, telèfons 1 i 5 de l'Espluga

n

i

TEL. 29
LAA

la

-Engräcia

AIGUA DE LA FONT DEL FERRO

o

.fria''''''.'
., ------,,,!A--..."
rol:e.
I,
..pt
4

Villa

L'ESPLUGA DE FRANCOLI

2 c.t. .

A 25 M!NUTS DE LA PLACA
DE CATALUNYA

CALDETES

TELEFON 17

clo r
Per a les vostres sortides aprofiteu les imporYge Se. J..a. 4 '- '.
tants reduccions que us ofereix la tarifa de
grups,'.
•''.
les quals arriben fins al 46 per 100 de la tarifa
11
,
general.
i,.., 3,,
'1..","'
'
Cal només presentar-se a qualsevol estaelq el
..
tila atiene al de l'excursió. El seu cap es farà càrrec
m.,...,
de la vostra petició 1 us informara dels seus-,,,-,...7-- , A. ‘,..
avantatges.
.. ,_ -7,-,':-.:''
ene \ \
Per als grups importants s'establiran cotxes
dlrectes de procedtricia a destinació.
5...a c....'

I RESTAURANT

!

CALELLA DE PALAFRUGELL

Caldea de Montbui

VILAJUIGA GIRONA (ESPANYA)

GRAN CASINO

TELEFON 7

Moldeas nerviosas, IrtsOrnnl, neurasterno,arteno . .
esclorosis, hip•rtensió, opoplinio, newiris,

r'

BALNEARI DE VIL4JUIGA

I

propietats curatives

El lloc mes pintoresc de la Costa Brava
Completament reformat - Esplondides habitacions
Bona carretera

11. 11A G .2M tä.
• - ,-,«'76n.-.7".n-••n....,,,
•

HOTEL RISTOL

TELEFON 59

AIGUE8 DE NiANT HILARI SACALM

PRE U8 MODIC8
—O—
Pisos I hablrarions
a llogar
Se
icen ceben.

oObertE
mA_IR, Il\T
de l'l de juliol fino al 1 ) de setembre

AUTOS DE L'HOTEL A TOTS ELS
TRENS ESTACIO DE BALENYA —

Informes: Boqueria, 13, primer pis - Telefon 17953 -, Barcelona

HOTEL CENTRAL

Els 6 motius principals que converteixen

Direrció Tecla Viciad.
?Meten TON a.
T
1.er de RIMO
a 16 d'OCTUBRE

porada

Granit

irf.,•nd

JARDI PER A V\ Ir'TS

TON1

Hotel Marina
Garatge propi - Cotxes de lloguer - Situat
davant de la mar - Confort modern - Calefacció central - Aigua corrent t'atenta
i freda a toles les habitacions - Cm-obres
de bany 1 dutx:t
PASSEIG DE MAR, 5, 7 1
SANT FELIU DE GUIXOLS
is:atalittlya-Enpanya).

Auto diari de Barcelona-Sant Hilari durant la temporada oficial

9-

srAGAito

Servei de restaurant al cobert i a la carta - Magnifiques
habitacions amb aigua corrent, llum electrice, etc., etc.
Preus convenclonals
fAagnifIc garatge - - - Espalosos Jardins
Casa recomanada per als senyors vlatjants

PLATJA DE LLAFRANC (Costa Brava)

1

HOTEL CELIMAR
Situat

ROSSEND CAPDEVILA
SANTA COLOM* DE FARNERS

1

La seva situació privilegiada
a la COSTA BRAVA.
2 La seva platja magnifica, de
poc fondal i aigües netissimes
3 La seva esplèndida vegetació.
4 Les seves comunicacions fà-

1

NOU HOTEL

p

R
E n
T

AD
uE
R

A
N
T

N

r,

o

TOT CONFORT
PREUS MODERATS
AUTOS A L'ARRIBADA DE TOTS ELS
TRENS SERVEI
D'AUTOS PER A
ACOMPANYAR ELS
CLIENTS DE L'HOTEL A TOTS ELS
'MANANTIALS" Tel. 9

maleixa pi:lija. a 15 metres de la mar
CUINA EXCEL.LENT
PREUS ESPECIALS PER TEMPORADA
Demaneu precisament TELEFON NUMERO 1 2
CRUP CALELLA DE PALAFRUGELL

en lloc predilecte per a sojorn d'estiu:

Mn. J. Verdaguer, 2 - Majar, 14 - Telefon 19

cus i räpicles amb Barcelona.
5 La seva urbanitzaciA moclèlica.
6 El seu característic HOSTAL;
DE LA GAVINA, tot confort i distinció.

,

doEs ::

oigo siNILLE3 Cal si

Ellebdefse~gusemybut4Baidowessig612

NOTABLEMENT REFORMAT

.....•

Berra del Cadí
A una llora de Polvera. Ah:dila, LOCA ni.

,
i

1

SEC

•lèfon 2
Teléfon 2

Est nsnl • rülitna, genl tuuritiArlAs
In?.: •ARRET 30QUIRIS,

Balneari

de Ribes

Obert del 25 de juny al 30 de setembre

Culna exoeklent Moscos. Catea
Guarel

a la

Hotel Montagut

Així ho proclama tothom qui ho coneix. Així ho proclamara tothom qui decideixi visitar-lo

N

Propietari: ERNEST PI

El més important del Pireneu, a tot confort;
habitacions amb bany i water. Pestes i conClirSOS esportius. Clima ideal. Estació climatològica de les millors d'Espanya

AIGÜES DE RIBES
Deu Fontaga, la millor aigua de tau% per la
seva escassa mineralització. Es ven en garrafons de 'uit litres. Es porta a domicili

Dipósit: ROSSELLÓ, 187
2

Telefon 76106

1

