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LES ESTRENES
-La segunda juventud"
Kursaal

H;sa Film
Film titulat en alemany "Reifarrufung (Erioncas de Batxillerat), basada
l'obra dei matcix Mol dc Mar Dreyer,
adaptada per Rabea A. ientml,; i
li'a/ter Supper. dirigida Per t:arl Froc101, am!' fotograjia de Reimar Knut;
i el scaiient repartiment;
Director Brodersen, Heinrich George; Dr. Kerner, Peter Pass; Doctor
Hepp, Paul Henekels; Eliriede Alhing, Hertha Thiele, Christa em
Borck, Marie Luise Clausins; Annelore Winkel, Sabine Peters; Knad
Sengebusch..alliart Lleves; Bert Frederiksen, Rolf Kasiner; Frita Nanamann, Hermana Noack; Erwin Pape,
Friedrich Karl; Portee (bidelll Noekelmann, Hopo Froelich; Stine, la
sena filia, Canea Lock.

El fet d'haver fet Hertha Thiele la
protagonista de "Noies d'uniforme" li
ha donat un carácter tal d'artista destinada a papera transcendentals que no izi
ha filio en el qual no prengui part que
no en rebi la Ilum i el qualificatiu de
film de tes t , es a dir, film destinar a demostrar-nos alguna Cosa importantlssima
i sovin t escabrosa.
I en realitat na hi ha tal cosa. Hertha Thiele és una bona actriu, una actriu
sensible fina a l'extrem, pesé) que nj
se li poden carregar els neulers de les
tesis fabricades especialment per al::
films aleman es o Per als films russos.
1 en el film darrer, imprópiament titular "La segunda juventud", ja que a
la segona joventut no s'in :roba m/s que
el professor de Química doctor Kerner,
no hi ha en realitat cap plantejament
de problema, sitió que aquest cris el donen resolt des d'un principi. El conflicte
ea, aleshores. perfectament normal i
tesi no es veu més que comparant l'ambient del film amb la realitat.
El problema seria, com a "Noies d'uniforme -, el rig or amb qué a Alemanya
són tractats els estudiants. de tal manera
que cada any hi ha un gran nombre de
suicides entre la classe escolar.
I be: en el film aquest rigor, que és
el problema viu a Alemanya, ha desaparegut. Els proiessors comprenen perfectament els nois i les notes que tenan
a les seves nasses : el director és un
borne excepcional de bonhoznia i tots
els altres. exceptuant el de Ilati, pel
necessari contrast, sôfl uns ängels.
En un ambient així l'Institut no pot
anar millor; però no deixen pus d'haver-hi, per això, les inquietuds i els
emules de fi de curs i els conflictes sentimentals: un dels estudiants, un no¡ tot
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"No seas calesa"

Dilluans, dila 7, estrena

Fantäslo
dit que cl
lleaetidament
franaea ha c.ieatat la ssva nrodmaaa
hasant-se en arguments teatral, la ulla'
¿(una d'e% nodevileacus, que, amb tai
no ésser cinematogiafics, generalmen:
l'espectador els segueix atub interés, malOral l'excés de dialeg de quasi sentare.
El sistema és sertaill: basta trotar niz
traes ¡ enredar la pe:líenla, tins al final
en que tot s'aclarirá. barreiant-Iii entri
ring unu xic música, i in raalem cp11.4derar que l'eait del Gin] es seizur.
Aquestes producciona són realitzedes
corn bou, dit, basant-se Cii oh:es del
teatre francés oue han °lánzala gran
Cxit i la interpretació va a cárrcr
tors dc teatre i, naturalment. al:test,
iilms, que podr • em anomenar de la "Producció standard francesa' sdn hura:la-endents, perit proporci:men tala estomi
agradable cona a espectacle.
En "No seas celosa", titol hafat en
la caneó que aeompatwa la rellicula,
sois pas ¡alome" d'Oberfahl. rae:id es
manté per les incirlenzi::s d'un to Ileuaerament mr,ulcvilesc. scnse cuna August Genina hagi neccssitat atlas a la tuerca d'uy
dialeg excessiu, sind oue s'Iza valgut d'en
amb molta discrecid, qualitat nue na
acostumen a tenir els iihns d'armen
genere. Carme Ron!, l'actriz: italiana ira
Id reaparvix, ajuda a dotas -hm mes accia
emana que, cut realitat, els qui Eaninien
s/n el sen niarit — mes ben dit: el set,
"partenaire" — que es rad ,r Andre
Roanni í un altre cómic, que na hi en
anunciat, nue sin el; oui sofreixen
majoria deis embones, encara q ue mines!
darrer és teatral en extrem.
En resulta una nellicula que reseon
a les ei-etemioni deis seus realitzailors
que Cs la de ilistreure, cosa oue aeonsreateix. traílla de passada un bon cartit ic l'argument en q ue s'ba
ea la seca evident factura tcatra!.
M

un carácter, s'enamora d'una xicota, peró
aauesta li preferirá el proiessor de Qmmica, ¡tome j et que acabara per correpondre-la. El xicot, que na ha esmdiat gaire, vol exigir al professor que
lt pregunti l'/inic que sap peró el doctor Kerner, que ha burla iet, s'hi una
aleshores. El no¡ en saber-se suspes pensará a suicidar-se, peró no ho falta ni
soldrà denunciar eis. amors del pridessor amb la xicota com l'en havia amenaeat. I aleshores. enternits els proiessors amb tanta noblesa l'aprovaran,
El problema es. dones, purament tic
caràcters, no pas d'organització. Si en=
professors no fossin unes bones persones i Festudiant una altra les cu=es
haurien pogut acabar molt malament.
El film dernana , nanwalment, un canal
de táctica en rensenyantent, peris en
comptes de presentar els perjudicis
l 'actual dóna a les autoritats alemanyes
una viaió del que seria l'organitzaciO
nora , Pe ró sobretot els bornes nous, parqué si fossin tots con] el repatani professor de llati no Iii vaidria cap canni
d'orientació.
I els probletnes sexuals, es pat
inherents a la personalitat artistica
de Hertha Thiele? En aquest sentit
film és normalissina Que una noia s'enamorí del seu prnfessor i ahi casi es cosa
corrent ¡ no és cap problema de cap
mena mentre un ¡ altre siguin dues
persones dermis. Altra cosa seria si es
cantes del contrari o bé d'un cas d'enamorament collectiu.
Es per tot això que cecino exces5bi
que s'hagi parlat tant de greus proldemes, d'esaabrosos conflictes i de tesas
atrevides. N'hi baria prou amh Air que
es tractava d'un bell film, d'un film in- LES ESTRENES D'AVUI
teressant, d'un boa film. Peró nr podia
ésser. Es tractava de Hertha Thiel (que "LA NOVIA UNIVERSITARIA"
an i entre Paréntesis fa u n Pa lee secan"SWEETHEART OF LIGMA
dan, ja que el protagonista és Albert
C1IY"
Lievent, i Hertha Thiele latirá d'arrossegar tota la vida l'exit de la Manuela
1 , B. 1. r11t yis co' presenta avui
ile "Noies d'unifartne".
Metropol una pCIllettla mIel directar
Edwen 1,. Marin, en el repartiment
"By Candlelight"
do la qual trabem Ituster Crabbe, tia
''' am visa
campió
de na i•Tívoli
Universal "El Ivambre le, ,ì.iey t,•
tantir
Fi, aaa í:at per !fans Kraly i 1. . (laja
nI•Mif • M'Al...M/00PN
1/erben, de la esinCdia del milicia- titol (en eataiO
ia llama II:1 caneloOre") de Siegfried Geyer. Dirigit per
James i fotografiada per Jo:ui
Exit tctossO
Mescal!, antb El/usa Landi, Paul Lug'
bis, Stis Asther, Dorothy Retir.
Esther Ralston, Lawrcnce Grant i ultra en 'el repartiment,

T1VOLU

AVUI

O
ALA

12

C.14rtl:D2LZBM

eeAlaiw

T 2 Lag,FI TI

e

Barcelona. — "Los quince pública, un home que ell tot sala,

millones", de P. Muñoz Seca

ona obra realiata per
M:chel S:raon i Ames
Meravcilo,., creació del grar
cantnnt
LUCIEN IVIURATORE
Exclusiva Febrer i Blai
eited44-44
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pee desconcgut encara que la niajaria da o, aole. I'llem n:sta (II pa
See1111 , '..' • j:Int azul, Charles S:, o •
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"EL CENTINELA DEL AMOR"
t ' II il.le Cal/N:1 1:aterprelat vol co1"7 • 1 1 t cnt o 1Cchard Tauber, qav s'est aa, 1 avai al Euaaia.
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Del festival cinentatogräfic
de diumenge a Sitges
•
zratia rle l'estrena de "Desfile da cand:Irjas" ("Foatl:glit
rack") la ir. luatoia Warner linos
junt amb la u:I=1 lantaca, han organitzat un rba da gran gala al casino
de la Metía d'or i a l'Hotel Terramar
halare . E pragratua está tracat antli
el següent ordee: Al tnati, a dos quarts
d'una: A la piscina de "Platja d'Or".
t
una seleació de nioneros
de revista, algar]
inspirats en e'
sota ;2
ii:m "I)e=fila de
direcc'O del tne:ire Demon.
A dos quarts de tres: Esmorzar a
l'Hotel 'Nitran] ir Palace i a les eizbe
te de gala, desiilada
maniquins. proirecioas
eleCC1.(1
ile -Cr i. l'.atzen Candilejas".
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Sessió de Scnates a la Sala Mozart. -- I
da:manga, a les onza dal
lloc a la Sala
.loaart
ocs si, de Sonates qua
seran
tades pel pianista Nadal Puig i vio:Mista Gerina Sabat.
Figuren al programa la Sonata "en
la". de Cesar Franck, la de Beetho
ven op. s7 núm. 2 i la de Schumann
op. 1.5 , per a piano i violi la primera i tercera i per a piano sol la
segona, La qualitat del progranza
el prestigi dels interpreto asscguren
una sessiii de gran interés.
Institut Orquestral de l'Associació
Obrera da Concears. — rimuany la
ciouniimoracm que de la Vesta del
Trzliall ve tratEcionalment celebrant
l'Assoriació Obrera de Cunci_rts asaolira la transcendencia d'un esdeveniment d'alta categoría social, alhora
que de mcritissima valua artistica.
L'orquestra d'amateurs de l'Associació Obrera — Institut Orquestral—,
sola la direcció del competentissim
jove nietre Joan licht Santasusana,
donara la sena primera audició sitnfónica denla. dinmenge, al Palatz
de Projeccions, a dos quarts de sis
de 1.1 tarda) en una sessió extraordinária, tant per easer complementaria dels dotze concerts anuals reglamentalls som per linteres que ha
desvetllat entre els COIISCId5.
personalitats musicals itarceionines.
Per fi, donas, després d'una ta.sca
de dos anys de preparació — labor
jutjada i !loada dies enrera pel n'estre Pau Casals i suara recentment pel
director de la Banda :Municipal, Joan
Lamote de Grignon, el qual també
ha volgut honorar anal, la sena prestigiosa presencia i autoritzatla pers.>
nalitat un dels a_ssaigs. setmanala —
esdevindrà realitat anzistica un dels
més cobejats projectes, entre el,
mo las que te en estudi i preparació
l'Obrera de Concerts: la presentació
d'un conjunt orquestral integrar ex-

gran gala a; Casino Platja d'or
Terrarn ar Palace de Sitges

Tauber
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La ticnica, la técnica de la composis'enten, tan menyspreada a casa nostra. és una dc les coses que indiquen la
madurcsa d'un art cuto el cinema, en
01 qual cal dir coses, pecó és molt minuto
St es diuen fui, L'art de la composiaiO
pot aj udar, d'aquesta manera, a (er ruta
cosa viva i agradable d'una materia
prima altrament pobra, que servida per
un director de casa riostra per exemple,
17:!Initeleggel,P.P.10911129
donaria un film menys que mediocre. Per
a la Universal, iteró, cal reconèixer-ho,
No podem publicar les notes
SOLEMNE
no In ha assumptes que mereixin ésser
tractats aneo menyspreu, l'el fet de
prefr,..ules cine no . inp:tili es4
triar-los ja els reconeix categoria, i ami,
Da crites en català i rardi
F,STPENA
'Tuna comedia que 'muja pogut, cn altres mara, esdevenir un vodevil pobrat
`.iinbre o signatura cone2lida
— AL —
i alegret, n'ha fet un film deliciós i 411:11
Iota la di g nitat que hauria posat en lar a mea, el ll nay del Jata", en forrn1Jabla
tecnicoler
un g ran film. I, potser, potser, l'en La
fea
L'anécdota es Ileugerissima: el major ex-e-14-esee-s-rees-se,:A. 144;2,.)4++4'4,444->4+1 id-94-e be-444V re444, a4-64a-ireli coneja-dom'unpricealv
els trucs ¡ els èxits ¡ lamenta que
només pugui conquistar dones de la sena
nasse. U:1 dia, perá, es crema haver
conquistat una g ran dama, es fará pasdel film aclaparador, sar pel peró quan tot es des•
s'ademara que ha fet la conquisper la seva simpatia tacohrira
d'una simple cambrera.
,ratinatiffiewitemiatimánimizimitifisiztainitinumininiiiisenum
AixO,
mut ami no es simplement rcs,
betoa.
Gran l'a.stit
per la seva música i
i fea com es furia aci seria menys que
tanómalóuriztia organiairit par
pel seu ambient de res. Peró hi ha la técnica (i la intelä vvarmsu unos i JANTZEN
ligencia) en dir-ho, i aleshore, la con
tu 1111111 tal It d . ' 1;1 pr..pera estrena
agafa un relleu extraordinari. lii Iza,
luxe
=
do 11;:ni s)sup_iie
per exemple, un recurs mult ven i de
resultat segur, que és la repetid.; de
les situacions, en to major primer, en
to menor després, i al final fer un acord,
St no siznultani, quasi, de les dura.
A
.1 la pisAquest sistema de composició és Vespa5 cilla ti.. Pixr.i.n o.on.
let del film; el príncep té un truc per
1,1, per a luu resta. titi,lt:t Iloe
convencer la sena conquista , i posar5 un s p lecle prograllia ile
se al piano i tocar "I biss gime hand,
Nlarlarti". En arribar a un indret deterrevisla, alguns inspirals
nziz i at el Ce j a( apaga di l'unes des del
en la pellienla
1)1.:
quaílre de l'officc, montent que el galant
aprofita per besar la dama, ¡ aun) i1
CINERAI
rauroEta
pretext que s'In fos un plom entra el
G 5EMON'S STARS
criat un rarell de canelobres encesos,
E O rIELLISSCOES G1RL3
llum propicia a l'amor. :kilo", es el tu
ny. V., i ,, , e1a e I e
7 l ' II 1,- 11!
znajor. Quan el erial té, pel mateix pro.
ne,dern. o , ila la direveia dpi
cediment, la cambrera ala seus bracos,
nnislre
DEMON.
el príncep, que ha arrihat soldad:1111cm
i Izo ha vist, es posa la Iliurcia i fa 'a
re
.1 Ivs *.!.
la larda: I)inai
inateixa maniobra. 'ro menor. 1 al final
g 1 l'Hotel Torratnar Pulnce.
Primorosa ostenta- es repeteix l'escena amh una altra con.\ bi s 5: T., dp ( E 'u(tuG a la . Ele,
mentre a lo/fue el majordotit
d() de la veo (Por de quista
do la "Gin l Jantzen-Cand:=
a l ega el llum per besar la eambrera,
lejas' ' . Proje n • n • 1 " lis n •1110111111,1'5.que pas=ada la decepria es ilesa coni fincas. Itesfilatla de tnaniquins.
viaicer. Aquests són els tres moments
Pichard
eilei.loqa.
importants del film. Cada un dels espaís que els separen té, naturalment, les
1, la testa el boxado,
seves variacions sobre el tema del mae MAX SCHIYIELING i
111311111A D'AI1T 100
rd cnganyat i sobre la psicologia del
dida pel senyor Eatisol deis Essenyor i dels criats, i ach es on els .1el'itils i nitros ilislinuides
talls—que
tambo
es
repeteixen
i
es
conOPTIMISME 1 GA1101
•
trasten—terzen la seva major importinalaltallMil/111:311111111111I11111111111111111111111111illail11111111111111M1111111111111all111111/11enialliallailHOUINIIIIIIMNIIIIIIINIIIIIllüleallaillaiallIMININIfflallagiallielnie«.1111M1310:11/1111 n1111fflareNal
cia. James Whale n'ha lot un bon film;
NOTA: Essonl dimitid. el nombro 'le liquels per a la p,. n
,./.gimització de la lest
F11111 IN001,1110111 cal, pecó, remarcar la magnifiea hocePreta c id d'Elissa Landi i raid
rergit ti les persones que hi stubguitt assislir Tu , se ,erveisia 'Mirar
seus a cAs.‘
1, no es pot negar, deis altres,
',m'oil:. s. A.
Nils Asther.
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.-1111r tenieni al Poliorama comedia
de Mudoz Seca, en cona:Jora:ció amb
Pedro Pérez Fernández, Asui, al Barcelona, presentació da companvia amb
Muiloz Seca col, ;Es la guarra, e=
la cinquena que reino aquesta temporada? ¿No hl ha al teatre castella
actual res més capan de desvetilar
la curiositat que Mufpaz Seca? No
ens planyem en tot cas , Iii ha ei
perill que per renovar el teatre ens
nfereixin un altre Tornas Borras. Ami>
,Mnizoz Seca, almenas no s'enganya
i no s'In enganya ningü...
Si: hom prefereix Mniita Seca a:5
autors falrament selectes que no fhn
sitió acabar d'allunyar el públic del
teatre i fer agafar al públic ingenu
horror al teatre bo de veres. Hom
prefereix .1tIfioz Seca àslbuuc quan
com en qualsevol cas ae'na presema
amb eis temes ¡ els procedirnents que
mes acusats poden esser de putrelactes. La nava producció és a base
d'un testament estrafolari, que presta
canemas melodrametic a unes escenes de farsa incongruent i deslio
rigada. A estones, pub, l'autor es
prcn l'obra scriosament i escriu uns
quants diàlegs sentimentaLs ... El Mohoz Seca sentimental és, certament,
el pialar Muñoz Sea. Pesó la seca
enorme traca el salva scmpre, li permet de jugar constantrnent amb les
reaccions del públic i tenir-lo sempre
entretingut.
Encara que el tema de l'obra no té
gaire a veure aiiuI ractualitat i la
política, l'autor no s'está de clavar-ni
unes Guantes banderines. Semlda que,
aquestes banderines són molt de" gust
del seu públic madrileny, i aconsegweixen allí forts aplaudiments. Ací,
no neumtpre produeixen el mateix efecte. Algunes. les més tíznides, ioren
celebrados. Altres no ho foren tant.
una driles, amb un impertinent record als exiliats de la Dictadura, arrenca algunes protestes.
Perä tot això és extern al tema.
No té gran cosa a reune ami) la comedia. De vegades no serveix sine
per a fer pensar en la manca de proiunditat, de vera inteHigencia de l'autor, que no sap i no pot enfocar francament la sátira social. De ;nades
fa pensar també que tots aquests
nohles i aristócrates i "gente bien"
que ens presenta són prou
prou immorals, per a mereixen tot el
que els passa i molt més encara del
que el, passa 1.a recusació mis fin
ta que podría adreçar-se a l'alta sociotat madrilenya fóra la d'acceptar que
es composta realment per personatges de Muftí:te Seca.
Altrament, ;fins on no es una paradoxa maasa sarcástica que parli taza
de la crisi i de la miseria de la Re'

clusivament per elements obren,- associats de l'entitat que tant labora per
la cultura musical. del polde.
La violoncellista russa Garbus'ova
a "Música da Camera". — Anui,
s:1 ble. l l "AssociaciO da Camera" ens
oferira una nora ocasió de sentir
l'erninent violorwellista russa Raya
Garbusova. aclamada als nostres concerts anteriorment i considerada avui
com una de les primeres figures del
vinloncel.
Secundará la gran artista russa el
',ristre sempre admirable concertista
.11oxandre %Taita,
l'er a aquest concert serviran les
:nvitacions cursades per al concert
Piatigorsky.
El guitarrista Francesc Alfonso.—
Aun, ihst-abte, a les den de la tut,
ce:cimarà túnic concert d'aqueata
temporada l'eminent guitarrista Erancese Alfonso al t. asal del Metge. Ei
programa d'aquest recital es interessalltiaSitn, compost a la sena primera
part per obres de Visee, Bach, SorIlaycht i a la segona, per
olnas de Torroba. Eortea, 1.1ohet
"l'orina: integraran la tercera. Granados, Albéniz
Tárrega.
Festa musical escolar al Grup
"Pere Vila"
Seguint el ida d'educaciO musical
d'un quant temps enea iniciat, denla.
aiumenge, dia n , a les once del mati,
tindrá lloc un itnportant conaert,
ducat c›pecialment als alunmes de les
classes avançades i a llurs families,
en el qual prendran part l'eminent
contralt Concepció Callao, acompanyada al piano pel pulcro pianista
clavicernbalista deixerde de Wanda
Lantlowska, Joitu Gifiert i Camins, i
la :lastra eminent pianista Emilia Miret, que acompanyará el violinista
_loan professor del Conservate ri de Manresa. Ultra aquests eleanuas, i com a regraciament als artistes que hi cooperen, el con de l'esi n da. sota la direccin del seo mestre,
.loan Tomas, cantara també unes caneans.
Escola Municipal de Música. -1 b uta, dinincngc, dia O. a les
del nlati. a l'F. , cola 'Innicipal de 11Uabra, el deixelde d'aquesta, Josep (limeta, donará un recital de p iano er
qual programa fkuron obres Je
Schubert, César Frank, Chopin, Men
1,1ssolin, rolad i Litat.

anda aquesta labor de bescantament
i de difamació, va guanyar l'any passat uns setanta mi! duros?
En ii, aquesta comedia, de lotes
malteses, ens semblit de mes gru:x
que les seres darreres produccions,
;Ha és realntrut o is que la inter.
pretació és molt bona i Im ho fa sein:.
blar': Dignen que el conjunt de i
companyia és excellent. El nüllor que
hem tingut aquesta temporada,
ha, entre abres, el senyor Tude:a,
que treballa azul, un realisme im.
pressionant. Isabel Gasees, d'una na.
turaiitat i d'una comicitat no gens
excepta d 0 delicadesa i de gracia. I.a
senyora Bru, magnifica de vitalitat;
el senyor Isbert, la senyora Lajos,
etc
rer
a.escntaciA també de rnolt boa
gnnt i ben atesa ,
Domenec GUANSZ

NOTIC1ARI
Els Ballets Russos de Monte-Carlo
al Liceu. — La fainosa Cornpany1a. de
Ballets Rizases de Monte-Cad,. que
iins al dissabte passat ha vin got aztuant a Nora York amb un éxit res
inarcable, desembarcara dorna a El
Havre, per a continuar el viatge fins
a la riostra ciutat. El seu debut al
Liceu s'ha anunciat per a la nit del
dijous de la settnana que ve, i en el
programa de la fundó inaugural figuren, ultra e: s celebrats ballets
"Les Sílfides" i "El Princep Igor',
l'estrena del ballet simiónic, com.
post amb la música de la Quarta Sin.
iclaa de Brahma "Choreartium", ha.
Ilet que ha triondat davant els públics de Paris, Londres, Nova York
i Chicago, i que ha estat qualificat de
"ballet cirn".

TEATRE AMATEUR
A Barcelona
Associació Arnics del Tea:7...
bau represe:: .
lira "E! molí Ve7d deis .
.1. Vila i Pagés i F. Ensenyat,
terpretaren la senyora F. Vai
senvorctes E. Pertegas. \'
Perita C. Cabanyes i E. 1."
i els senyora F. Grau, I. , Aa:.
Estruch, P. Moix, J. Moix. E 1 .
J. Garcia, J. Dovela J. Canela, C. t'a•
banyes i A. Caselles.

METROPOL
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IT

I te

itegrieek

Una película plena d'alegria, joventia
i optimisme
Patrocinada per les Federacions Catalana i Espanyola, Comité pro-Material
de Regates dels Club de Mar, Club
Marítim, Club de Rern i Club Nàutic
de Tarragona
En el mateix programa. Mata de bona
• S:hmeling-Mickey Walker"
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Congrés del
Partit Liberal
anglü
amb
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balanç d'un any
El
El seb!rá de! Yemen
Els nazis de Romagnino cita
pred'actuad()
del
es &reposa a defensor
Danzie coii. les relacions de
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Nora York, 4. - L'experienua
americana ia un any que dura. El lo
d'abril el president Roosevelt deixav.s
¡ ' airar el dólar per tal de fer pujar
els preus. Despres, el general Johnson, per ordres seres, organitzava
indústria. establia l'Agui'a Mara, inventava la N. RA El Congres:
per la sera banda. prescrivia de reduir la sembrada dels blats, de disminuir les terres destinades al cot/
per diminuir la sohreproducció. Quins
son els resultats?
A primera v'.sta el: resultats atin
favorables. Sha man:iestat una cena
represa dels afers. A les pérdues de
Eexcercici anterior surceeixen ara
cuanys neugers. Per ó els eäleuls en
rielar, poden caer enganyadors en
raó de la depreciaci ís de la moneda
El Calibre dets antantóbils venzas.
rls vagina de mercaderies carregats
cada setmana sOn un indici millor.
Segons ton cls indicis l'activitat ecoMunica es en augment sensib!e.
En el sen non ?libre "On our way Pel bon can,:. el nresident Roosevelt
designa Eabande del patró or com
el tombant de :a crisi per als Estats
Unas: presenta el conjunt de les
mesures preses des del 4 de mar':
de Ion com un rase pla methdic
de redreeament que comença a portar els sea: fruits.
tal atribuir a aquest pa tot el
mer;t del millorament del pais? Els
econornistes escrupolosos han deseobert els prirners sigiles d'un retire-

BecK anirá a Bucarest

„esos

De l'arsavia arriben dues noticies que
dif.irents ¡ tot poden tenir una relució.
Ena es rdiriix a nianifestations
poloneses en la eintat !hure de
mal' sinnijieatin. Ealtra
l'anuitei de I in:minen/ visita del ministre dAkrs estranyers pidones, Beck,
Bucarest i al set' col-lega 'falliesen.
i'lquest viatge te una importäneia polí-

L' (er Stavkly

diversos polítics

París, 4. - El jutge que enten en
el sumari per l'escandol Stavisky
interrogat Rornagnino, intim atine
d'aquel l , sobre les seres relaciona
a inh els politics irancesos.
Ila declarar que Stavisky eslava
tica de primer pta. pretor firmaste° que
null per una gran amistat amb Paul
Biick 110 vaCiiin a refermar la seta /id, Levy, director de la " Aun Ecoutes",
litat a l'alianca que el seu pais te amb i antb Pecane, director del periOdic
Koniania, establerta dios el mara 9 i- "D'Artagnan-.
nebri
Romaguino ha afegit que en disAirui Tittileseu es el maxim defensor tintes ocasions, per encarte,: de Stade I política antirriasionista, de la qual visky, havia dut plecs al Ministeri,
palania no pot deixar desistir solidilria.
hl hi liada ocupat Jeroni Léry. Ha
Pera lattnid existent entre Polònia u Roategit lambe qtle Stavisky sostenia
maula s'Iba de considerar tumbe, COM un
rclacions amb l'advocat René Relitaa in cruce aquella nació i /a Paita En- bould, del qual no semblava estar
test:.
gaire satisfet, i que també baria Seil1:1 tiarlar-li de 1 le ll onzie (plan l'asde "I.a Fcmciere".
Varsória, 4. - El ministre d'Ajen serupte
En la seva declaració la citat alestrangers de Polenia es traslladara el tres
politics audi els quais, argolla
din l o del corrent, diada de la festa na- ell. havia estat CII relacions Stavisk).
cional romanesa a Bucarest arnh l'objecte
de tornar la risita que el senyor Titu- A la Comissló d'enquesta
lesett féll a Varsövia en rl mes d'octubre
Paris. 4.- En començar la sessió
passat.
Varsöria 4. - Els periódica polene- celebrada avui per la Comissió ParSOS assenyalan que els -nazis- de la lamentar:a que entén en els assump•
Ciutat Lliure de Datuzig es !limen a tea Starisky. el president ha doztat
manifestacions centra la població polo- lectura a dues cartes trameses pels
senyors Garat i Romagnino. en les
nesa.
Segons aquests periódics, fa dos dies quals comuniquen que es nognen
rie:larar davant la COMn55:n Parla
molestat
polonés
ion
itincionari
que un
a.
-mentari
pels uhitlerians.
lee abra banda. sha registra: un
Cont a protesta, l'Oficina de Duanes
pel
de
la
lectura
incident
amb
motiu
polonesa que expen els ccrtificats per a
la importació a Polònia de les mercaie- presidént d'una carta del doctor Desries procedents del Dantzic estigueren :arces, metge de la Salté.
Com se sap. e! senyer Decante, juttancadea.
El dia de la ¡esta nacional els "na- ge dinstrucció. baria aeclarat a la
zis" arrancaren diverses handeres que Comisan; Parlametitära, que el doctor
havien estat collocades a les cr.ses de Desiarges ',atarla informat espornasidelits polencses. Es practicaren ducs niament del mal estat de salut de

dels
na-

p able d.:laxe:ski.
Despres ha iniormat el Congres
senyor Dos , president de la Lliga de
Joventut Liberal a favor de la Unan-tat parlamentaria.
L'orador ha conaemnat no solament el irixisme de dreta, s'ató també
el feixisme laborista.
Final:nene en el domini econòmic
sha pronunciar rEacord ami, les pre•
r:sions del Itherafl:me contra /a ingerencia de l'Estat en les emprese.

privades.
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Gandhi escapa d'un
accident d'auto

Constitució
austriaca

La nota japonesa
al govern francés

PRECISIÓ

Bournemouth. 4.-El Congrés
partit liberal l,a continuat l'examen
tIel seu programa politic.
En materia de poli:lea exterior, cl
deliat ha posat de renca' l'hostilitat
dels 'd' erais a tota polit:ca dissolament i el desig que Anglaterra contribueixi a l'elaberació d'un sistema
de seguretat collectira.
Sha aprovat una resolució recoma
nant al G3vern que solliciti del Parlament els madera que calguin per 2
decretar entbargantents financers i
comercials contra teta potencia cul-

Barnbai, 4.-- Segons noti:fes que C.,
rebea de Jamshedpur. el líder Gandh:
eamcnt de:s prcus abans ute l'aband:-.
ha
escama avui Biés d'un accident
e els
d'automóbfl.
del patró or pels Estats Cnits. La
depreciaciO siaterratica de ;a moneda
Aquest mati. Gandhi tornara en
els
nt cis mecotxe de Ranchi. on acabara la condit ha cncoratjat provisionalme
tecencia Swarajista i a conseqüencia
vUnents dafers. Per& ique es consd'una falsa maniobra, el rehicle
tal tres meses deappres de restabica i ga; a un baria« de bastanta prolitzaciO de! dólar?
han
Wat
mes
agricoles
funditat.
presa
Els
11111777deS71.
Afortunarlarnent ton els ocupants
n lu g el dCaar no ha baixat. Els plan,
e: /a 571C1 -7 .1 77
del cotxe han resulta: ¡Ilesos.
de reducció de les colines no han
estat ha4•:,
Els
que
s'esperara.
donat els resultats
grangen han abandonat les seres terHabicht protesta de la
mes menys bones han conservat les
Starisky.
detenciena.
minera i han utilitzat Inés adobs.
el fet
“on7iment
maglstrat
har:a
subratIlat
El
co111espera
any
aquest
resum, hont
' 7 ; de717t
q ue era la primera r ega da que ny
nova
cereals i cotú tan abundants
-- ies de
metge d'una presó cridava l'atencie
,- -7,77 d'Irak i Y
com rally anterior.
l'estat
de salut d'ur
del
;obre
jutge
de
la
incornerg
i
del
En el camp
.. •
il eting u t.
dústra, ;es gratis cmpreses han PoEn la carta que ha Ilegit el presigua reclui r les lucres de trehall i augMunic : 4.- El senyor Habita, insdent de la Cornis:ii'i. el doctor Desen
la
mesura
prescls
salaris
sectamentar
targes
hi ha els
protesta contra la declaració pector de les torce s nacionals
on
les
pel'adniinistració.
Perä
troba retacrita per
jutge, i ulema que si va dirigir listes austriaques que ca ahir una
O ircnear les darreres
1 .1.:,
tices firmes han suportat moL mes
a
Baviera.
va
pronunciar
giat
-ta carta, ho va icr allocuzió per Eemissora de alunie
magistrat
nt aquestes carrregues
depuda malauradame
obe:nt
orarü
,.,7H75.
c i erra
" al 4-1 "111n fran 'i9.' s inPel Jal.'
d'elles han trobat als "codis
Moltes
nrotestant contra la nora Constitució
deilaracio
recisa
la
. fla del Yemen, de concurrencia lleial escletxes per lel'P reqa 1 P
nlecretada per Dollfuss, que ha eatat
i'aridens anplr- Oil poder escapar, d'altres les han feta el ines
Pel lim1a111- Els xecs Stavisky
elaborada sense comptar amb el poven del ministeri d'Afors 1:st/un0ft:rra. t1 C,
La C0/111•••:.; Par:allIcntäria ha era- blé, . Diu que Austria no pot acceptar
simplernent
oblidat.
COUflide
- n••,,
minat un informe presentat per un sense menyspreu de la sera dignitat
s'observen al peu gers de Toquio.
Les
firmes
que
:,-aiirnrirs de la de ;a ¡letra catan en mala situació en
Afegeix que el Jato; no tut cap ,leis scus membres, que es refereix i nt ue el Govern ha entrat francasi Ilut Semi
d'atacar la independenals famosos seca Stavisky.
relació a Ilurs concurrents menys es- inleur ió iffleritat
ment pels camins de la illegalitat
Num que
7, la Gran Pee- crupolosos que pudren vendre a mes
El (lit informe posa de manifest Acaba dient que eis nacional-social i sLI
exjan.
la seta
ltaix preu. L'administra ció esta inun- vespertarit els acords ¡ li t er ij a _ que el moviment de ions representat ten austrfacs contiruaran lluitant iins
dada de queixes. Cont imposara el i , ionali,. a¡xf com els interessos per aquests :seca puja mes de tresohtenir una Consta,:.O que ss-en,
: Sembla- de les potènries estrangeres. Ni. cents milions de francs.
refrendada p er la vo: , del poble
a la in- respecte als deiraudadors
. York Sun"-que la
algunes
S'esmenta
el
Ice
en
c
"Neu.
Inc
ese:Mi
el
les comunicacions N. R. A. tingui davant seu una tas- .lbstant, no pot adinelre el Jale', matrius figuren indicacions que con auStriac.
,
Xina sigui responen no solament a les persones
obtenir inforuntetutis ca d.aplicaeiö de les n eis que no se., que el problema
aprofilat per un tercer en por- que es beneficiaren raquests xecs,
i- drent a la siluati fs del btu pas iácil,
judiei dels imporlan's inleressos sinú adhue altres que degueren per- Reuni6 ci e l Comitè
la siena
Malgrat el millorament
• joisiciú de riman és,
precaria. i ha cid económica, honi no pot dir que jopo p ose- en aguan
cehre diners a ma.
nacional
redreçament
pa
de
al
el vast
Després de la lectura de l'informe
a tia miasalge difigit
I nternaelonal
La politica exterior del
que
lit
"
La
N.
R.
A
exit.
sigui
un
sha
disposat convocar algunes de les
que
-per detuanar
„lamí ;;
simbol
d'aquest
assaig
el
esdevingut
persones
els
torns
de
les
quais
figude mil jancera
_ •
d'Educaci4
amerida d'el:o:lamia dirigida, trareasa
ren a les matrius o
'I quio
o. 1. - Aquest mati ahis
'
enviada al Ileiljaz una crisi de la qual se'n fan
• •
eco aci.
ti ..ne ..o. a, 4. reunit el Cogo.
celehrat
1111:1
conferiuula
de
Itut Saudi que
del
general
Segens les previsions
n/it Executiu de l'Oficina Internaseu Jolniscn, una gran proporció deas vermidurs provincials duran! la
i.r..ssuguir
cional dEducaciä sota la presidencia
aense feina havia d'esser reabsorbi- qual el ministre sEAfers Estranc Ich delegue governamental sufa, sejapolulis ha explicat lis polinyor Luchenad.
part, tul telegrama da per :a indústria pri vada en an nes - gers
pei
,seguida
exterior
d
,
l
i
llora
l'any.
Tantnateix,
En representad/a d' Espanya hi aslt d'u que liman en ta epoca de
milions
encara
wat
o
den
commta
altres
coses.
de ¡ ha declarat, entre
sisteix el eónsol general a Ginebra.
_ •x la defensa de la sense feina. Per donar-los trehall calsenyor
Teixidor.
una
fiarque Cl Japó tionstitueix
- Hiela, que l'emir
'Irla re riMr les llares de trehall enEl Comité Executiu ha registrat
per a atacar. cara mes i, per mantenir el poder t'a eslabilitzadora de la pau a
l'adhesiö de Portugal en qualitat de
• Untan da- de compra dels altres obren, augmen- ' Ext rem Orient.
:siembre de l'Oficina, i ha adoptat
litt afegil. que ha de mante. Ita degitlit lar els salaris,
diverses disposicions relativen a la
Xitta
a l'Ultima
Eis grangers perden els avantatges ttir-se la territorial de
Berlin, 4. - E t I/ comunicat rela- Conieréncia Interr.acional d'Instruc¡ l t a proleslat- ro t,! ra la repetir/A
L I ii oompl ;te- que havien adquirit aquests slarrers
ció Pública, que se celebrara a Gide
cornissiä
de
la
mesas, car llurs producen no so:a- deis delia Is de liinebra per a re- tiu als treballs
;
i•Extrein transferencies, la D. B. B. indica que nebra al juny vinent, i a la qual han
han cessat de pujar, sin6 que ,,, id re
ment
fet
pre11;111
11.1
1
11
• j' t 'S 5 n
la discussió deis diferents aspectes estat invitats tots els (toreen,.
mentre que les
lores estan en recressió,
. ili%-ereos
del problema de les transferencies
Finalment, el Comité ha pres nota
mercaderies ; ..ze compren a la eituat
yemenita.
reit
l'exe
Horn
sent,
a
pren.
obre
la bar dels informes presentats dels resultats de l'enquesta sobre obli•
.ms•
-n
n
.Nieti
van pujant
non gatorietat escolar i de les respostes
continuat
ha
5ubcornissi4
va
:v•
regions
agricoles
per
la
non,
que
en
..lutat ocupada
malment.
Cus un moviment inflacioclonades per 47 ntinisteris (Elitstruc- N e t lelos rohudeg prenent
nista.
ció PUblica al qüestionari que cl s fou
Sha acordat constituir un comité
e per l'Ag eneta Ileuter
per
un
compost
pa
C
tramé n per l'Oficina.
c estor a
restringit Inc
El Govern america es troba
•;u e lea 1r . q.ea 11.! 11111 Salid poc obligat a escollir entre dues potul representant de cada una de les
.111/2 aquest Illit ti, sense litigues. O be abandonar una ;.art
delegacions de creditors i Ull altre
resisten.; ta, la I; isil at
del prcegrama molt complicat que els
Berlin, president del Reichs- del Reichsbank.
tornar
les
trepes
qual
consellers
ban
elaborat
i
en la
:tus
Aquest comité examinará la possi- UNA RECEPCIO A HORauch, senyor Schacht, ha reitcrat,
.:Ides amb gratis ova- a la política traclicional del "dejan: en un interviu que ha celebrat amb bilitat de lee iront a l'actual situafer'', o be cedir a la pressió infla- un representant de la West Deutsla població.
NOR DE L'AMBAIXADOR
.
cirmista, i a la favor d'aquest esti- cher Beobachter, que la inilaciö o :a
La defensa de Samaa
mulant inomentani prosseguir la reESPANYOL ALS EE. UU.
Consell
forma profunda de les institucions desvaloritzaciú del reichsmark és una
qüestió que ni el canceller ni el miWashington, 4. - El senyor Ilenry.
, -m'in, reunir aquest socials.
adEL GOVERN FRANCES
Peré, ei tracta d'un esdm.enidor que nistre d'Economia ni dl mateix
amhaixador (le Eranea ett aquesta cardd*Pso " Illtr Una Vi metran mai.
inimediat.
El
que
(*aradno
seriada
l'Ittian
val,
ha (den un hanquet a honor del se. .,t fiirnorlada per
REBAIXARA L'IMPOST
Parlant de la Conferencia de transel moviment present és una
nyor Cardenas, atnhaixador d'Espanya.
presenlin llar eun- teritza
dura de critiques contra la ferencies, el senyor Schacht ha Hin-pluja
que ha estat clesicnat per a exercir l'AntSOBRE LES RENDES
- a 11 da clefensar la ciutat N. R. A., una mica de rebelli i, al Con- mat que cls resultats olitineuts tins
baixada es,mvela a la ca p ital franee,a.
- muta . lia aeorda t reata' ir gres contra els métodes del "Eran ara sön incerts, i que els interessos
gene,dment
4.
Als
París,
- a %Tasar l' u ltima gota de Trust", mentre que la popularitat del de l'exportació paralitzen les possibi- ben iniormats s'assegura que el Gopre sident resta, a tot el país, molt litats d'importach3 de materies pri- veril esta estudiant la possibilitat
.2.
resten mes, i com a conseqüencia radquitiies a mes, sha aeordal ferina. Les mas ses populars
rehaixar del ar, al ro per cent el ti- EL COMITE MINISTERIAL
a Roosevelt premie és comba- sieici de les mercaderies necessaries. pus de Eimpost sobre la Renda.
.;; no/fibrosos ranons i gran ficlels
detesta els
com
ells:
remite
fa
esque
calen
reiterats
i
Ha
afegit
tiu
L'impost sobre els Titols nominai t tat de niunicions en di- especulaclors i els aprofitadors. En forços d'energia de tota la nació aleDEL DESARMAMENT
sera probablement rehaixat del
:, a Il.aleidall.
restan, el noble l'e s tima potser com manya per a vencer les dificultats tiusal lo per ceta i tal regarla al in
17
S'HA
TORNAT A REUNIR
a cap altre presiden!.
a
i
nb
que
es
topa.
per Cent.
Liman co ha mort
minorara
dIS
111frie•-•
retortna
n
comunt
de
la
Seg
El
F.I Catre.
Londres, 4. - El Comité Ministeria:
notablement la situaciO rcotthmica i del Desarniament sha reunit aquest !tutti
H•11••••, et, runwrs que ciretteis
nazis
protesten
que
de recluir l'ame foreús, ja Aci nesia .CSSiú IV, sentida haver modipermetra
Els
l'Una
1:1
ntorl
EL GOVERN CUBA TAN- que ,egurament augmentara el trehail
les erdnions cu n'e
• • 11 (oren degn t s a gil'.
antifeixistes del Szrre CA LES UNIV ERSIT AT S en les indfistries, que avui esta que', ficat sensiblement
creu nue el renresentant del-sencia.E
un destina i en assacom
paralitzat
pels
excessius
imposforca reserrat en
es
mostrara
Govern
., • -se que els seus dos fills
tos.
s organitzin
les explicarious nue donara dilluns da1 ESCOLES
eslut derrolats p e r le,.
vant la Calera dels Loes.
-- de lim Salid ti Nejrait 1
Iterlin. 4. - Els pereeln's, en ge4. - L'Associated Pres, EL GOVERN AUSTRALIA
J'ah.
1.1-la‘anti.
neral, protesten enérgicament con- anuncia que la noticia ha sostingut
Vaixells italiana a Notra la idea de crear al Sarre una encorare amb uns estudiants de l'Escol./
NEGOCIA ACORDS
UN DONATIU PER UN
deidah
u:
"Milicia de la llibertat".
Superior, que es maniintaren pels rar Aquesta milicia, que catarla c..m• rem, ni ha un more i diversos ferits.
COMERCIALS
R o ma, t- A conseqüetteta
HOSPITAL ANGI ES
per cinc mil antiieixistes juraEl Govern pensa tancar aviat lote, ¡cdels esdeveniments re es des- poata
I I 4 1.nent australia
SidlICy, it
la Societat de Na- ementes i Universitats. per tal (l ev it ar in
davant
mentan
1_crime, 4 -- Una persona que sala
" ro lllen a la península arithiga. cions i la CornissiO del Sarre, estaria cidents dragradahles.
negocia actualmente la conclusiO d'acords
Ires nimitnl lIC la flota ita- destinada a garantir la Ilibertat del
comercial, anit i 1111 cert nombre de !Mi. nerzat a donar el ,ett nont. ha Inurat
105.00.
ltiilres C51E1 1. 1111, a l'Hospital de
vnt e1trreellS. Sefilbla itlIC finan el Pa r liana de la alar .Roja han esta( vol en el plebiscit; a protegir m'ara
lament Federal renreedra les sere s se a - Santa aria de Paddincton. I.a mateixa
c nviades a Iloileirlah per 1;11 de possibles coaccions els antifeixistes ENVIEU LES NOTES
sinos, ja estaran enllestits els acords amb persona }tarja ¡lineal en una ultra ocasió
lircdfi g ir lea vides i els inter e s- i els no alemanys, i a Iluitar contra
51. 0051 'Mires al 5115,1il ',espita!.
EN CATALA
França i Bélgica.
els terroristes CV! nacional socialisme.
S " s dels sUbdits ilalians.
•
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Lis credllors del
lielchsbanÁ (Icorden rol/Adiar un
(

Schachi paria
- del nutre

C

.1.-1717>-.4777:

PASSEIG DE GRACIA, IS
..11.1

El nou ambak Lord ( eeil a favo deis refagiats
xedor anglès a alematirs
París presenta
les credencials
•

al President

Lebrun
El cavi d'antbd.ritiier b ritiazie a Paris senibla que ha d'iniciar tot teriude,
si na de major cordialitat, de major
comprensid ent ,ie anibdós paisos, sobretot pel que fa a Angla:erra.
Aird II0 1-0/ dir que lord Tyrrel 110
hjgi ceercit la seva missid amb un all
esperit de pacifieadd, pera es el 1110mera que imposa aquest desenratilament
ac les botes relacions trani0-aa gleSCS,
firdp i i la pau d'Europa no par esser
a.s4egurada sioó amb aquesta condicid,
l'audiencia concedida ahir president Libran; al 11011 amliaixador Georye Clerelt, s'han cainita' paraules que
ptecisamenj han posat de rclleu la in,
poetsincia que te fi: r a la tatt europea
l'amistat entre els dos paisos.
Es de desitjar que aimi no qurdi
el t'Unir Jil li ; que passi al dels
jets. I aisii es el que es veurti (Entre

Londres. - E n a darrera reunió celebrada per l'Alta Comissió de refuciats. lord Cecil ha fet una crida a fa.
ver dels refuciat, alemann. Ha dit qua
l 'Obra é5 es sencial per al credit de la
civilització. La Comissió mirara de tenbar un document que els refuciats puguin
usar en lloc dels passaports. L'alt
missari. senye•r MacDonald. ha formulat
tamhe una crida a favor de les reivindia
encinas morals, sestenint que els reina
giats no sOn una carreca. i que Ca l re.
cordar que els Estats Units foren cons.
tituits ver generaciers le refnniats

La reunii, anual de
la Cambra de Co,
mere espanyola
a Suïssa
Ginebra, 4. - Sha celebrar a ,Bern
la reunió anual de la Carnbra de Col
mere Espanyola a Slli553. 1-li han assisa
sir. entre altres personalitats. el rninisa
tre d'Espanya a Berna, senyor López
Olivan, el cual ha presidit Faite. i el
cjmsol general a Stsissa, sensor Teté

xider.
Després de reelegir la Juma Directiva
presidida rel senyor Portes. l'.Assemblea
ha estudiat amplament la qüestió de les
Imanes amb que topa a Suissa a causa de
la ja3litica de contingents, la imcsnlaci<1
podo dies a Ginebra.
productes espanyols. i la collocació
Paris, 4. - A les lijo ha estat re- de
que vallen a Suissa a ere
but litt president senyor Lebrun, en au- despanyeds
diencia oficial, el nou atnhaixad..r de
Sha acordat redactar una ponencia,
la Gran Bretanya, Sir Georges Clerck, que serä elevada al Govern espanyol.
que ha fet Han-mil:in de les seres car- per :unja de la Legació de Berna. per.
tes credencials, en presencia del minis- que presti el més gran interés a aquella
tr2 tIc Negocis Estrangers, senyor Bar- qüestió. ja que Suissa és mine de tranti/en.
sa d'una gran pare dels productes esEl nou ambaixador ha expressat, en panyols que són exportats a paises de
nom del rci d'Anglaterra, els seus vota l'Europa Central.
a favor de la prosperitat de Eranea, i
ha aiegit :
S. M. espera que les relacions intimes que uneixen els dos paises i que Un raid de cinc alma
recolzen la sera Mrca en ela sentimenta
tradicionals de veritable amistat contiportuguesos
nuaran essent els més cordials.
Lisboa, 3. - L'esquadreta de cine
El manteniment i aiianeament dat ueste s relacions sera la garantia més aviens militars manada pel comandata Pinheiro Correia, que sortirà de,
sólida per a la pau europea.
Després de fcr un elogi de Lord Tyr- ma, a les set, de raerödrom
que
lerda, en direcció a Sevilla, estarl
rell, el senvor Clerck ha declarat
no estalviara cap esiorc per contribuir integrada pels capitana Sergio Da
a la solució dels problemes internacio- Silva, Tadeo da Silveira, tinents
nals, de conformitat amb els interessos herb o Crus, Nicasio Cardoso i Bab,
tasar atento Rodríguez.
Id s dos paises.
A mes aniran en l'expedició do%
El senyor Lehrun ha contestat deciarant que se sentia particularment afectat sergents ajundants i dos tnecanics
ha
sergents.
or
veas termes en els quals l'ambaixad
les etapes del raid seran les seu
recordat, ensents que els sentiments
veritable amistat que uneixen els dos güents:
Lisboa, Sevilla, Tánger. Rabat. Cax
Paisos. el sea ardo r perseverara i cornil sablanca, alekinez, Larraix, Tetuani
cp,e nr fiaad:taactmotesndtaors beioetzsoliaar remesa Centa,
Màlaga, Los Ab:azares, Mar
Cap seguretat no pot garantir millor 0o- id i
rada
la patt internacional ene la uni
regada tru, s estreta, de la Gran Bre- UN INCENDI DESTRUEIX
lama i Eranea.
lb president ha acahat ex p ressan t la 20.000 ACRES DE BOSC
„les viva simpatia amb nItte ['ranga acull
Bretanya.
D.nighton (Carolina del Norch. 4 el 11,, 11 mhaiwa,11 n 1- de la Gran
.\ la reci5 numtanyosa del nord-est saus
deelarat un violent incendi que ha des.
truit 20. 0011 arces de hose. El foc
escampat ràpidament. (legue al fort vent
LES MANIOBRES DE
regnant, i les cendres i el fum han a m .
L'ESQUADRA FRANCESA ribat a emholcallar materialment rsahlacisma situades a una distancia de so
del lloc del sinistre.
París, 4. - 1.C5 maniobres naval,
pu' latt a realitran se a l'Atlantie re\estiran timba importancia. i aniran
precedides d'una concentrad.'" de le
¡orees liarais i arrien a Brest.
I.a segena eaquadra i les force,
de la segona regio maritima seran re.
inreades per cines esquadretes d'exploració, "Creu del Sud" i el transport d'avions "Comandant Testo-.
ami, una els seus hidroarions.
Tambe urendra part a les manionuera recto.
laurant les dites maniobres, el "Creu
del Sud" efectuara un recorregut aproanime de 3.000 quileunetres.

Eins ara es te noticia q ue !tan resultas mortes ditec persones i han querlat
‘Irtruides tretze cases.

EL GOVERN DOUMERGUk
CONTRA L'ATUR FORÇOS.
París, 4. - Els ministres de l'Interior. Finances, Treballs Públics
Treball han celebrat avui una reunió
a l'objecte d'eAudiar EacciO concen
lada dels dits Departament s, que ha
d'iniciar-se contra Eatur foreós i la
crisi econinnica.
Han acordat el nomenament d'una
ComissiO superior encarregada
hora,- un quadre de classificanons pee
regions per ordre d'urgencia de Id
grans obres que han d'escometre,
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BARCELONA AL DIA
Pels Centres
GENERALITAT
Presidencla.—El senyor Companys a rebre ahir, entre altres,
Is segtients visites:
Diputat senyor Uta; Centre
Feminal de Cultura de Badalona;
diputat senyor Traba': ComissiO
de propietaris de Barcelona; Comissid de l'Ajuntament de San t
F eliu de Llobregat; senyor Benet
Cordomi, president de l'AssociaCid Euterpense dels Cors de Claver; comandant Manuel Martínez; senyor Casanoves, president
del Parlament de Catalunya; el
diputa t senyor Josep Companys;
ex-conseller primer de la Generelitat senyor Sattlaló; diputat
senyor Mora anda una Comissio
de la Federad() de Sindicats de
Sabadell; senyor Michel Galcoci,
secretan i del Consola( de higoslavia; comissari de la Generantat a Lleida. senyor Valltioriola:
el d:put al s euiy , u • vrattler.

Delegado del senyor president.
Peque el representes a l'eutcrramera de les victimes de l'aceident ferroviari ocorregut el primer de maig a 31onteada, el pre-

siden: va delegar el diputat senynr Bru i Jardi. També portava

el mateix dipufat la representad() del president del Parlament
de Catalunya.
Conselleria de Governació. —
Abir al migdia, en rehre eta periodistes. el senyor Selves els
manifeste que a la tarda marxaria cap a Igualada un rondi
d'agents de pulida de la Brigada
Social per tal de realitzar una
informacid j depurar l'actuado
tèrbola d'uns determinats
ments d'aquella poblaciú, que
eón el ä que mantenen la perforbació constata que regna entre
la reassa obrera igunladina.

La vage de contramestres de
la Colònia Rosal, d'Olvan. —
conflicte promogut per la vaga
de braços caiguts començada
abans-d'ahir pels contramestres
de la fabrica anomenada Colònia
Rosal, d'Olran, prop de Berga.
ahir seguía si la no fa en el

mateix estat que el dia abane.
Els obrers treballaven normalmera j continuaren en vaga uns
40 contramestres atiliats a la
Societat el Radium. D'aquests en
treballen d'allres. els quals soll

suficiente per a poder preparar.
Mcdrientaniament, les feines.
Referent a aquest conflicte,
el senyor Selves va dir que havia
repetit la denúncia al conseller
de Treball, i que havia sortit cap
a aquella poblad() un delegat del
dit conseller per tal cEarranjar el
conflicte.
Nous hidroavions de servel regular.—Ens comuniquen els Serveis erAeronäutica de la Generalitat, que des del dia primer del
corrent mes de maig la linia
seria Barcelona-Ronia, per Marsella, ha posea en servei el; nous
bidroavions "Savoia" 66, trimo1.0rs, gire fan velocitats superiora a 200 quilbinetres per

Oficials

COMISSAEIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC

legal d'aquell dislricte fa avineta a tols ele veins que ha ih n nat (mitres (porlIIIIPS als agents
le l'autoritat municipal por tal
que eiguit i denoncindes lotee les
infraecions que observin, les
ii ha seran sancionarles atab la
mulla corresponent. La qual e0Sa
os posa a roneixement ele tots
els veins del disl dele dese per
tal que no puguin allegar ignoraneia.

* Els agente que formen
t a n t de la Brigada d'InvestigacM
Criminal delingueren ahir Alma
Maria Besmela, de nacionalitat
brasilenya, acusada per Josep
L'impost sobre Casinos 1 Cer(lt bel Whaver-li estafa t 2.000 dea. — Es la avinenl ala contrifrenes pel procediment de los brients de Eimpost sobre Gasinoe
caries.
t:ereles d'esbaelo d'aeord ami)
Pels agents d'aquesta ina- e l que dispo sa E();.deitanca corresponent,
mie queda exposat el
leixa Brigada bou delinent lambe Josep Gonzälez Martín. en el padre. al pühlic, per un terinini
prects moment que es disposava de den dies, fent-se Eadvertia robar una bicicleta a la Ronda ment que restaran fermes i conde Sant Pero. Confessà que pra sentides les inscripeions que no
autor de mulle nitres robatoris. sigui]] reelaniatles M'Are de l'eslambe de hicieletes, les pulla mental lerlititti.
venia a un individu del gua t
Avis a uns propietario. — Com
sap altra cosa sind que s'aromo,- que s'In/ de proci:dir C l'empena Jordi.
drat da niuul forinigó del carrer
* A la Comissaria General de les Àguiles, eplre Cien Coil'Ordre Pnblic cha rebut una herla i cfacord ¡urda el
comunicaciö en la qual s'ordena que estableixen les disposicions
que per ballet, estal desunid:a, el municipals vigente es prevé els
diari de Madrid "El Trabajo", os propielaris de finques d'aquell
procedeixi a. la seva recollida tan earrer per lal que hi realitzin les
obres que calgtiin, i a les Einbon punt arribi a Barcelona.
preses de servels públies i a tots
* Ahij. el comissari general els que desitgin executar obres
d'Ordre Públic va dir als perio- a la via pública. per tal que trasdistes que 31 u era cert que en la lladin Cha serveis a les 5c.ravies,
eontereneta que va celebrar mol) comeneant les obres dintre dele
el president de la Generalitat quitize dies segrients a aquesta
s'imanes tractat del Reglament notificacid, passats els quals i
del Coa de Nigilisucta. La con- practicada la nova pavimentado
versa va versar sobre altres as- ito seran concedits permisos per
sumptes. els quals. però, 1 1 0 le- a l'obertura de rases en aquella
nien ros a veure en absolut amb via fins quo hagin transcorregut
el dit Reglament
dos any; de Eacabainent de la
TainbA va dir que havia vist pavimentacid.
ainb disgust la nota publicada
Concurs per al subministraper alguns diaria referent al ment d'articles.-1.:1 ofieo neure de tir celebrat entre els cial de la Generatitat de Catagent i guàrdies. estranyant-se lunya corresponent al dia 30
que llagues estat publicada, por il'abril darrer publie:i les bases
quant el coneurs encara no estit del comience de subministrainent
im ahnt.
de roba per a nlavantals. t'apene,
Acaba dieta que des de dila espardenyes i inolxilles que 1:1111no se celebraran les vengues" de n iltleix Eequip dels nois i notes
tir al Poligon de la barriada de que integraran les colònies esha Salut.
colare del propvinent estiu.
Les bases de referbnria 1
model de proposta seran faciliDELEGACIO ESPECIAL DEL tals de les once del !naif a la
una de la tarda a los (Mientes de
GOVERN DE LA REPUBLICA Colbnies
Eseolars, installades al
A CATALUNYA
Palau de Belles Arts.
El termini de presentad() de
Per la Delegurió especial del propostes acabará el dia 15 del
estat
Govern de la República han
corrent.
expulsats del territori nacional
Plccs de proposició. — Al Neei següents individus. consideEAjunrats com a indesitja b l e s: Nicolau gocia( de Centüilliris de
de
Jonescu, Nicolau Romanesom lanient de Barcelona, haixos
Johan Aleen i Just Nober An- la Casa de la Ciulal, s'adinelran.
lins al dia 12 de l'actual, de del'
derson.
a ‚holze del mati dels dies feiners.
pe oposicions per a optar al con-urs de subministrament de IleAJUNTAMENT
lres de metal l necessàries per a
Avis als veïns del districte la installacid deis reto', en endese. — Ell vista de la manea lata a Is diversos Cemout¡e¡s, ¡
tic otra que tellert molts veins un nitre per al subminislrament
del itistriele dese e» el recte de plagues de ferro esinaltat per
emnpliment de les Ordenances a eanviar els retols, pos:mi-los
on calalú, als diferents Comenmuniripals, pe i que es refereix
les qiiestion.s de l'ariete r sani- tiris de la ciulat. sempre amb
tari, tals com espolsar catites. subjecció als pressupostos i deestendre robes, deixar d'esconi- lalls que fins a aquella data estaran Oxpbsals a l'esmentat Nebrar i regar les plantes
des als baleons, el conseller de- goda!.

hora.
La sortida de Barcelona td lloc
tots els dilluns, dimecres i divendres, a un quarl d'una de la
tarda, per tal d'arribar a Marsella a un quart de quatre e
Ahir acaba el desestorament de les
Roma a dos quarts de vuit.
dependincies de l'Audiencia. Avui seLes arribades eón els dimarts, ran represes les vistes a les sales dels
eiwis i dissabtes, a tres quarts 'fribunals civils i criminals.
d'una de la tarda.

Tramnals î jutjats

I.'Exposicló Internacional d'AVARIA
— tla tornat de Ginebra
el Cap deis Serveis d'Aeronautica
Al seu domicili del carrer de Ca.
de la Generalitat, senyor Canu- lahria fou detingut abir Gaspar Cuides. que hi anä, invitat per l'Aeri rada Canela, el qual volia agredir
Club de Suïssa, per tal de visitar ami una camella de barber la seva
l'Exposició Internacional d'Avia- dona. anomenada Maria Colnmer. El
marit passà a la presó, a disposició
d() eltsport 1 Turisme.
Acompanyat del pilot aviador del Jutjat corresponent.
Atiiiá Gómez i altres individus
Seneor Carreres han efectuat el
viatge ara) l'avió dels Serveis. que vinen amb cll cn una casa de
dispeses
del carrer de Villarroel deEls 700 quilhmet res del trajecte.
alrir si Jutjat de guardia
en vol direete, foren coberts, a nunciaren
kin rellogat seu que va marxar de
Tallada, en 3 hoces 33 minuts, i la casa emportant-st'n tot el que
a la tornada, en 3 Mires 30 mi- hi havia a dins de les malees i dels
nuts.
armaris propietat dels dispcsers.
•
Ilan estat rebudes a les seDe contingente. — La Junta
cretaries respectives del; Jutjat y de
reguladora de contingents
primera
instancia les credencials dels
fruites i verthires, ha distribuit
nona jutges, procuradors municipals
el cupus corresponent a la prii els seus suplents. La major part
mera deserta de maig, de certifi- iraquests ¡bous magia/rata han con,cacions fitopatológiques per les plimentat tots els j utges de Primera
expedieions a Fren ça de l'imites in stincia dels jutiate respectius. lia
I verdures sottneses a contin- pres possessió del Jutjat municipal
número sis el senyor Emilià Vilalta
gent, de la següent forma:
Barcelona, 49.000 quilos de
friliiis ¡ 800.000 quilos de veragents de Policia que P res
dures.
de--tensrvialdgcóePort
Girona, 20.000 quilos de ver- tingueren ahir Rall2C/I) 1 . 010 i Tormo,
el tmal portara (lamia seu una quaneures.
',leida, 40.000 quilos de v e r- titat de fiascos.; que se nublosa que
contenien substancies tóxiques. Els
?Jures.
Tarragona, 40.000 quilos de dits flascons pasearen al Laboratori
municipal per tal d'analitzar el sen
verdores.
contingut. Ramos Polo fou pnsat
Els interessats podran remitir disposiciO del Jutjat nd mero setze.
ele nerlificate corresponents, des
.dr El dia deu de desembre foren
del dia 8 del mes corrent, a les
misiles a Felipa Millas unes joies.
Seerions agronkniques.
La Junta reguladora prega als A hin al mati, cii passar per tin rptiosc
se'n venen velé un anell del, que
exportad o ra que tinguin cura de un
li traeres robar. Immediatament va
complir els requisits que per a anar a len uni iar el iet.
El propietari
l'eaportacin del mes de juny i del rlit quiosc tou condurt al Jutjai.
isegüents els meran indieats per per tal que digués on adquirí aquel!
anell.
les Seccione egronhmiques.

4. La policia va posar d'ad a la
tarda a disposició del Jutjat l'obrer
acomiadat de la Companyia de Tramsie .\lanuel Cabrea i Vaquen. perqui
en ésser detingut dimecres a la nit
com un dels suposats complicats n
el sabotatge a la cotxera dels trammies del carrer de Borrell fnu trobat
un paper a terna en el qua l hi halda
escrita els noms d'uns traniviaires.
S'Ira pogut comprovar que la Iletra
era del detingut.
Ahir a la tarda iou
Joan Figueres, que sofria una condenma de den anys. imposada riel
Tribunal d'Urgencia per haver trobat
al seu domicili del carrer Mitja de
Sant Pere una anua, diversos explositia i fármules per a construir -11e,
arran de l'Ultima vaga ini:iada peis
obrera ferroviaris.
4 • S ha posat a coneixement del
Jutjat la mort de Josep Antoni Sanluan, de vint-i-quatre anys, porter de
la casa número 29 del marren de Ballester.
Con, es recordará, va relee un ani:is
nint en el 'pal se li deia que id no
dipositava i.sno pesantes en un pal
del trantiha. al carrer d'Urgen, el
matarien. No diposità els diners, i el
dia 2 d'abril ültiln 11// dC5C . /I/Cr,I7t entra a la porteria, on era l'amenaeat,
i acose dir-li res ii engegá un tret
que el lesiona en una cama. Quan es
creia guarit, ha mort a conseqüencia
d'una em hidia pulmonar.
Al bar (lliva, del carrer de
l'Are del Teatre, la noticia va detenir
viril individua coneguts crol a professionals contra la propietat. Tumbe
riet multé la mestressa del har, perque els agente, en practicar un estorcoll, trobaren gran nombre d'objecres que suposen que procedeixen de
rohatoris. La rnestressa digne que els
objectes citats eren sena i que els
baria adquirit recentment a França,
‚dan tela alguns dies que halda arrdiat. L'amo del liar es troba actualment a la pres4, subjecte a sumari
per robatori.
* La pnlicia va posar ahir a
disposició del Jutjat els

Servei Meteorològic
de Catalunya
SITUACIO GERERAL ATMOSFERICA
D'EUROPA A LES 7 HORAS DEL D1A
4 De RAID 11:K 1034

e

Des dala PI ren•ua fIns a l'EuroPa central 1 llalla dominan pro/melena babee que produenten mol
lampe, ainb cal nurolós I platee i
algunee tempestes • Frenos, ala
Paso. Bultos, a Suiseo I a Italia.
Les pluses ntSs abundases tenen
lloc • le Lombardia I a la Toseana.
Entre Ans/aterra I Repensa ha
ballet la tentóeratur• seta els efestea del vent del 'lord, q ue correspon
al sector leed do la depressiO centrada • Alemanya.
A

/

ASTA/ DEL KKKKK
CATALUNYA. A LES VU11

Al Rosselló, a la plana de %lit 1
el Montseny le nebuleenat es Intensa I s'observen alguna. bolees, I
• la «ate del pals el cal esta c ompletament sud.
Al «mp de Tarragona I al curta
Inferior de l'Ebre ela vente eón
forte del «olor nord.
En les derreres vmt-l-quatre flores es regletraren alguna ruines
tempestuosos • lea comarques d•
Barcelona, Glrona I Llelda, arnb procipltsclons de 12 Iltree per metro
quadrat s Tremp, 10 al Tuco de
l 'Hume (Montseny) I 8 a Barcelona.
Temperatura mlnima d'aval al
Port de la Bonalgua, 4 graus sota
sera.

t Ira ooservarions del lernps
barCelOSIEL, a les set. volI a le cap
calera de la rrnnem Pa.situt

reclamats pels Jutjats ;Meseros sis
tretze, anomenats Josep Pastor i Juli
Serra i Roca.
* Enric Flores, que viu al carrer
de Valencia, número 7, va denunciar
que hallen desaparegut de casa seta
unes joies valorades en sis-centes
pes 5etes.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITOP.IN.L
Sala primera. — No te assenyalain en In.
Sala segnna. — Dos divorcie: Canme Barbera i Teixidor contra Bartonieu Seres i Serenas: Joan Casannves contra Joana Si anal cc.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Les seccions d'aquesta Audiencia
no tenen assenya:anients.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Aide i u di c is a les den. — Accident
del ceban: Alexandre San ,105i C011tra Indüstries Metallargiques i Unió
Industrial Metal/úrgica. Reclatnaci,',
de salaria: Canse Pone contra Martí Culine i esposa.
Judicis a dos quanta d'onze. — Reclamació de salaría: Maria Queralt
contra Enric Seguí.
A tres quarts d'onze. — RecIamacié, de salarie: Francesc Soler contra
irre Piulate.
Alea onze. — Accident dcl treball:
Jonep Rabos contra / osen Palau.
A un quart de dotze. — Reclama.
riri de salaris: _loseta Guitard contra
Casa Libre, S. A.

ANUNCIS JUDICIALS
E DICTO
En virtud de lo dispuesto por el se-

fior Juez de primera instancia del Juzgado Nfauvre, Tres (antes Distrito del
Ilnepitalt, de esta ciudad, por providencia de treinta de abril Ultimo, dictada
en autos de juicio de divorcio por causa justa promovidos por D.' Maria del
Carmen Alonso Guirado, representada
por el Procurador D. Vicente 3lonforte, contra cl esposo de la primera. don
Juan Amare GOrniz; pir el presente
edicto se cita y emplaza en forma a
dicho demandado don Juan Arnate Gemir, cuyo actual paradero re ignora.
para que comparezca y conteste a dicha
demanda, y proponga, co su caso. re,onvención, en el térniino de veinte
días, contados n leude el siguiente al de
la publicación de este edicto en los periódicos oficiales, y bajo apercibimiento. si IV/ compareciere, de tramitar Cl
juicio en su rebeldía y pararle los denels perjuicios a que en derecho hubiera lugar. — Barcelona, cinco de mayo
de mil novecientos treinta y cuatro. —
Ic h Seci-etarin — José Pastor.

E DICTO
l'or el presente que se expide en emirpliMento de In dispuesto en providencia del dia de hoy, dictada por el señor
Juez de 1.' Instancia del Juzgado mimen, entro de esta ciudad, en méritos
de los autos sobre juicio declarativo de
menor ruantia proMovidos por don José Maria Zavala, contra los ignorados
herederos, sucesores o herencia >acente n te doña Arrecia Earell Prunes,
ignorado paradero, que se siguen ante
dicho Juzgado y Secretaria del infrascrito, se cita por primera ven a los indicados demandados, a fin de que el día
catorce del actual a las ilier y media,
comparezcan ante ilich,,s Juzgarlo y Seeretaria, sitos en el Palacio de Justicia,
con el fin de absolver bajo juramento
indeci s orio las posiciones que SC
fo rmillen y sean declaradas pertinentes.
apercibidos que de no verifican" les parara el perjuicio a que co derecho hubiere Mear.
Barcelona tres de mayo de mil novteientns treinta y cuatro.
El Soorrtnri., Judicial
Firma ilegible

Llegiu cada dijous

MIRADOR

Cursos i Confer&-wies
COL.LEGI PERICIAL

MERCANTIL
-Conferencia del Sr. Josep Estragué&
Al salA d'artes del Foment del

Treball Nacional va tenir lItan Eanunciada conferencia del sensor Josep
Estraguis. sobre el tema "La gran
empresa davant la crisi".
Ocuparen Iln e a la presidencia els
senvors Eidix Escales, president
la Cambra de Comerç: Grial 1:d'alfil,
r 11 cCrICCSCII:SCÍ A del Foment del 'irrhalt Nac;ottal, m Crol'Torres, Mascort, Gener, Baile i Uncir i Candegovern fiel Colvila, del Consell
legi Pericial Mereantil.
En cnmenear la seca cbssertació,
fa remarcar el cnnierenciant que les
vicissituds del capitalisme a través
de la crisi aetual a'han imposat com
a tema d'estudi i d'observacin d'eronemi jsjes j d'homes de govern. Resultat d'aquest estudi es libundan•
tissiMa hibliografia formada en ele
darrers anys. F.xamina les causes que
han motivat la preferencia sentida
per aquest tema i defineix la gran
empre s a com Feix del capitalisme
modem. Els mals que sofre :x el capitalisine repercuteixen intensament
sobre la gran empresa, que n'és l'expressin mis tipica.
Estableix a continuació un parallelisme entre el capitalieme antic i
el capitaliame modern. El capitalisme
:fluir, que és el que Europa baca
conegut fina a lora, es caracteritzava
pel predornini dele capitals personal:7,
iarsiliars sobre els capitals anj,nime ei collectirre. El capitalisme antic entava iniegrat per una multitud
de betunes i d'empreses independents
la seca base preponderant era be'
halad. Com que aquest eapitalisine
arriscava en els negocie la seva pro.
pla fortuna, era denperit conservador
i moderat en les veces concepcions.
Parla deapris el conferenciant de
l'origen del nnu capitalinme, recollint
les teories de Luden Rornier, que el
fa derivar dels palitos de civilirzaciO
inve. En aquents darrers aparegué el
capitalisme especulatiu. per oposició
al capitalisme d'estalvi, deis
pobles europens. Descriu les preocupacions del capitalisrne especulatm.
dorninat per grane ambicione i per
un afany iinmoderat de guany.
La guerra. digne el conierenciant,
va alterar profundament la posició de
les dues formes de capitalisme. El
capital bancari, concentrat i anenim,
propi del; països joven . e s va entes
-dreaEuop,qnstderé
de 1918 va haver de recórrer a! suport d'América per a refer-se. Europa es va "americanitzar - econemicament i va adoptar els ntateixos
mètodes de producció, de finaneament i d'especulacin que destinaren
a Valtre costat VAtlämic. En
ac,aesta situació la gent va perdre el
cap amb iacilitat. Prestamistes
prentataris van obliclar la responsabilitat del r.sc i ei sentit de la mesura. La banca, que manejava els
capitais anónims, tu ier una aliança
atub la técnica, i totes daca juntes es
llançaren a creacions grandioses. que
Romier qualifica de gegantisme industrial, ja que el basquee era remunerar en proporció dels seus pres.
tecs i l'enginyer en proporciä de les
seves construccions. En aquesta formidable etapa ascendent del neocapitalisrne, l'arrencada no para iinn
a arribar al mozuela de l'eclosió
la cris:.
Descrivi el senyor Estraguis les
con,equencies fatals que la crisi ha
tingut per a la gran empresa. Crida
especialment laten..6 sobre la fall:da de la rentabilitat dele grana ne.
gneis. la formidable depreciació de
les acciona industrials, la paralització
brutal de les iniciatives, le mortalitat
anormal entre les graos ernpreses i
la ireqüencia ando que ;han produit
accidente. , que han modiiicat la contextura financera de moltes societat,
poderoses. Fa remarcar que les paraules reorganització, reconstrucció,
"renilouement - , "sauvetage - , reajus_
tatuen:, aplicades a les grans empreses Iran esdevingut expressions conrents de! temps de crisi.
Examinà després el conierenciant
les canses que han portat la gran cmpresa a la sera actual decadencia, eslablint una classificació entre causes
imputables a Fevolució eco:tí:n/2k°social i causes imputables a la mateisa gran empresa. Referint-se a les
primeres. fa remarcar l'evoluciO de
l'economia internacional de l'avantguerra cap a economies fragmentaries, el creixent intervencionisme de
l'Estat i ele entrebancs de la política
socialitzant.
Entre les causes imputables a la
mateixa gran empresa, assenyala la
aupercapitalització, que havia acumulat carregues financeres excessives
damunt les espatlles de les grane societats; els excesnos de l'especulació,
reflectits en els abusos de constitució
de remuneració dels promotors, aixi
con' en les manipulacions en el mercat i l'afeblinient dels principis
reis en la concluecie del, gran; negocio. Descriu la gran empresa com a
eamp tracci ,i de poderoses
ti Ilis financeres fa una distinció entre el profit en cl capitalisme classie
i cii el neocapitalisme, citant l'afirmacit'n de Pirou en el seu Ilibre recent " L a c ris':lun capitalieme - .. que
"els veritables beneficiaria del inecanImstlic capitali SI a en nora actual sOn
els conveliera i no els accionistes".
Einalment posa de retire els perills
une representa l'extensiO desmesurada d'interesins concentrats en la gran
empresa, que fa que quan aquesta es
troha arnb dificultar, calgui recorrer
al supon de l'Estat, eh qual posa en
accin una serie de recursos i art:ficis que cons:itneixen un obstacle al
itnture joc de les sanciona económiques i fina :recrea.
L'ambrent en que ella trobat enrotilada la gran empresa en aquest,
harren a.e.yo de crisi ha provocat una
ensorrada del credit, que és la seva

base de sustentació. S'iran invertit els
termes en retar-ir; amb els temps de
la prosperitat, i la gran empresa s'ha
trnbat maneada no sois de mitjans
d'expansin, sin') arllure dels indispensable, de conservació.
Després de preguntar-se si es poden trobar cocara reineis per a vigo.
rimar la gran empresa, per a COMhatre els (actora de descomposició
que avui treballen per anihilar-la,
conferenciant afirma que l'economia
dirigida no pot esser una solució.
Tampoc cal putear massa en ele
recursos antics, com ei maquinisme,
cl ta)lorisrne, la sminlardització,
raeionalització, que tan poderosament
han contribuït a U-impasse" actual.
Els reineis contra la descomposició
de la gran empresa—acaba diem el
senyor Estragues — so's poden ¡ro.
bar-se en un sanejament financer i
moral, que proporcioni els capitals
a les ponsibilitats de rendhnent i que
doni a la gestió deis capdals collectius el mateix sentit de responeabilitat i de netedat que havia tingut
abans la gest:ö dels capitals indietduals. Tot això unit amb Vestabliment de normes rigoroses de centro'.
susceptibles de tornar a l'entalvi la
confiança perduda, i amb la limitació
que s'imposa de les ambiciona dels
promotors de negocio, la gran empresa podrá continuar encara la missiti que té assignada en el món modem, com Ull dels primera factors de'.
progre:. ecnnómic.
Fou molt aplaudit i felicitar.
COL.LEGI DE COMPTADORS
JURATS DE CATALUNYA
Conferencia del senyor A/exandre
Gallard i Folch
Com a inaugurad , del cicle
conferencies planejat pe/ C. de C
J. de C., va donar la sera anunciada
conferencia seine "Política social
politica económica" el senyor Alexandre Gallard i Folch.
Un cop el pre s ident del Collegi.
senyor Rossend Alvarez Arbiol, bague expressat e! propósit cultural del
Collegi en organitzar el curs de con-

ferencies que inaugurava, el senyor
Gallard va començar lent notar l'existencia d'una suposada antjnärnia
entre una política económica raonable i una política social valentament
reformadora. A n senyali la convenien,
ca de superar aquesta suposada ant:nimia i establi el carril a seguir per
aronseguir-ho, Examina la posició
doctrinal de les diferente escote; eco.
nómiques en relació arnh la reforma
social. Analitza les reformes socials
realitzades fino ara a Espanya, en
les qua13 s'Ira prescindit de tot criteri económic, i feu ressaltar que
aquest defecte sei solament ha estat
la causa que elles agreugessin
necessáriamen. la crisi econiami a
sino que fossin inefkaces per a min.
var la CriSi social. Acaba patrocinant
una politice integral, a la vegada que
socia; i económica.
El senyor Gallard fou escoltat amb
la máxima atendió, i en Lnalitzar la
scva test va ésser molt aplaudit.

PER A AVUI
London

Club (Ronda de Sant Pere,

441.— A les 1945, conferencia •m'a
projeccions a canee del senyor Josep
Rovira i Mas , tradurda a l'anees per
NEns Camiile Reis , , amb el tema
"Middle Age Altar Seroens-.
Associació d'Idealistes Präcties
(Santa Arma, 28, primer).— A les in.
conferencia per J. Giró i Ortega. Tema: “Conornisine-.
Ateneu Republicà Catalä (Baix
Sant Pece, 421.—A le; 22, corderZa-

da per Josep A. Traba'. Tema: "Confusionisme entorn de la democracia;
necessitat d'una transformació eco:piro:ea de l'Estat-.
Centre Republicà d'Esquerra de
Vallcarca iRepúbllca Argentina. 136.
bis).— A les 22, conferencia pel se.
nyoir Antoni Oliva osbre "Les Ceo.
peratives. el Mutualisme i els par.
tits d'Esquerra".
Unió Socialista de Cacalunya.—A
les 22. a testar g e de la Unió Son:a.
lis:a de Catalunya, cFstricte vur
(Mantrnany. 24), donara una contérència pública el senyor Sebastià Alberleh. sobre el tema "L'Esperanto
com a secona parla dels pobles

L'Aethritat Política
pació Aragonesa Jcaqum Cosl,
vii. una salutació fraternal, per :. •
de la premsa local i per ofici, a t:les
A. C. R. DE LA BARCELONETA les entitats aragoneses i centres regionals d'aquesta capital.
El Nucli Ferneni d'Acció Catalana
de la Rarceloneta celebrará denla,
diurnenge, una visita colleetiva a la
Caca de Maternitat. Lloc de reunió:
a don quarts de den del mati. a res- Cz.:71.1
tatge social.
t u u

Amo Catalana Republicana

ti I. I u

Esquerra Republicana de Catalunya
Denla, diumen g e. el Consell Direetiu del Casal d'Esquerra Estat Cauta
de Gracia. a dos esmera rronze del
mati, vieitarä la tumba de Francesc
Macià i ii ofrenarà un ramell de lloro,
En prega la maxima puntualitat als
sncis i iarnil:ars que vidouin assistir-hi.
"Partido Sindicalista"
Amb motiu de la inau guració del
seu local social, Unió, 7. segon pis,

avni, dissabte, dia 5 , a lee deu de
la nit i en aqueet mateix local, donara una conferincia el senyor Angel
Pestaña, president de: Comité Nacional: el tema de la dita conferencia
sera: "Finalidad del Partido Sindicalista".
Unió Socialista de Catalunya
La secció Barcelona Centre de la
Socialista rle Catalunya convoca tots el; afiliats a la reunió extraordinaria que tindrä iloc avui, dissabte, a les deu de la nit. al local social,
carrer 1 de Mai g. 7. Casa del Folie.
Agrupació Aragonesa
"Joaquim Costa"
Ilavent-se a2rovat tIc estani: , de
l'entitat Agrupació Joaquini Costa
I d conseller de GoiernaciO de la
Generalitat de Catalunya, la dita
.Agrupació s'Ira reunit en as,emblea.
La nieva de constitucin per a nomeIran els careces de Junta Directiva
queda constituida en la forma següent: President, Juli Lapnente: vicepresident, Félix Ballester: secretari,
ilired Bergua: vice-secretari. Josep
Cañete; tresorer, Frederic Zafont:
comptador. Salustiä Norriegai hibtiotecari, Agapit Zar; vocal primer.
Joan Cortes; vocal segon, M. Prez
Jordan; vocal tercer, Rafael lepes;
vocal quart, Angel Garcia. Aixi que
queda constituida la Junta de l'Aun-

LL t u

- Ahir al inati, ij carrer de Bolivar, l'auto núm. 24407 B atropella
Josep Martell i Grau, de 52 anys, í
ti produi diverses lesions i contusions
a la rnà i al pit, de les quals fou carat al Dispeneari de Sant Gervasi.
— Al carrer de Rosselló un carro
atropella Joaquim Casta i Ribes.
5 anys, i ii produi diverses lesions.
de les quals fou coral al Dispensari
de Sant .Marti.
— Ahir, a darrera hora de la sir,
esclatà una caldera als magatzeirs
d'asfalt que el senyor Josep Orrio:s
i Roca te installa:s al Pas s atge Snladrigues, niss. 3. L'explosió, que vt
cansar gran alarma a; veinat, no pr,sdui de sgracies personals.
— Al sen dornicili del cartee de
Sant Vicenç, :o, va intentar suicidar-se engegant-se un tres al poli
dret, el xofer Francesc Siena i Rot.ritt, de 25 anys. El suicida, desprCe
d'haver estat assistit al Dispensad del
carrer de Sepúlveda, pasea en greu
.estat a l'Hospital Clinic. La mate de
Plena digné que e! seu fi!i hacia tornar al szu domicili a les guatee de
!a matinarla i eme suposava que hav:a
pres tan extrema resolució degut a
contrarietats en l'oiici a que es deatea.

ARMUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Ristre, 3 C l I a 131.
Joventut Socialista de Barcelona,—
Rambla de Santa Mónica. 29, segon.
(Oberta al ptiblic tots els dies feiners,
de set a nou de la nit Diumenges,
d'onze a una del sutil
Academia de Ciencies i Arts. —
Rambla dels Estudia, a, pral.
Academia Catalana de Selles Arm
de Sant Jordi. — Casa Llotja (de
nou a una). Especial d'Art i Arqueologia.
Academia de Medicina i Cirurgia.—
Carme, 4.5•
11:11•BUIVEZIlleMnPoMartella

1. 1, 11CLEK IA CA TAL eru
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Amb motiu del desè aniversari de la
fundació de la LLIBRERIA CATALONJA, °ferial a tots els nostres
clients obres dels millors autors catalans d'un valor igual a la meitat de
llur compra a/ comptat.
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Diseabte, 5 ae inaig de 113

14.44•444•04+14

carninl

Zel 5 al 15 de Maig
SASA
RDELL
presenta le§darreres novetats per a estiu'en-.
Candes, Corbates, Pijames
preus . molt interessants
per a ter més egredeble l visitjobsequierem tots els
compradors d' aquests articles emb prectics presents,
ere s_.ng,

tls "recomanem la
nostra'seccla de

_ -tompra superlotaets.
-

Camiseria a mida

ObseriuD4:nna.-Ixt606o.

corbeta,. dibuno& de
'Jarrero n °retal:
El seu valor 3 peatetea

atesa per personal
competent t especialitsat:

Compra superior a

Pts. 25

Obsequi de dos parda
rruljorte -MOLFOR T •5
111. color. negre o Nenc .
o bE un paren de mdges
"EVA - . seda argimal amb
colora d'allIme moda

CASA VILARDELL
e

Via Laielaña.: 49 i* 3 1:
Hospital. 36 i 38; Fordanella. 17: Salmeron. 17;
Nou de . la Rambla, 8:
i Riera 13aixo, 26
,Corme.

Compra superior a Pta. 50
Obsequi

de dos

peras

mit¡oes " MO LFORT . 5"
seda natural, color o negra.
o bi un parell de milgei
- EVA:. seda nalurat en.
colore 4' ectualitst
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