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Una notable confe
rència sobre l'atur 

forc'ós , 
El diputat a les Corts Catalanes per 

Barcelona-circumscripció, senyor Pere 
-'!estres, donà una notable conferèn
cia al Casal d'Esquerra Estat Català 
de Gràcia. 

Fou presentat l'orador al nombrós 
públic que omplia el saló pel pres!
ent del Casal, també diputat, senyor 
Bat test!nJ, el qual posà de relleu les 
qualitats polit1ques 1 d'organitzador 
del jove conferenciant. 

En mig d'una ovaci6 espontània 
s'aixecà a parlar Pere Mestres ma~ 
ntfestant que si per a uns l'actua.! cri
si econòmica és una de tantes, de ca.
ràcter cfclic que automàticament s'ar
rangen, per altres té la. particularitat 
de produlr una pertorbao!ó ! trans
fOl'moo16 profunda. de la vida econò
mica. 

Estudià aquestes dues ¡)oaicions 1 
féu un ràpid~ comentari sobre els sis
temes emprats des de 1918 pelS prin
cipals Estats contra l'atur forçós. 

Indicà el criteri 1 desig del Govern 
de catalunya, ja en el pla de resol
dre aquest problema tan greu, por
tant al Parlament el projecte de l'Ins
titut contra l'atur forçós, a punt 
d'a.provar-se, 1 del qual en féu un me_ 
rescut elogi. 

El conferenciant, senyor Pere Mes
tres, fou molt aplaudit. 

NOTICIARI 
S'assabenta a tots els associats del 

centre Autonomista de Dependents 
del COmerç 1 de la Indústria que la 
8eccló Permanent d'Organització 1 
Treball celebrarà el dia 26 de l'actual 
la Junta General extraordinària per a 
la diEcuss16 1 aprovació del nou Re
g1a.ment. 

També es recorda. que, per acord de 
la darrera Junta General extraordi-I 
nAria, les esmenes que es vulguin pre
sentar per a ésser introduïdes - a cri
teri de la Ponència redactora del Re
glament - en el text a aprovar hau
ran de lliurar-se a les oficines de la. 
secci6 tot el més tard _ el dia 23, 
a les onze de la vetlla. P~ada aques
ta hora no s'admetrà cap més esmena. 

A les oficines de la Secció hi ha a 
disposició de tots els assoCiats excm
plors del text que la Junta Directiva 
presenta a la General per a la .teva 
aprovació, 

L'hora de celebració de la Junta Ge_ 
neral extraordinària serà, a les deu, 
de primera convocatòria l, a dos quarts 
d 'onze, de regona. 
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¡¡CONQUESTA 
CATALANA!! 

Via Layetana, 29 
Telèfon 24101 

BARCELONA 

IBERIA 
la màq~ina d'escriure 

nacional 
~o nacionalitzada! 

Un producte meravellós, 

veritablement 

català, 
sense subterfugis 

Comprant-la 
protegireu I a 
vertadera indús
tria nacional 

Any ill. - Núm. 4~8 -FESTA DE COM. 
PANYONIA 

Conegut qe tots és el prestigi ettl 
xent de l'associació Mútua Industrl~ 
1 Comercial, de Barcelona, la Inarlt. 
ascensional de la qual compta. amb 
tants èxits com empreses escomet. 

Seguint un costum ja tl'ad1e1anal 
entre els oomponents de la M-ú.tua. 
el diumenge anaren a la. Platja de 
S'Aga.ró el president de la M. 1. e 
senyor Pujol, acompanyat dels senYO~ 
Amat, Freixes, Bloch, Batlle 1 CEnt 
clnquQl1ta mutual1stes més, els qUal! 
s'aplegaren entorn d'una !>en sel'V!da 
taula, al Monumental Hotel de S'Aga~ 
ró, avantatjocament conegut de tota 
els que freqüenten aquell deliciós Pa .. 
ratge. 

Aquesta ~esta, com diem. hom .. 
celebra tots els anys, per tal de :pa.. 
lesar el goig naturalissim que els lnu .. 
tua11stes senten davant el desenvOlu .. 
pament més què satisfactori de lEa 
seves activitats, reflectides avui, ultra 
la Mútua Industrial i COmel'C1al Prò .. 
piament dita, per les 8eV&s filials d~l 
ram de vidres 1 cristalls i d'a.cciden4, 

L'àpat, exquisidament servit, Va du .. 
rar fins -a primeres hores de Ja. taI'<la, 
en nlig d'un ambient cord1alisshn 1 
optimista. A les quatre, diversos au .. 
tocars i automòbils particula.rs :rertl .. 
tuiren els excursionistes a Barcelona, 

. enduent-se tots ells un gratiss1m l'e. 

cord de la. festa 1 uns vehements de .. 
sigs de tornar-hi l'any que ve. c_ 

UNIVERSITAT 
ALS ALUMNES LLIURES DI 
L'EN.SENYANÇA D'APARE
LLADORS 

Els a.1umnes oficials acordaren, en 
reunió del 17 d'aquest mes, continuar 
indefinidament la vaga i perdre l'exa .. 
men de maig, i el curs ' sl és precis, sl 
no se'ns fa Justfc1a, a.provant un pro. 
jeete de llei digne dels estudis que curo 
sem. 

Per ésser de profit mutu, els nos. 
tres esforços i sacrificis, els alumnes 
oficials, esperen que els seus com. 
panys, els alumnes lllures, s'uniran a 
ia protesta 1 no es presentaran a exà. 
mens fins 1 tant no s'arregli favorable
ment la nostra qüestió. 

No deixeu d'assistir a la reunió que 
per tal fi se celet)rrurà un dels primers 
dies de la pr~pera,~map.9y, . ¡ .... 

.. ............... -....... . CONFERENCIES tES COMARQUES 

Els alumnes de forja aro 
tística de l'Escola del 

Treball, a Sitges 

~ 
Diumenge els alumnes de ]a. Secció 

" • FI RA DE BAni(/. ELONA .ò, El pròxim diious, elia 25, a ~s SAMPEllOR de Forja Artistica Catalana de l'Es-
Avui, dimarts, a les deu de la vet.' • t<I l'estatge de la Jo •• ntut Cultural I cola del Treball anaren co. rporatlv,-vuit de la vetlla í organitzat per l' .Ate_ A 

lla. el professor senyor Jaume M1ra- I t i (Al el S t P Republi-na tingué lloc una conIe- ment a Sitges, acompanyats pel seu El C mitè anit dor de Fira de neu Po y echn C1./.m t e an erel ...... v1tlles comença. el seu curset de Mar- o org za . . professor, el mestre forjador Grau 1 
xisme a l'Ateneu Enciclopèdic POPU- I' Baroelona està molt satisfet pel gran núm. 27, pral.) tindrà lloc una con- .rèncl& a càrrec del notable publicista AIe tal d 1s1t l "Cau 
lar (Carme. 30). Aquesta pr1mera lli- nombre d'expositors que han respost ferència pública sobre el tema El pro- 1 escriptor Ell Lluís Capdevila, el qual Fe=:" per e v ar e 
90. que té per tema "Les lluites de a. la seva. crida. A tots dóna le:~~= blena de l'atur forçós a càrrec del tractà sobre el tema "La Repúbl1ca lA visita VA resultar altament fru. 
classes de l'antiguitat ma.nifestad~s a I cies, però pr~egu1nt Fira de~...... diputat al Parlament de Catalunya que vol el poble". tructiva. El' professor donA explica. 
través de llUites religioses", és públi- lona la seva comesa de vetllar, pels sen1Lor Joan Fron;osà. En un magnific parlament recordà clons utillssimes i els deixebles trt
ca. Per a les altres, ca1Qrà inscriure's. interessos de tots aquests exposlto~s, ••• Avui, dimarts, a dos quarts de les lluites sofertes pels republicans fins gueren del natura.! >profitosos apunts. 
Les lliçons aniran' tenint lloc els di- que avui són socis d'ella, no en té deu de la vetlla, tindrà lloc al Casal arribar a aconseguir la República 1 els quals .seran polits! amb dest1nacló 
marts 1 divendres de cada setmana, prou amb què hagin subscrit uns I Nacionalista Sagrerenc d'Esquerra Re- que avui cal estructurar aquesta d'a- a. l'Escola. 
Ans el 30 de juny, que s'acabarà el "stands", sinó que ha de fer tots els publicana de Catalunya una conferèn. cord amb les aspiracions 1 necessitats Els expedicionaris dina.rel\ a l'Ho
curset. possibles perquè aquests "stands" si- cia a càrrec de l'escriptor í poeta Sal- 'del poble, en un sentit àmpl1ament tel Sitgas i varen tornar a Ba.rcelODa 

guiri assetjats pels compradors i per- vador Perarnau, que desenrotllarà el esquerrà. molt satisfets de la sortida 1 de )eS • • • I què realitzin una quantitat de nego- tema Les Esquerres, llum del món. El ·nombr6s I?úblic que emplenava. belleses admirades . al glorlp.s "Cau" 
cis que assegurin el treball per al pre_ l' ' ! ' I d I J nt t tributà s1ñ Avui. dJ.marts, a dos quarts de sis I sent i obrin a l'esdevenidor uns nous ... D à el' I deu de : espa osa sa a e a ove u I de Santiago Ru ,. ~l • 

de la tarda, es reunirà la Secc1,ó de horitzons comercials. la f)etlla~mel' se::.re;;'a~u:t Trueba, lu6.xarttorosa ldvaeló al conferenciant, ' , 
Ciències Exactes i Naturals de 1 Ate i ~ , Al' cap d'esport de Ll1sa.ch es 

è rocedlr· Perquè aquests compradors vinguin I del Partit Comunista ele Catalunya, ~ügà" un pat1iit de futbol entre els pri- FEM AVINENT ALS QUI' 
Ne, u Ba.roelon s per a p a a la Fira, cal obr1r-Ios el CaJlÚ, 1 això' donarà Ut14 conferència a l'Ateneu '1'0 AMETIN NOTES I OASI .. 
l elecció dels senyors que han de te I 3 !mers equips del Navarcles 1 Santpedor. ....a" 

, - està, en part, a mans dels expositors, Enciçlopèdtc Popular <C'trme, O) so· iAcabà ' amb la victòria. del Sampedor TII..LES PREGADES QUE, PE-
n!r càrrec durant lexercle! .ae 1933 als quals es prega , que comptin el. ~re el tema Ei fe!xlsme. GCT AL TREBALL QUE SUo 
a 1934. '.¡ nombre dels seus clients i 'dels se'us L'acte forma part de la campanya per 1 gol a O. " POSA LA TRADUCCJO D'O .. 

• • • . l' . a.m.ics residents a més de cent qul1ò- antifeixista que amb un èxit, complet RIGINALS. NO EN PUBLICA· 

I metres de Barcelona per a remetre'ls ve desenrotllant aquella enhtat. , L'ACTE CONTRA LA GUER- REM CAP QUE NO VING UI 
L'Agrupació Artística del Sindicat de una tarja de reduoc!6 de preu de'· RA CELEBRAT A VALLS, ESCRITA EN CATALA 

~ ••• Avui, dimarts, a les sis de la ... 
I.Ietges de Ca.talunya convida a tots ! bitllets de ferrocarrU (50 per 100 de- tarda, el professor de l'Escola Normal OBTlNGUE UN GRAN EXlT 
els metges assocla.ts i llurs familiars duïts els impostos). Aquestes targes de la Generalitat, senyor Joan Roura, 
a l'excursió organitzada ~ al vinent seran lliurades gratúïtament als ex- continuara el cur" monogràgic que 80-
di~ 15 de juny al monestir de Sant positors a les Oficines de Fira de Bar- bre Formes de vida i educació ve do-
Ougat, esglésies romàniques de Ter- celona <Trafalgar, l, pral .) . nant al Seminari de Pedagogia. 
rassa, Cau Ferrat i Ma.ricel. Dinar al Entrades de la Fira. - A primers de El dimarts de Iq pròxima setmana, 
restaurant de la piscina de. Terrama.r, la pròXima. setmana., els senyors ex- dia 30, continuarà el curs. 
de Sitges. Preu, tot compres: 26 pes- pos1tors podran demanar a les Ofici-
sates per persona. Sortida del Casal nes de la FIra. les targes a meitat de ••• El pròxim divendres, dia 26, a 
a d06 quarts de nou del maU en au- al li ts ' I d'" les set del vespre, el doctor August , preuper scen ,en esconlClOns '. 'i I F I 
toca.rs. Inscripcions fins el dia 5 de tà I p, 'l Sunyer, catedrnt e de a acu-

reglamen res. t telM di' el ' f juny al Casal del Metge <Vis. !.aieta- a e e ema, onara una con e-
na, :1). NOUS EXPOSITORS rència pública a la Universitat sobre 

• • • La Biologia. Aquesta conferència està Radio Lot. E. Rifà ! Anglada, Pas
organitzada pel Seminari de pedaga-

El gran comte de Keyserllng, que se1g de la República, 17. Ràdio. gia i forma part dels cursos de Cul-
carles Soldevila. fa dos dies invocava, Frlgldaire. E. Rifà 1 AngIada, Pas- tura fonamental. 
tindrà n~vament una actualitat el selg de la República, 17. Neveres elèc-
pròxim dissabte, dia 27, a la Llibreria I triques 1 instaBacions frlgoriflques. ... Demà, dimecres, a dos quarts 
Catalònia, on el doctor Joan Estel- Pau Clols, All-Bey, 138. Curtits. de deu de la vetlla, tindrà lloc a La 
rclh dedicarà unes paraules al seu I Beya, Provença, 299-301. Perfume- Flor de Maig (Muntanya, 62) una con
amic de Formentar amb motiu de la ria i artlèles de perruqueria. ferència pública a càrrec de Ricard 
quarta oonferèncla del cicle organit- COdina 1 Oliva, València. 211. Artl- Fornells, que desenrotllarà el tema La 
;jat per L'Ocell de Paper, en la qual cle1 de viatge 1 marroquineria.. guerra 1 les seves conseqüències. 
('} nostre company en la premsa, Ce- FiU de Magi Mollfulleda, Arenys de I ... El pròxim divendres, a les vuit 
ct!t Gasòliba, dissertarà sobre el tema Mar. Callsay i licors. del vespre, l'escriptora Aurora Ber
"f!::,-pigolada en un camp de Keyser-! J. Millat, Muntaner, 83. Neveres 1 trana donarà a l'Ateneu E,nciclopèdic 
li ng (Nord-Amèrica alliberada)". L'ac. I refrigerants, Popular (Carme, 30) la p"mera con
te començarà a un quart de vuit en l Josep MoreU, Avinguda Gaudi, 99. f erèncta del curset organitZ4t per la 
L,unt del vespre. Decoració, Secció de Literatura i BeUes Arts 30-

• Al Cinema de Valls ha tingut lloc 
l'acte anunciat contn. la guerra. La 
concurrència. fou tan nombrosa, que 
molt públic no pogué entrar, malgrat 
la gran cabuda. del local. Els oradors 
Didac Abad, ADgela Graupera, Albert 
Ca.rsé, Josep Robusté 1 Bertran de 
Quintana, del ComItè Català contra 
la guerra, han estat xardorosament 
aplaudits. 

COOPERATIVA AGRICOLA, 

A SANT ANTONI DE VILA-
MAJOR 

Ha. estat convocada per a dijous vi
nent, a l€s dues de la tarda, una re
unió de pagesos i recriadors de bestiar 
de les nostres contrades, per ta.! de 
constituir una Cooperativa. 

bre Geografia humana, versant el tema 
d'aquesta primera lUç6 "obre Geogra
fta 1 etnografia de les illes de la Po
linèsia. La conferència serà iNustra
da amb projeccions, 

Centre Catalanista 
d'Esquerra 

El! Oem... Catalanista d'Esquerra 
(Rarnbja de éa.ta1unya., 6, pra1.), assa· 
benta ' els seus ' socis en particular I 
tots els .militants d'Esquerra Repu' 
blicana de C~talunya en general, el 
seu propòsit de celebrar, d'una ¡na' 
nera continuada, importants actes de 
divulgaciÓ po!1tlca, social 1 cultural, eIs 
qUals començaran el mes de Juny vi· 
nent, amb dues importants conferèn' 
cies. de 

La primera, el dia 10, a càrrec 
",10-l'!Hustre escriptor, diputat al P jrgiII 

ment Català, Antoni Rovira. i V ~ 
el qual parlarà. de "L'Estatut Interi 

d· 11 de Cat6lunya tt , 1 la segona, el 11\ ~ 
a les _deu de la rut com l'anterior, 
càrrec del Vice-<pre«ldent del ~ 
lament Català. Joan casa.noves, el qcs' 
P8::rlarà de "Els partits po1itles de 
ta.lunya Jf. ItreS 

Oportunament s'anunciaran a 
con! ~rències. 


