
carnet de laiadio 
PROGRAMES SELECCIONATS

21 DE MAIO DE 1935

CATALUNYA

Radio Barcelona, 3774 I11.

798 Ko.

12: Senyals horaris, i secció
femenina. 1355: Secció cinema-
•ogräfica. 14: "La Paraula",
sió de les dues de la tarda, i
actualitats teatrals i musicals.
1430: Butlleti oficial de la Ge-
neralitat; "El fet del día", per
Joan Alavedra, i borsa del tre-
ball. 15: Sessió radiobenefica.
1830: Secció infantil de Ràdio
Barcelona: rondalles, contes, con-
sells útils, etc. 1945: Cotitzacions
de monedes. 20: Transmissió des
de Varsòvia: concert de piano
d'obres de Chopin, per Sofia Rab-
cewicz, 2045:.  Noticiad des de la
Redacció de LA PUBLICITAT.

Cotitzacions de mercade-
ries, valors j cotons. 21: Senyals
horaris. 215: Orquestra de Ra-
dio Barcelona. 21 .30: "Confiden-
eles", per Josep Carner; recital
per la soprano lleugera Montser-
rat Miró, guanyadora del premi
de cant en el concurs de Radio
Barcelona. 225: Ernissió des de
Madrid. 2215: Radioteatre de
E A J la comedia en quatre
actes de Gastó Mántua que porta
per titol "Com mes serem. mes
riurem", direcció Adra Cual.

Rädlo Associachl, 293'5 M.
1 .022 KG.

12: Senyals horaris pel cual&
emissió dedicada a la dona. 13:

Informació financera. 1330: Guia
d'espectacles. 14: Hora exacta,
i noticiad Philips. 15: Radiobene-
licencia. 16: Ennssió radiopeda-
gógica. 165: Conferencia -.loan
Maragall", per la senyoreta Ma-
ria dels Angels Garriga. 16.'5:
Concert. 1620: "Escoceses", de
Beethoven, pel quintet de l'emis-
son', i disc "Excentric", de Fred
Caphat, per l'orquestra "Els do-
listes reunits". 16'4o: Modalitat
recreativa "L'Enriquet Pa tuf
volta el món a cavall d'una
oca", quaranta-tresè capítol d'una
rondalla per als infants escrita
expressament per a aquestes
emissions per Salvador Perarnatt.
16'5o: Coticen per la robla Bar

-celona. 18: Hora exacta. 1845:
Emissió infantil. 1930:.  Curs de
Gramática Anglesa, a cartee de

la professora nadiva miss Kydd,
de l'Acadèmia Hispano-Francesa.
20. Orquestra de Radio Associa-
cié. 2040: Servei especial d'infor-
macions, i canvis de valors de
mercaderies. 21: Senyals horaris
pel carilló. 215: Cicle de confe-
rencies pro-restauració de Po-
blet: "Els poetes de Poblet", per
mossèn Jaume Barrera. 2115:
Orquestra. 22: Hora exacta, i no-
ticiari Philips. 2210: Recital d'or-
gue per A. Pérez Moya, i con-
cert per l'Orfeó Montserrat, amb
acompanyarnent d'orgue, direc-
ció A. Pérez Moya. 22'45: Or-
questra. 23: Música de dansa.

libelo Badalona

1230: Música vienesa. 14: Mú-
sica selecta. 19: Música simfòni-
ca. 203: Música variada. 2115:
Emissió de la Perfumería Parera.
22: Jazz. 2 2 30 : jazz.

ESTRANGER
(Amb autornsacio Yunto nadlo. s. A.)

Viena, son tn., 592 Ice.
Ccncert de gala.

Brusselles francena, 483'9 me-
tres, 620 lee, — 20: Concert sim-
fònic: obres de Bock, Grétry i
Poot.

Suissa italiana, 252 metres,
1.121 kc.	 2015: Música ita-
liana.

Nacional anglesa, 1.500 metres,
goo lec. — 2015: "El barben de
Sevilla", de Rossini.

Bordeus, 278'6 m., Len lee.
Concert simfónic i cors:

obres de Vincent d'Indy, Paladhi-
le i Beethoven.

París P. T. T., 4312 metres,
695 lee. —20. 30: Música de cato-
tara: obres de Mozart, Schumann
i Debussy.

Palerm, 531 m., 565 lee. —
2045: Música de cambra.

Berlfn, 356'7 m., 841 lee. —
2045:. 	Concert d'orquestra.

Luxemburg, 1.34 m., 230 kc. —
21: Concert sirnfónic.

Mutile, 405'4 In., 719 itc. —
21: Coticen Ricard Strauss.

Estrasburg, 349'2 m., 859 kc.
21: Música de cambra: Concert
joudant.

Hamburg, 331'9 m., 9o4 Ice. —

2130: Concert Deb1155y.

IULFOPIL
LI sil, si la seborrea amenoca el seu cabell

La seborrea és causa del 90 per 100 de les calvic i es

Fet a base de sofre, el gran específic de lo pell

Obtindrà un cap net i tn cabell 'lis amb SULFOPILOL

parli'n al seu metge; no ternem el seu dictamen

1 quan fracassin els articles d'aficionat, SULFOPItOl

Lo greixor del cabell és vençuda pel SULFOPIL01.

ousi SULF0P11.01 o resigni's a ésser calb si té seborrea

r	 SULF0P11.01 evito la calvic ie
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Cartellera de CinemaVIDA CORPORATIVA
Avis de la Cambra del Viajant. —

La Cambra del Viatjant, Corredora i
Representants de Catalunya (Secció
Social), assabenta l'opinió pública que
eIs sens delegats dintre els Jurats Mix-
tos no perceben cap quantitat per
a despeses ni dietes, puix que aquests
cärrecs són totaltnent gratuits.

Nova Junta. — La Seccio Mútua de
l'Entitat Coral Obrera "La Violeta de
Claver", amb reunió darrerament ce-
lebrada acota elegir la Junta segiient:

President: M. Carnps; secretad: G.
Joiré; tresorer: P. Calvo; comptador:
M. Martí; vocals: J. Divison i C.
Guasc.

Assemblea ajornada. — L'Assem-
Idea general extraordinaria que havia

tenir lloc el dia 27 del mes que
som, per acord de la Junta Directi-

i a petició del senyor president,
ala quedat ajornada fins al dia 31 del
eorrent, a les deu de la nit.

Constitució d'una entitat. — El dia
24 del corrent se celebra la reunió
de constitució daquesta entitat,

provisionalment al carrer de
Valencia, núm. 617 (Clot), la qual
tindrä cont a finalitat, ultra la cele-
bració de cursets, conferencies i tota
:nena d'actes culturals, la fundació
d'una Biblioteca pública a la barria-
da martinenca. El Consell Directiu
ha quedat format de la manera se-
güent:

President: Josep Roc i Llorenç; vi-
.re-president: Joan Ros i Sabater; tre-
e.orer: Francesc E. Taltavull; comp-
'iador: Antoni Bonsoms j Prat; arxi-
xer-bibliotecari: Antoni Alberca i Abe-
ida; secretad: Esteve Domingo i Se-
gun vice-secretari: Joscp Freixa i Gi-
ralt: vocals: Joaquim Rovira i Roig:
Manuel Planes i Ferrando i Eugeni
Oliver.

Creació d'una Mútua Municipal
d'Assegurances. — Al local de la Fe-
deració de Municipis Catalans i pre-
via convocatòria del Consell d'aques-
ta Entitat, s'han reunit els alcaldes
de les poblacions catalanes de més
de to.000 habitants sota la presiden-
cia de l'alcalde de Girona, senyor
Francesc Tomás, president de resmen-
tada Federació, a l'objecte de revisar
i examinar el projecte d'Estatuts per
a la creació d'una Mútua Municipal
d'Assegurances.

El projecte compren les seccions
d'incendis, accidents del treball, res-
ponsabilitat civil, robatori i atemptats
i prevea la possibilitat de crear no-
ves seccions.

A la reunió regnä molt d'entusias-
me j foren recollides observacions i
modificacions presentades pels senyors
Josep Pujol, alcalde de Lleida; Joan
Ribot, alcalde de Vilanova i la Geltrú
i senyor Francesc Jornet, de I'llospi-
talet.

Aquest projecte quedà sotmes a in-
formació entre els Ajuntaments fede-
rata per tal danar després a l'apro-
vació definitiva i a l'Assemblea de
constitució.

Junta general. — El cfia. 7 de juny
vinent, a les deu de la ni t de prime-
r a con vo e atOria , i a dos quarts d'onze
de segona, la Secció d'Esports de Mun-
tanya del Centre Excursionista de Ca-
talunya celebrara Junta general or-
dinaria de socis per tal de procedir a
la lectura i aprovació de l'estat de
comptes del darrer exercici, renova-
ció de la Junta Directiva i tractar de
diversos ajero generals.

Segons l'article 9 del nou Regla-
ment, les proposicions que els socis
vulguin presentar hauran d'esser tra-
meses a la Directiva amb cinc dies
d'anticipació a la Junta general.

Renovació de arrees. — L'Ateneu
República (carrer Ample, 31, primer),
convida a tots els seus socis a l'As-
semblea anual reglamentaria que tin-
drä lloc el proper dia 31 del mes que
som, a les deu de la nit, en la qual
haurá de procedir-se a la renovació
de diversos canees de la Junta Di-
rectiva, com també a resoldre altres
assumptes d'interés per a bona orien-
tació de l'entitat.

Rectificació. — Els vocals repre-
sentants de l'entitat "La Unió Ultra-
marina' al Jurat Mixt de Comerç al
Detall (Secció alimentació). es veuen
precisats a rectificar les manifestacions
que len quan era delega t del Treball
el senyor Eduard Batalla, en el sen-
tit que aquests percebien dietes. quan
el càrrec de vocal és totalment gra-
tuit

L'ASSOCIACIO DE FUNCIONA-
RIS DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA

Ahir, a les deu del latan, tingué lloc
a la Sala Capir l'Assernblea anual
per a la renovació de la meitat de la
Junta de l'A. F. G. C.

L'Assemblea es velé concurridissi-
ma, i desenvolupä els seus treballs en
un ambient de seriositat que impres-
sionä els assistents.

Hi assistiren, ultra els funcionaris
de Barcelona, nombroses delegacions
de Girona. Tarragona i Lleida.

El president de l'entitat, Jaume Mí-
ravitlles, anuncià que els elements de
la Junta que no cessaven aquest any
preferien dimitir collect i v ament Per tal
de recabar de l'Assemblea un vot de
confiança que els dones, en les cir-
cumstáncies actuals, la iorça moral ne-
zessária.

L'elecció transcorregué animadissi-
na , donã cont a resultat 770 vots a
,avor de la Junta sortint, contra tres
o quatre vots a favor de diversos fun-
7:onaris.

r-n mig de grans aplaudiments, l'As7
.emblea vota les conclusions segiients:

Primera. Participació oficial de
'Associació en la Junta redactora de
..anteprojecte d'Estatut.

Segona. Uni ficació d'escalafons
equiparació dels funcionaris de les Co-
missaries.

Tercera. Inamobilltat i plantilla del
personal obrer.

Restaren elegits els companys se-
güents:

President: Jaume Miravitlles; vice-
president, Enric Monrós; secretari,
Gaspar Alcoverro; vice-secretari, Ro-
geli Vilaplana; tresorer, Agustl Forés;
comptador, Sebastiä Esquerrä; biblio-
tecari. Manuel Baixeries; vocals: Jan-
me Alta, Joan Rico, Manuel Grau,
Joan Pascual, Josep Fernändez i En-
ric Bertran.

Reunió de secretaria d'Ajunnunent
Comissió constituida per a la

LA MITJA HORA
DE L'ESTUDIANT

. "La maja hora de l'estudian',"
le Itädio Barcelona se celebra
ara els diumenges, a un quart de
deu de la nit. La sessió passada
— onzena — se celebra el din-
menge passat, dia 25.

Delff Escolà parlà de l'efieä-
da de "La mitja hora de l'estu-
diant" i d'aspectes de gran in-
teres d'aquesta. Recoman als col-
laboradors que pensin molt en
les seres campanyes ¡ en els in-
teressos dels companys disper-
sos, i als que escolten els diu que
la Secció Universitaria de Ra-
dio Barcelona tindrä sempre al
seu servei uns companys ¡ uns
mestres de debò.

El doctor Pere Bosch i Gimpe-
ra, rector de la Universitat Au-
tónoma, parlà de la Universitat
els obrers, de l'Institut per a

defensa dels drets de secretad d'A-
juntament i denles funcionaris muni-
cipals, afectats per la Hei del Parla-
ment catala del dia 9 de n'arç del 1934,
com així mateix per una altra dispo-
sició lesiva dels drets d'aquests funcio-
naris, prega a tots que trametin Ilur
adhesió i que assisteixin a la reunió
que se celebrará el vinent dia 3 de
juny, a les onze del matí (dilluns),
al local del carrer de Sant Pau, 28,
principal, a l'objecte de decidir l'ac-
ció conjunta a emprendre per tal d'a-
conseguir la ¡inmediata anullació d'a-
quella hei i perquè sigui reconegut
cl dret corresponent a tots els inte-
ressats en la formació de l'escalafó
de secretaris en general, anuHació de
nomenaments concedits a interposats

reposició immediata de tots aquells
que hagin estat victlmes de destitu-
cions o suspensions manifestament in-
justes o illegals.

El tancament de botigues del narrt
del carbó. — El Gremi de Venedors
de Calló de Barcelona recorda als
seus associats que amb compliment a
allb establert en la base tercera del
Pacte Collectiu de Treball que amb
els obrers del ram celebraren davant
l'autoritat competent, que denla, di-
jous, dia 30, hauran de tancar les bo-
tigues a la una de la tarda.

Reunió de mestres. — Es convoca
els rnestres-consorts barcelonins per
a denla, dijous, dia 30, a les onze del
mati, a una reunió que tindrä lloc al
Casal del Mestre (Placa d'Urquinao-
na, 4).

Exposició de Química Colorätes a
Basilea. — Havent-se de celebrar a

Basilea (Suissa) durants els dies 6 al
9 de juny el el XVIII Congrés de
l'Associació Internacional de Quimics
Coloristes i a la vegada una exposició
retrospectiva i moderna de llibres de
fabricació i de teles tenyides i estam-
pades, l'Associació de Químics Tex-
tils de Catalunya hi prendrä part amb
valioses aportacions d'obres i teles de

distingits membres.

obrers, de l'ajut als que haurien
estat els seus altunnes, de la
collaboració de la F. N. E. C. i
dels estudia universitaria per a
obren suara represos.

El senyor Josep A. Vandell6s,
director de l'Institut d'Investi-
gacions Econòmiques de Catalu-
nya parlä de "Rutina contra pre-
parad() dels negocis" amb la
conelsió de sempre.

Mossèn Francesc Balden()
continui l'estudi de les "Can-
cons populars d'ad f d'allä", re-
ferint-se a les franceses. La se-
nyoreta Teresina Fius les Ínter-
pretä magistralment.

Per manca de temps s'ajornà
per a avui, dimecres, a les sis de
la tarda, la radiad() dels comen-
taris del molada universitari,
per Rossend Oliveró, I el parla-
ment de l'etninent professor
Paul Ludwig Landsberg sobre
"Le probleme de l'Universite."

La municipalització

de serveis

Al local de l'Associació de Llicen-
ciats en Adrninistració Pública, tin-
gué lloc la segona de les conferencies
a càrrec del senyor Francesc Rosell
i Muntaner, el qual parla de la mu-
nicipalització de serveis a través de
la Ilei municipal catalana.

Comeneä el conferenciant analit-
zant la municipalització de serveis
des del sea origen, assentant l'afirma-
ció que la municipalització és un prin-
cipi de Socialisme d'Estat, adaptat a
la vida de l'Administració local.

Cit à exemples concrets, remarcant
la importäncia que te la municipalit-
zació de serveis als Ajuntaments flor-
dies, especialment anglesos, els quals
han arribat a explotar serveis que
abans estaven en mans de les ac-
tivitats individnals, amb un alt grau
ute perfecció. Posa de manifest Lam-
be, que una empresa privada, en ex-
plotar un servei de carácter públic,
no sent la necessitat d'estendre el
radi de la seva acció amb teta l'am-
plitud que fóra desitjable, mentre
tant alzó no li pugui representar un
hendid i positiu, cosa une is superada
quan aquestsserveis són municipalit-
zats perquè hom té en compte,
palment, les necessitats de tipus col-
lectiu.

Exposi el conferenciant el resultat
donat per diferents municipalitza-
cions de servei a Espanya, i en par-
ticular a Catalunya, afegint que la
municipalització de serveis sols ha
fracassat en aquells organismes de
Dret públic on l'actuació deis rectors
del servei municipalitzat no ha estat
acompanyada de l'ètica precisa en l'ad-
rninistració de la cosa pública.

Finalment analitza comparativa-
inent la Llei municipal catalana, en
quan es refereix a la municipalitza-
ció de serveis, amb la nacional, as-

senyalant la timidesa amb qué la Llei
catalana enfoca aquest important as-
pede.

Iricendi'd Mercat de
la Boqueria

Ahir, a dos quarts de tres de
la matinada, es produf un in-
cendi a les barraques números
1144 1 1145 del Mercal, de la
Boqueria, propietat de Jaume
Pujol ¡ dedicades a la venda de
comestibles.

Els vigilants i serenos dels
voltants, en adonar-se'n tocaren
els xiulets d'alarnia i dispararen
alguns trets enlaire per tal de
cridar l'atenció de la foro pú-

bliia Mmediatament hi acudiren els
bombers i forres d'Aassalt i de
se guretat de la Delegado) del
carrer dels Angels.

A causa de l'escalfor escla-
taren unes d'Igualita ampolles
que hi havia a les parades incen-
diades. Les detonacions produi-
ren una gran alarma en el venial.

A les tres de la matinada elS
bombers aconseguiren dominar
el foc, per be qu quedà encara
algun caliu, per a la total extin-
ció del qual quedaren alguns
bombers.

Les dues barraques quedaren
totannent destruidos.

Les pèrdues pugen 20.700 pes-
setes.

NOTICIES SOLTES
La propaganda mutualista. —

La Secció de Multialitat de l'Ate-
neu Republicà casquerra, de
Banyoles. ha organitzat per a
aquesta nit un acte de propa-
ganda mutualista i de divulga-
d() de l'obra de la Villa de Salut
"L'Aliança".

U nacte semblant ha organit-
zat per a demà a latarda la Mu-
tualitat Germanor Besalunenca,
de Besalú.

La Junta de Govern de la
Villa de Salut "L'Aliança" ha de-
sigual els senyors Felip Barjatt,
Antoni Salvà i Antoni Alzina per
a prendre part en arnbd6s aetes.

També hi senä projectada una
pellfcula del Palau de la Mutua-
litat.

XI Exposlció Internacional Ca-
nina de Barcelona. — Ha CSIut
oberta 1;1 inscripcie 'deis gossos
per a l'Exposició Internacional
Canina de Barcelona , que se ce-
lebrarit els dies 23 al 30 de juny.
RITINIÓS inclusivament. Diaria-
ment i a les llores de dotze a
dues i de sis a vuit de la tarda,
al local social (Travessera, 25.
final del carrer de Casanova,
Club Pompeia) s'inscritten els
exemplars que han de figurar en
el coneurs. Per a detalls, a lit
direcció del certanten.

El conreu del taronger I del
Ilimoner. — Anib lbjecte d'in-
creinentar l'afició al colmen delv
andres, que per Hurs qualitats
alimentfcies i rnedicinals es fan
ereditors de la mejor estima. el
Foment del Taronger (carnet' del
Pallars, 5) posa a coneixement
dels interessats que pudran pro-
veir-se de tarongers i llimoners
de les varietats que rnés s'adap-
ten a les condicions climatològi-
ques de Catalunya. entre els
figuren les noves classes resis-
tents al fred.

Ball hort. — Al Foment Mar-
tinene ( proveno, 587) tindrà
lloc denla, dijous, dia 30 del con-
reimt, tardatarda i nit, uns Iluits balls
de "Maig florit", amenitzats per
l'Orquestrina "Blanca".

Fasta infantil a l'Orfeó Ora-
cisne. — Denla, dijous, dia 30,
diada de l'Ascensió, a la tarda,
tindrà lloc a l'Orfeó Gracienc
una festa dedicada a la mainada.
Heus ací el programa: Cançons
amb moviments pel elimines de
les Escotes Guimerà; "Wu-li-
chang", ¡Ilusionista; "Martine-
zhoff & Sams-hoff", vlowns, i
l'Orquestra Demon's Jazz , que
interpretanä un seguit d'obres
adequades a la l'esta.

L'horarl de la Calza d'Estalvls.
Les oficines de la Gaixit d'Es-
talvis j Mont de Pietat de Bar-
celona, Central i Sucursals, es-
teran obertes, de deu a dotze,
demà, dijous, dia 30, per a tota
mena d'operacions.

PISOS NOUS	 • 130
PRINCIPAL,	 • 96 ••
IbElle Gambe. Non.	 • 110

En cateo reoent construid.., 5 grane
llama habitaelone

Correr de Parle, núm.. 21-, 22 I 24
(Entre carrer de Tarragona I placa

d'Ernest Ventds)
Autobús Ilet ra E

..........

Llegiu LA PUBLICITAí
Propagueu-la!

12Ig K1313111111
AM: Tarima, a les 410 ;SU, a lea 10

REVISTA PARAIROUNT

LA LEY DEL OESTE
per Evelyn B1,1 111 1 Randolph Senil

Ans Harding en

DIVINA
am lloberit •s,, ;r4ruii.. 11 ;is asther

(Producció Radio)

Place Urdulnaons 6	 remeter z n delp

Tarda, cOntfnua 330. 5'30, 7'30. NI1 10
DIBUIXOS

ITALIA ANTIGUA Y MODERNA (docum.)
MARIONETAS

EL VIAJERO SOLITARIO
Lion•I Barrymore

I ff TI@IP®I
4.eurt•. 115 • TelVon 51222

Temporada de gran. represe.
La deliciosa comedia

FRUTA VERDE
La mes graciosa cceaclua d'Anny Oreara

Una noche en el Paraíso
radnurabie reviaa de gran especia-

cularitat

EL ALTAR DE LA MODA
prr, WillIam Powell

Crea: 1'50 pta..
Nota: La pellieula FRUTA VERDE només

es projectara a la tarda

11n•n11.:n•	

feittei/lie
AVL1: Tarda, a les 4. Nit, a les 10

LImOs dia de la comedia musleal

20 millones de enamoradas
per DIck Powell

Eslrena REGINA, per LOU1se Ca-
rien 1 .1dolt Wolhl oca E, despatsa per a
la sessió numerada de denua lauda, a les G

Seniors el programa mea atractiu
Tai el g .	 l'30.	 9•4"(

Revistes PATHE I FEMENINA
Velo!. Tac Lagieri 1 Edmund I.owe en

BASTA DE MUJERES
DIBUIXOS

IlIchard Al len I Chesler Morris en
ESPIGAS DE ORO

muS Genevieve Tobte
Denla, dlious: Mal not. 1030. Preu Unir.
1 pta. Tarda: Sessió continua 330: Pre-

ferencia, 2 pto., E special, 1 pta.

SALÓ VICTORIA
Valencia. 259 - 291 - Telefon 72938

Adt 1, chinecre, Tarda, 4'45. 4Nit, 930
ENERGI22 DEL AGUA (documental)

VIAJE FELIZ
deliciosa comedia (versió alemanya), In-
terpretada per Mageta Schneider, Carl

Conuco I Mas Ilansen, I

Al llegar la Primavera
grandiosa soperproducciel musical (yermó

nglesa	 sosia de l'immortal mesure
schubert. Magua creació Ce Jane Baater,

Ilicbard Taubern 1 Carl Emnond

CINEMA ESPLAI
REVISTA PARAMOUNT

NAUFRAGOS EN LA SELVA, per Anima Page
CASADOS Y FELICES

per Herny cual. Un film Paramount

DOCE HOMBRES Y UNA MWER
per llene López Heredia 1 Malla asquerino

Empresa CAPITOL
CAPITOL

AVUI Tarda, a les 4. Nil, a les 10
Formidable programa doble

LA ISLA Del. MISTERIO, per blgel Bruce
I tueiutier Angel.

MUJERES PELlGROSIA11, per Warner Buz.
ter I Rusemary Antes, Rochelle Ilud-
son, Mona Barrle.

DIBUIXOS.

EXCELSIOR
AVUL Sess10 continua de 4 a 12'30

EL GUAPO, en espanyol, per James Cagney
EL.. , ES ELLA, per Steg Lemonler.
EL ANGEL DEL ARROYO, per CarOle

Lombard.
I DIBUIXOS.

COMTAL
AVUI: gran •sdeveniment

AcluarlA personal sie l'estrella del emú
t'amen,. LOLA ClUPZLLO, arempanyaua
pel gultarrIsla Pep Hurtado.

EL ENEMIGO PUBLICO NUM. 1, en eo.
panyol, per clark Willlam Fa-
well I alynta Loy.

EL CONQUISTADOR IRRESISTIBLE, per
hoben l Nlonl gomero I 511s Sauher.

NACIO PA RA PELEAR, per Buck auges.
I DIBUIXOS.

WALKYRIA
AVLII: Sessló continua (le a a 12•30

LAS VIROILNES DE WIMPOLE ETREET,
en espanvol, per Norma shearet I Fue-
Ocre MaTch

EL TREN DE LAS 5r47, en espanyol, per
(t'adv. tepe	 Santpere.

NO ES PECADO, per Mac West.
I DIBUIXOS.

CINEM1 CHO TEME ES PA YOL
Resale continua des de les 4 de la tarda

TOT EL PROGRAMA EN E3PANYoL

BOI.ICHE
DUES FORMIDABLES ESTRENES

A BARCELONA

Gloria que mata
(Granero)

Sobre el Cieno
Distribuida per MUNDIAL FILMS

110RAR1 T PROJECCIO
Tarda

4 I 840: BOLICHE
540 1 7'45 GLORIA QUE MATA (Granero)
6'35: SOBRE EL CIENO

N I t
11'40 GLORIA QUE MATA (Granero)
1520 SOBRE El. CIENO

SPLENDID CINEMA
Consell de Cent, 217 - Telèfon 80615

AVE', Gran P rograma R'"It''
REVISTA FOX

DEJAME QUERERTE
estrena d'aquesta gran opi Cid per W111/

I ruda I Trude Starten

Broadway por dentro
estrena d'apuesta gran revista, En Espa-
nyol, per Constance cummings, Paul Kelly

1 Rus Colombo
DIBUIXOS AJORCAS

MADEMOISELLE DOCTOR
estrena d'aque,ta cotossal superproduccló,

En Espanyol
per Mima Loy, George Brent I Llonel AIWIll

BARCELONA
DEDt

per Alhert PreJean m Danlele Da rrleuT
UNA FIESTA EN HOLLYWOOD te-pasa-ui)

per Sial( Laurel I Oliver Hardy, (
LA ESTRELLA DEL MOULIN ROUGE

en espanyol, per Constance Bennet
REVISTA 1 DIBUIXOS

GOYA
ENTERATE, MUNDO, per Lee Tracy, 1

DOCUMENTAL
LOS PINGÜINOS

dIbuixo, en color de %l'al( Disney
LA FAMILIA LO DESEA

per Rena te 51 uller 1 .ado_lt Wohlbruk, I
EL ENEMIGO PUBLICO NUM. 1 espanyol)
per Lia -lt Gable, WIlliarn Pos-el! 1 Mima Ley

IRIS-PARK
DEDt

per Albet t PreJean 1 Danlele Darrleux
EL ENEMIGO PUBLICO NUM. 1 (espanyol
per Clara: Catle. SV;Iftitti Powell I Mima LOy

NADA MAS QUE UNA MUJER
per Joan Torena I Berta entgettnan

Pensió "LA MUNDIAL"
nitren. Disuenen t. est. Ventnadea be
bitacione. Hotiuntal. 123, p. Dr. tel, 17391

CINEMA RAMBLES
Rambla del Centre, 36 - Telefen 1882;

S yLt DIBUIXOS
A GUAPO, GUAPEO Y , Iveglo? per Ton Ty*

DIVORCIADAS 4
Per Claudla Den 1 Waller Byron •

(En eSpanY01)

EL PEQUEÑO REY
per Robrrt Lynnen, en •sp anyoil •

DIJOUS: LAS VIRGENES DE WIMPOti
805516 continua

AVINGUD
Tarda, a les 4..2in, a les 9'45-4-•

LA MUNDANA
per COa 	 Franris I George predi

IDENTIDAD DESCONOCIDA
per James Dula) I GlOrla Stuart,

DAMA POR UN DIA
per May Robsou 1 Warren William

SALONS CINAES
FEMINA

4 tarda 1 10 int. ESTRENE:,
-vivIeneio mio sueno" (Constanee Cara.
mines), -Que vienen los húsares" gFrin

Schutz)
CATALUNYA

4 tarda u 10 tan:
.'Ambleldn" (Conrad Velar . neei

I Dibulz
ACTUALITATS

Continua de 3 tarda a una Mal/nada
"Siete mentiras de un cameranue

PATRI PALACE
COntinna 4 lo, da:

-La maternal", en espanyol: "81 ye'pa.
g Jera ita millOn" 1 -La vida en lamer

NOYAL
COntInua 345 larda:

- Ademe y sus papas", "Hombres dfq
nana', -Prisioneros del pasada" 1

Notlelarl

GRANJA ROYAL
A y ul, nit:

FESTIVAL SCHUBERT-
anab les imomparables melodms de

VUELAN MIS CANCIONES
que Interprelark cl SEXTET TOLDAA

Als Ti. 1 Sortides de Teatro eran eia
CRAZY BOYS ORCHESTRA

Palau Música Catalana
DIVENDRES , 31, A LES 10 DE LA NiT

Audició extraordinaria
i última

Ce la CANTATA núm. 151 I del Glena,
Sancto', Benedletbs 1 Agnus de la

GRAN MISSA en al menor de J. 8 , BACA.
011,0 Catala. ()muestra. Grans orguet.
Solistes vocals I Instrumentals. Direcoe:
Mestre LUIS MILLET. Localitats I pm-
gramos: u. 31. Casa Wertier, Passelz
Graela. 54. Condlrions espertals per 4
senyors socIs de l'Orfeó Candi.

Radio - Clínica
El vota re receptor eete midan?

Porteu-lo a Roger de Flor, 125, pral, 12,
1 al vostre devela assoltra un bon tun-
clonament •arantlt. Sense ougatlys u mon

econdmle. (Arras Plaga Tetase)

1111131181•131nMIIII

Aparells fotogràfics
Prismàtics, Binocles, Cinemes
Pellícules Pathe - Baby, Mäqui.
nes, Fonògrafs de totes meneo

Discos, etc., etc.

JOIES - BRILLANTS
Tot de veritable ocasi ó
Compra, venda I canvi

CASA BAGUÉS
ilambie,le _SaTn.t 17'21'3'7 8. (1352PC Edlo0

MALALTS
Pulmons, Cor, Medicina general, 81515,
Raiga X, Sum artificial. DR. LLuis CUESTA

I

Mercat d'Ocasions
COMPRA - VENDA • CARVI
de Mobles, Planos, Radios,
Cabrea de cabals, Màquines
d'escrlure I de ooslr, Maletes,

Discos, etc.
TOT D'OCASIÓ

Corta Catalanes, núm. 414
Telèfon 30422

84.4n44,~0~048$I$444+e


